
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport

A Mureșul női kézilabdacsapata 
a Nemzeti Ligában!
Hét év után újra van Nemzeti Ligás női kézilabdacsapa-
tunk, miután a Mureșul, három sikertelen kísérlet után,
megszerezte a hazai első ligában való szereplés jogát.
A bajnokság utolsó fordulójában önfeledten, boldogan
és nyomás nélkül játszhattak Bukaresti József edző ta-
nítványai, hiszen az Universitatea Pitești elleni találkozó
végeredményétől függetlenül már megnyerték a román
kézilabda A osztály nyugati csoportját.

>>> 7. oldalTársadalom

Elnémult Aranykakas

Az épületet szecessziós stílusban több mint százhúsz
évvel ezelőtt Bürger Albert sörgyáros építtette. A ház-
ban az államosítást követő években szeszlerakatot lé-
tesítettek, és minden bizonnyal ez okozta állapotának
leromlását. Évekkel később a nyárádtői egykori tyúk-
farm az épületet felújíttatta és vendéglőt nyitott
Aranykakas néven. 2002-től a vendéglő felfüggesz-
tette a tevékenységét.

>>> 5. oldal

Vélemény 

Tatarozzák az Illyés-kastélyt

A tavalyi év derekától Székesre látogatóknak,
vagy itt áthaladóknak feltűnhetett, hogy az
Illyés-kastély tetőszerkezete lekerült a hely-
éről. Valószínűleg felújítják az épületet. A hely-
béliek nem tudják, vagy csak találgatják, hogy
mi lesz – mi lehetne – a sorsa, a rendeltetése.
Új tulajdonosa nem kíván erről nyilatkozni.

>>>3. oldal

Vélemény

Kampánymérleg  

A választási kampány végéhez közeledünk. Az-
után, hogy véglegessé vált, hogy ez alkalommal
csak egy romániai magyar párt indul, lecsillapod-
tak a kedélyek. Mindenki végezte a maga dolgát,
járta a saját kampánykörútját. Nem adtak ki
újabb lejárató könyvet a jobboldal élharcosáról,
nem kértek alapítványi elszámoltatást egymás-
tól, nem folytattak lejárató hadjáratot. Ilyen
szempontból építő jellegű, de unalmas volt ez a
kampány. Nem történt semmi különleges vagy
maradandó. A politikusok az eddigi retorikájuk
mentén folytatták a népbutítást. 

>>>3. oldal

Humor
Május 22. – A parasztok világnapja

Honnan tudod, 
hogy paraszt vagy? 

>>>6. oldal
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Marosvásárhely 
mint Omegapolis

Az idei városnapok legkiemelkedőbb, a legnagyobb érdeklődéssel övezett eseménye
kétségtelenül az Omega kétszeri fellépése volt. Az Oratórium által egy olyan térbe
– a szakrálisba – sikerült felemelkedniük, amely elérhetetlennek tűnt a műfaj szá-
mára, ahol korábban csak a klasszikus zenének volt helye. Ez a tény is igazolja a
mondást, miszerint nincsenek alacsonyabb és felsőbbrendű műfajok, csak jó és rossz
zene van.



Anyagcsere-felmérés és 
ismeretterjesztő előadás

Májusban a Bio Nutritio Tár-
saság ingyenes táplálkozás és
anyagcsere-felmérést végez a
SANTA poliklinikán (Marasesti
tér 20. sz.), naponta 15 és 18
óra között. A Bio Nutritio Társa-
ság következő interaktív, isme-
retterjesztő előadását május
22-én, csütörtökön 18 órától
tartja a SANTA poliklinikán. Té-
mája: A túlsúly (obezitás) meg-
előzése, kezelése, dietoterápia.
Előadók: dr. Sánta Dóra, Hack
Beatrix R. D. és Nagy Beáta R. D.,
regisztrált dietetikusok. A rész-
vétel ingyenes.

Az ördög próbája
Május 22-én, csütörtökön

19.30-tól a Nemzeti Színház
kisteremben Az ördög próbáját
tekinthetik meg az érdeklődők.

Sepsiszentgyörgyi 
vendégjáték a 
Nemzeti Színházban

Május 23-án, pénteken 19
órától A fösvény című előadást
tekintheti meg a közönség a
Nemzeti Színház Nagytermé-
ben. Rendező: Bocsárdi László.

Az előadásra a Kemény János-
bemutatóbérlet, a Bernády
György- mecénásbérlet, illetve
a Bolyai János-bérlet érvényes.
A bérletesek mellett a további
érdeklődők egységes 10 lej ér-
tékben állójegyet is vásárolhat-
nak, amellyel elfoglalhatják az
esetlegesen üresen maradt he-
lyeket. A bérletcsoportosítások
miatt nem a bérleten szereplő
helyek lesznek érvényesek, az
előadásokra a bérleteseknek 0
lej értékű helyjegyet kell igé-
nyelni. A helyigénylést legké-
sőbb május 21-ig, szerdáig kell
jelezni a kultúrpalotai jegyiro-
dában, hétfőtől péntekig déli
12–17.30 óra között, illetve te-
lefonon a 0372-758-230-as
számon, Fehér Ildikó pénztáros-
nál.

Másfél évszázada 
lappangó kéziratok 
bemutatója

A Bolyai Farkas fizikája és
csillagászata. Másfél évszázada
lappangó kéziratok című köny-
vet és annak DVD mellékletét
mutatják be május 22-én, csü-
törtökön 18 órakor, a Teleki Téka
freskós termében a könyv szer-
zői, Gündischné Gajzágó Mária,
Szenkovits Ferenc és Gündisch
György. Házigazda Lázok Klára,
a Teleki-Bolyai Könyvtár osz-
tályvezetője. A Teleki-Bolyai
könyvtár anyagát is feldolgozó
szakmunka a budapesti Magyar
Tudománytörténeti Intézet és
Teleki-Bolyai könyvtár kiadásá-
ban jelent meg.

Zarándokkórus 
vendégelőadása

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius templomban
május 23-án, pénteken este 7
órai kezdettel az egyesült álla-
mokbeli Ohio államhoz tartozó
Cincinnati Szent János unitárius

univerzalista templomának za-
rándokkórusa lép fel. A kórus
műsorában a reményről, béké-
ről, a természet szépségéről, il-
letve az igazságért való
küzdelemről szóló dalok szere-
pelnek.

Előadások az Arielben
Május 22-én, csütörtökön az

Ariel színházba várják 9:30 és
11 órai kezdettel az érdeklődő-
ket a Ludas Matyi című elő-
adásra, ahol Matyi ismét
szembekerül majd a nagy Döb-
rögivel. Este 7 órától ugyanezen
a helyszínen a Bűnüldözöttek
Szövetsége című filmet vetítik.
A produkció helyi kultúrtörté-
neti kuriózumnak számít, hi-
szen bemutatja a kommunista
időszakbeli fiatalok életét, a ze-
nekar érvényesülési útjának si-
kerén, buktatóin keresztül.

A lecke
Május 24-én, szombaton 19

órától A lecke című mozgásszín-
házi előadást mutatják be a
Stúdió Színházban. Az előadás
Eugène Ionesco azonos című
drámája alapján készült, Györfi
Csaba rendezésében. A részvé-
teli szándékot a következő elér-
hetőségek egyikén lehet jelezni
0736.350.686, jegy@szini.ro.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Kissé feszültebb, de mégsem tudják annyira felidege-
síteni, mint amennyire néhányan számítanak. Különösen a
munkahelyén, ahol sok az irigy kolléga. Sokat kell dolgoz-
nia, ráadásul otthon is helyt kell állni. Ha teheti, pihenjen,
lazítson néhány napot, különben türelmetlenebb lesz az át-
lagosnál.
Bika: Mohón igyekszik magára irányítani a figyelmet, sze-
replési és becsvágya nem ismer határokat. Többen lesznek,
akik csodálják, többen áhítoznak a pillantására, még többen
vágynak önnel egy forró ágyjelenetre. Most belemehet egy
olyan szerelmi viszonyba, amiért élete végéig nyögni, és fi-
zetni fog. 
Ikrek: Ha egészségi problémával küszködik, keressen fel
egy orvost. Ha nincs bizalma az egészségügyhöz, akkor se
keressen fel mást, csak orvost. Jó lenne, ha a héten nem
képzelné magáról azt, hogy ön a világ közepe, mert a kör-
nyezetébe valakinek ez a viselkedés csípi a szemét.
Rák: Ha eddig lakását, kocsiját és egyéb értékesebb ingat-
lanait, vagy ingóságait nem látta el megfelelő védelemmel,
és nem kötött rájuk biztosítást, elérkezett az idő, hogy meg-
tegye. A házastársával a kapcsolata egy zavaros helyzet tisz-
tázásával újra harmonikus lehet.
Oroszlán: Olyan személlyel ismerkedhet meg, akinek nem
kellene részletesen beszámolni a magánéletéről, és a saját
nagyszerűségéről sem kellene kiselőadást tartania. Egy kö-
zösségben a saját hibájából, talán a viselkedése miatt meg-
hiúsul mindaz, amire vágyakozik.
Szűz: A héten még az is lehet, hogy tartozik az ördögnek
egy úttal, vagy ugyanazt a feladatot kétszer kell elvégeznie.
A felettese is raplisabb, és az amúgy is önben rejlő kisebb-
rendűségi érzéseknek, vagy a nyomottabb kedvének főnöke
hisztije nem tesznek jót. 
Mérleg: Három lépés távolságot kell tartania a barátaival
szemben, mert még az is előfordulhat, hogy a hivatásában
károk, hátrányok érik miattuk. Megtörténhet, hogy egy
olyan kolléga, akiben bízott, netán a kedvence volt, csaló-
dást okoz.
Skorpió: Ha beteg, barát támogatására számíthat, ez to-
vább erősíti önök között a kapcsolatot. Olyan hírt hall, amely
meglepi, szinte megdöbbenti, és meglátja benne a megol-
dást, amivel végre véget vethet egy régi problémának.
Nyilas: Ha azt gondolta, hogy már semmi újat nem lehet
mutatni önnek, akkor ismét tévedett. Házas-, vagy üzlet-
társa, a környezetében néhány ember olyan trükköket eszel
ki, hogy önnek talán még a lélegzete is eláll. A pénztárcáját,
bankkártyáját, ne hagyja elől, mert előfordulhat, hogy ke-
vesebb lesz benne/rajta, mint volt. 
Bak: Ön az állatöv mázlistája. A kapcsolatainak köszönhe-
tően fantasztikus lehetőséghez juthat, amely miatt annyi
lesz az irigye, mint égen a csillag. Váratlanul összefuthat
egy olyan személlyel, aki befolyásos, és akinek egyetlen szót
se szóljon volt ismerőséről, ha nem akar ártani neki. 
Vízöntő: A sors ismét hoz önnek jó lehetőséget, amely nem
egészen szabályos, és amelyre nemet kellene mondani. De
ön erre most képtelen, hiszen szuper business, ilyet vétek
lenne kihagyni. Vigyázzon, mert ezért megütheti a bokáját. 
Halak: A munkában fantasztikus sikert érhet el, olyan vá-
ratlan lehetőség adódik, amelyre akkor is igent kell mon-
dania, ha a meglévő állásával elégedett. Előfordulhat, hogy
felettesének támad egy fantasztikus gondolata, amelyből
ön profitálhat, vagy most adhatja elő a terveit, amelyet el-
fogadnak. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Székes Marosvásárhelytől 12
kilométerre fekszik a Dána-
patak völgyében. Hajdan kis-
község volt, ma
közigazgatásilag Nagyernyéhez
tartozik. A kommunista idő-
szakban a falu lakóinak jó része
Marosvásárhelyre, Marosszent-
györgyre vagy más helyre köl-
tözött, így a törzsgyökeresek
száma igen megcsappant. 1990
után főleg marosvásárhelyi ér-
telmiségiek vásároltak Széke-
sen házakat, telkeket, akik
inkább csak hétvégi vagy nyári
lakói a településnek. A falu igen
vonzó, a kikapcsolódásra, nyu-
galomra vágyóknak: közel a
város, alig van autóforgalom,
csend van, tisztaság, csodálatos
természeti környezet.

Látványosságok 
sora Székesen

A múlt iránt érdeklődőknek
is látványosságok egész sorát
kínálja a kis település: a régi
templom helyére 1818-ban
épült újabb istentiszteleti haj-
lék tornya messzire ellátszik. A
harangok, a kegyszerek, a kle-
nódiumok, az úrasztali terítők,
a templom falára szerelt táblák
sok érdekes információval szol-
gálnak az érdeklődőknek. A pa-
rókia épülete is több mint 150
éves múltra tekint vissza. A te-
lepülés újabb házai közt még
megtekinthető az a tucatnyi 19.
század végén vagy 20. század
legelején épített filagóriás, tor-
nácos lak, amely a hajdani gaz-

dák rátermettségére, sok évszá-
zados tapasztalaton alapuló
életvitelére utal. A temetőbe lá-
togatók számára is élményt
nyújthat a rendezett, gondozott
környezet, a régi síremlékek, az
Illyés Lajos birtokos-patrónus
emlékére állított díszesen fara-
gott kopjafa. A falu központjá-
ban néhány éve emelt gróf
székesi Bercsényi László szobor
is a látványosságok sorát gazda-
gítja. 

Az udvarháznak 
történelme van

De talán a legelső épület,
ami felől a tájékozottabb láto-
gatók érdeklődnek az az Illyés-
kastély. Az épületnek
történelme, története van, és ez
addig folytatódik, amíg a falak
állnak. A falu múltja iránt nem
közömbösöket mindig fogja ér-
dekelni az udvarház sorsa, akár-
hány tulajdonost is váltson.
Mert tulajdonképpen udvar-
házról van szó, amit a helyiek

nagy mérete miatt neveztek és
neveznek kastélynak. Az udvar-
ház a református templom tő-
szomszédságában áll vastag
törzsű, évszázados fákkal körül-
véve, melynek helyén a szájha-
gyomány szerint a Bercsényi
családnak volt kastélya. A Ber-
csényiektől több generáció után
a sófalvi Illyés család örökölte a
székesi birtokot, így később ők
építettek ide udvarházat. Ke-
resztes Gyula műépítész a kö-
vetkezőképpen mutatja be az
épületet: „Az Illyés család ud-
varháza az említett kastély he-
lyén áll, melyet nagy méreténél
fogva a helybéliek most is kas-
télynak neveznek. Illyés István
udvarháza földszintes, de a lej-
tős terep előnyét kihasználva,
részben alápincézett. Házasság
révén az udvarház, női ágon,
Zeno Vancea zeneszerző tulaj-
donába került. Az államosítás
után a belsőben átalakítást, a
homlokzaton karbantartást vé-
geztek.” A második világháború
után az épületre a román állam
tett kezet. Iskolát szerveztek
benne, majd kisipari szövetke-
zet használta. Az 1990-es évek-
ben visszakerült a jogos
tulajdonosok birtokába, akik el-
adták egy vállalkozónak. 

Elpusztult és felújított 
épített örökség

Az erdélyi kastélyok, udvar-
házak épített örökségünk részét
képezik, mégis nagyrészük az
enyészet martalékává válik. Ke-

resztes Gyula műépítész 1995-
ben kiadott Maros megyei kas-
télyok és udvarházak
könyvében 15 elpusztult kas-
télyt sorol fel megyénkben. Ez
a szám azóta sokat változott.
De nem csak Maros megyében,
hanem egész Székelyföldön,
egész Erdélyben. Sajnos épí-
tett örökségünk, mely hosszú
idejű ittlétünk igazolja, lassan
martalékává válik az éghajlat
viszontagságainak, az emberi
gonoszságnak, nemtörődöm-
ségnek. Negatív példaként
említhetjük a koronkai vagy a
nagyernyei kastélyokat. Van
azonban jó példa is, mint pél-
dául az ugrai vagy a gernye-
szegi kastély esete, ahol
sikerült megtalálni a módot az
épület felújítására, vagy sike-
rült rendeltetést találni azok-
nak. Jó hír az is, hogy a
marosszentgyörgyi kastély a
helyi önkormányzat kezébe
került és tervezik a felújítását,
mint ahogy az is, hogy a jelek
szerint a székesi udvarház is új
„ruhát” kap. 

A Maros megyei műemlé-
kek lajstromában a maros-
szentgyörgyi Máriafi kastély
szerepel, a nagyernyei Bálintitt
kastély és a székesi Illyés ud-
varház nem. Hegedűs Csillát, a
Kulturális Minisztérium állam-
titkárát arra kértük, ismer-
tesse, milyen körülmények
közt lehet felújítani egy kas-
télyt vagy udvarházat, hogyan
rendelkeznek erről a jelenlegi
törvények. Megtudtuk, hogy a
műemléknek nyilvánított épü-
leteket a 422/2001-es törvény
előírásai alapján lehet tata-
rozni. Ez a törvény szigorúan
előírja azokat a feltételeket,
amelyeket szigorúan be kell
tartani. Azok a kastélyok, ud-
varházak, amelyeket nem so-
roltak a műemlékek közé, az
50/1991-es törvény 2014-ben
aktualizált változatának előírá-
sai szerint újíthatók fel. 

Nemes Gyula

Kampánymérleg

A választási kampány végéhez közeledünk. Azután,
hogy véglegessé vált, hogy ez alkalommal csak egy ro-
mániai magyar párt indul, lecsillapodtak a kedélyek.
Mindenki végezte a maga dolgát, járta a saját kampány-
körútját. Nem adtak ki újabb lejárató könyvet a jobboldal
élharcosáról, nem kértek alapítványi elszámoltatást egy-
mástól. Ilyen szempontból építő jellegű, de unalmas volt
ez a kampány. Nem történt semmi különleges vagy ma-
radandó. A politikusok az eddigi retorikájuk mentén foly-
tatták a népbutítást. 

Az MPP számára ez volt az RMDSZ-be való beolvadás
egyik legnyilvánosabb mozzanata. Most már ha akar-
nák, sem tudnák letagadni önfeladó politikájukat, ide-
ológiai megsemmisülésüket. Úgy kerültek a volt
ellenfelük kötelékébe, mint csepp a tengerbe. Észrevét-
lenül belevegyültek. A háttéralkuk pedig nem tartoznak
a választók érdeklődési körébe. A korábbi kettőből lett
egy. 

Az EMNP különutas politikája rövidtávon nem hozhat
eredményt, viszont hosszú távon akár a párt újjáéledését
is elősegítheti. Mint egy megfáradt szervezetnek, a párt-
nak is jól jöhet ez a „pihenés”. Arra való tekintettel, hogy
fővédnökük a magyarországi választók szavazatainak
köszönhetően jut majd mandátumhoz, logikus lépés volt
a verespataki aranybánya-beruházást ellenző „tiltakozó
megmozdulásuk”. Az ötlettől a megvalósításig azonban
hosszú az út, és ezúttal sem sikerült egy meggyőző, si-
keres rendezvényt összehozniuk. Inkább csak egy kény-
szerakciót. Az autonómiakaravánjuk szintén jó ötlet, de
itt is bajok vannak a kivitelezéssel, a részletek kidolgo-
zásával, az üzenet kiélezésével. Az autokrata berendez-
kedésű pártnak nincsenek olyan képességű aktivistái,
akik átvehetnék az inkább tiszteletbeli szerepkörre al-
kalmas személyek helyét, a sok munkát, rátermettséget
és energiát igénylő tevékenységben. Ha mégis szándé-
kukban állna a politikai küzdelemben való talponmara-
dás, akkor fontolóra kellene venniük egy
Markó-Kelemen helycseréhez hasonló lépést.

Az RMDSZ politikusai alábbhagytak az arrogáns
hangnemmel, és háttérbe szorították a jobboldal sza-
pulásából versenyt űző véresszájú álvezéreiket. Kitartóan
végezték a kampánnyal járó munkát, és helyenként még
az alázat jeleit is felmutatták. Az előtérbe helyezett „ötös
fogat” jó szellemi és fizikai képességéről tett tanúbizony-
ságot. A kampány is nagyjából a klasszikus recept szerint
volt felépítve. Ennek ellenére az RMDSZ mint az egyetlen
induló romániai magyar párt, az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb lehetőségét szalasztotta el. Nem tudott olyan
kampányt folytatni, amellyel bebizonyította volna, hogy
joggal maradt az egyetlen opció. Az elhangzott beszédek
és a bemutatott kampányfilmek az eddigi politizálás „si-
kertörténetét” ecsetelték, annak folytatását jövendölték.
Pedig a napnál is világosabban látszik, hogy a hatalom-
mal való lepaktálás bénító hatást gyakorol közössé-
günkre, a „brüsszeli jelenlét” pedig mindössze formális
szereppel bír. A várható választási eredményeket nagy-
mértékben befolyásolta a párt legújabb bukaresti be-
hódolása és a kampánystratégák kreativitáshiánya.
Inspiráló elemként ott lehetett volna az EMNP akciója,
amelyben egy korábbi választás során, Vásárhelyen a
„Kossuth utca” feliratot egy reklámfelületre helyezték ki.
Ehhez hasonló ötlettel állhattak volna elő, de szervez-
hettek volna például székely zászlós termékversenyt
vagy egy ehhez kapcsolódó mézeskalácssütő versenyt.
Korondi kiállítást, borvíz-kostolót vagy székelykapu
szemlét. Bármit, csak hogy más legyen, mint eddig. Nem
tették. Kihagytak egy újabb kihagyhatatlannak látszó
ziccert.

3. oldalTársadalom  <<2014. május 22–28.

Ferencz Zsombor

A tavalyi év derekától Székesre látogatóknak, vagy itt áthaladóknak feltűnhetett, hogy az Illyés-kastély
tetőszerkezete lekerült a helyéről. Valószínűleg felújítják az épületet. A helybéliek nem tudják, vagy csak
találgatják, hogy mi lesz – mi lehetne – a sorsa, a rendeltetése. Új tulajdonosa nem kíván erről nyilatkozni. 

Tatarozzák az Illyés-kastélyt
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Volt egyszer egy ember… -
kezdhetném a mesét a férfiról, aki-
nek szakálla volt, de a mese úgy
folytatódna, hogy női hangja volt,
csi-nos női alakkal és frizurával „fű-
szerezve”. Amolyan giccses Jézus-
arcot hordozott ábrázatja, amely
már önmagában is a blaszfémia
határát súrolja.  Mert ezt előre ki-
gondolt, megtervezett és „legyár-
tott” Jézus–arcként állították
színpadra. De eszembe jut Sze-nes
Iván dala is, amit annak idején Csá-
kányi László énekelt: Állítsátok meg
a földet, le akarok szállni róla. Tán
van még az égen egy bolygó, ahol
a világ még szép és jó…

Hol vannak már azok az euroví-
ziós fesztiválok, ahol olyan egyéni-
ségek születtek és határoztak meg
korszakokat, mint: ABBA, TOTO Cu-
tugno, Celine Dion stb.

Manapság csak olyan híreket
hallunk, hogy egyik nemzet ellopta
a másik dalát, egyik „férfi” énekes
nem vallotta be, hogy ő tulajdon-
képpen nő, legújabban meg Tom
Neuwirth, a férfinak született „nő”
borzolja a kedélyeket, aki szakállat
visel, transzvesztita másságával
hódít… Büszkén vállalja ferde haj-
lamát, miért is ne? A dal biztos,
hogy a helyén van, csak ne látnánk-

hallanánk, hogy ki énekli… Az a
sanda gyanúm, hogy az egész fel-
hajtás erre ment ki. Szóval döbbe-
net. Nem csoda, hogy Conchita
Wurst látványa sokakban kiverte a
biztosítékot.

Nos, ez az osztrák fiatalember
gondolt egyet, s átment a szivár-
vány alatt. Persze csak színleli az
egészet. Ugyanis férfiként nem volt
oda magáért, nőies alakja nem
kedvezett férfiasságának, gon-
dolta, akkor nőként próbálkozik,
hátha elégedett lesz. A trükk be-
vált. Meghozta a dicsőséget, a
várva várt elismerést és mellékesen
még jól megneveli is a világot to-
leranciából. Hogy ennek esetleg
csak a pszichológusa örül, kit érde-
kel???

A média a maga sztárcsináló
gépezetével természetesnek akarja
feltüntetni a „másságot”. Arról
papol, hogy le kell rombolnunk az
előítéletek falát, együtt kell élnünk
azzal a tudattal, hogy, a melegek a
transzvesztiták, a genderek éppoly
normális emberek, mint mi…
Csak másak. Velük színesebb a
világ, nem?… De ahogyan ezt a
marketinget felépíti, ránk erőlteti,
sőt követendő példaként, minta-
ként, életvezetési modellként le

akarja nyomni a torkunkon, az már
visszataszító.  Miközben Ferenc
pápa az egyszerűségre törekszik,
ledobva minden egyházi sminket,
és állítólag már pápai beöltözése-
kor azt mondta ceremonáriusának:
basta con carneval –, világméretű
harcot indítva az egyházon belüli
molesztálások és eltévelyedések
ellen is –, aközben a sátán dörzsöli
tenyerét, és a szemünkbe vigyorog:
lám az ilyen „kolbászos koncsiták”
a nyerők. Ők diktálják az ízlést, az ő
megjelenésük és „művészetük”
dönti el, mi a szép és a jó. Az ilye-
neknek hála, fogy a népesség, nő a
gyermektelen házaspárok, az agg-
legények, és az egyedül élők száma
világszinten. Az ilyen és hasonló,
magamutogató celebek nyomán a
nyugati világ saját sírját ássa, és he-
lyünket olyan szapora népek, kul-
túrák foglalják majd el, ahol fontos
a közösség, a család, ahol az ember
férfiből és nőből tevődik össze, és
ezt nem kérdőjelezi meg senki hó-
bortos fantáziája.

Csak az a kérdés, tudjuk-e ma-
gunkat ettől a világméretű trendtől
semlegesíteni? Hiszen a divatcézá-
rok és a médiamogulok nagyon is
tudják a dolgukat, és kapzsiságban
nem ismernek határt. Főleg ha ta-

lálnak ilyen sebzett lelkű fiatal srá-
cokat és  lányokat, akik megunták
saját nemi adottságaikat, identitá-
sukat, és perverz módon belebúj-
nak a másik bőrébe, hogy menők
lehessenek… Akkor gyerekeinket
ezután hogy kell nevelnünk? Nö-
vesszenek szakállt, bajuszt lánya-
ink, járjanak szoknyában fiaink, és
kappanhangon énekeljék a „tavaszi
szélt” a helyi „ki mittudon”?

Hát ide jutottunk. Hogy a devi-
anciák, és az aberrációk, a szélsősé-
gek, a beteges szexuális és erkölcsi
viselkedésminták meghatározóvá,
követendő példává lépnek elő. Nem
léteznek sem írott, sem íratlan sza-
bályok, értékrendek – mindent sza-
bad. Semmi sem természetellenes,
semmi sem idegen tőlünk, csak
más… Sőt min-dent tolerálnia kell
a közösségnek, ellenkező esetben
maradi, kirekesztő, összeférhetetlen
vagy, aki nem veszed észre a világ
változásait…

Valóban, ennyire relatív min-
den? Ennyire palira lehet venni a
kereszténységet? Be kell hunynunk
a szemünket a harsogó, előítélet-
mentességet hirdető üzenetekkel
szemben? El kell tűrnünk a nyegle
szabadosság minden fajtalanságát
és gátlástalan megnyilvánulását?

Mitől érték ez a hazug másság?
Miért kellene tolerálni? 

Szerintem inkább arról van szó,
hogy ezek a jelenségek sokkolni
akarnak. Felrázni mindnyájunkat,
hogy legyünk határozottabbak,
erélyesebbek, magabiztosabbak és
meggyőzőbbek, pl. a keresztény
értékrend felmutatásában. Társa-
dalmi-politikai-gazdasági-kulturá-
lis területen egyaránt tegyük
nyilvánvalóvá az evangélium jó
ízét, a család, a szent, igaz, szép és
jó értékét. A talmi csillogást ellen-
súlyozzuk valódi, színvonalas, lelket
gazdagító tettekkel. Miközben a
sátán trükközik, mi legyünk krea-
tívabbak, találékonyabbak a jóban,
leleményesek a szeretetben, és hű-
ségesebbek az igazi krisztusi érté-
kekhez. Merítsünk évezredes
hagyományainkból, azokat meg
mutassuk fel tisztán, sallangmen-
tesen.

Isten azért adta nekünk az
életet, hogy bővelkedjünk és to-
vábbadjuk. Szeretettel, de határo-
zottan és egyértelműen utasítsunk
vissza minden életellenes törek-
vést. Iskolában, családi környezet-
ben, médiában és közéletben
egyaránt hárítsunk el minden
olyan próbálkozást, amely két-

ségbe vonja, megkérdőjelezi vagy
felhígítja a Teremtő Isten szándé-
kát. Menjünk szembe minden
olyan manipulatív, előre kitervelt
média-üzenettel, mely fiataljaink-
ban, tinédzsereinkben azt a benyo-
mást kelti, hogy az embertelen
másság jogos és természetes, hogy
féligazságok és csúsztatások, ha-
zugságok és megtévesztések képe-
zik az emberi jogokat. Ne higgyünk
azoknak, akik azt hirdetik, hogy az
ember azt csinálhat, amit akar,
hogy felelőtlenül bánhat testi-lelki
adottságaival.

Legyen tehát bátorságunk
nemet mondani az ilyen másságra.
Mi nem kérünk abból a másságból,
mely rombolja az életet. Váljunk in-
kább igazi, Isten megálmodta fér-
fivá és nővé, akik érett
személyiségként átlátnak a gonosz
álnokságán, s megőrzik magukat
a valódi örömben, az Isten tenye-
rén. Neveljük gyermekeinket a ma-
gasztosabb, az igazi értékek
szeretetére, talentumaik kamatoz-
tatására, hogy ne a szórakoztató-
ipar olcsó végtermékeivel
elégedjenek meg. Mert a művészet
nem ott kezdődik.

Sebestyén Péter

Szakálla volt, kender… 

Van igény a kultúrára Vásárhelyen

A hétvégén zajló Múzeumok Éjszakája rendezvénysoroza-
ton mintegy hatezer 5 lejbe kerülő karkötőt adtak el. A tavalyi
eseményt fölényesen meghaladó érdeklődővel számoló éj-
szaka változatos és érdekes programokkal lepte meg a helyi-
eket. A szervezők jövőre két naposra bővítenék a Múzeumok
Éjszakáját.

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatójának el-
mondása szerint összesen tizenhárom helyszínen voltak ren-
dezvények, ezek közül kilenc vadonatúj volt. A Maros
Művészegyüttes rendezvényei és az egyházi kiállítások is csa-
logatták a látogatókat, de a Közigazgatási Palota tornya, a
Nemzeti Színház és a Kultúrpalota is sok érdeklődőt vonzott.
Keresztelő Szent János Plébániatemplom egyháztörténeti
múzeumában este 8 és hajnali 2 között több mint kétszáz sze-
mély fordult meg, bizonyítva, hogy még egy ilyen kis múzeum
is képes felkelteni az érdeklődők figyelmét, emellett pedig az
eseménybe csak idén bekapcsolódó Állatkert is elnyerte a vá-
sárhelyiek tetszését.

A helyszíneken összesen 47 különböző program zajlott, a
szervezők 16 új kiállítást alakítottak ki, 18 műhelyfoglalkozást
szerveztek, öt zenekart hívtak meg, három filmet vetítettek
és egy kézművesvásárt is felállítottak. A rendezvény ideje alatt
a helyi önkormányzat a főtér és a Somostető között közlekedő
ingyenes buszjáratot biztosított 

A rendezvény összköltségvetése 65 ezer lej volt, az eladott
karkötőkből 12 ezer lejt sikerült visszahozni. P.P.

Marosvásárhely mint Omegapolis
Az idei városnapok legkiemelkedőbb, a

legnagyobb érdeklődéssel övezett esemé-
nye kétségtelenül az Omega kétszeri fellé-
pése volt. Az idősebb korosztályokhoz tartozók,
a mai ötvenesek, hatvanasok a kor sajátos élet-
érzését megfogalmazó Omega zenéjén nőttek
fel, ebből következően elfogultak a zenekar iránt,
elfogultan szeretik, rajonganak érte. Hasonló-
képpen vagyok velük magam is, aki a hetvenes
évek elején-közepén, a „bakelit-korszakban” is-
merkedtem meg velük. Nem hallgatom napi
rendszerességgel, mint akkoriban, de időnként
rá-rádöbbenek, hogy zenéjük „egy életre szól”.
És rendre fedezik fel az Omegát a mai fiatalab-
bak, a régiek gyerekei, unokái is.  

Az Oratórium által egy olyan térbe – a szak-
rálisba – sikerült felemelkedniük, amely elérhe-
tetlennek tűnt a műfaj számára, ahol korábban
csak a klasszikus zenének volt helye. Ez a tény is
igazolja a mondást, miszerint nincsenek alacso-
nyabb és felsőbbrendű műfajok, csak jó és rossz
zene van. Az Omega muzsikája pedig a legjob-
bak közül való. Az Oratórium közönségének igazi
csodában volt része, a tálentumos zenészek pro-
dukciója által Istenhez kerülhettek közelebb. 

Köszönet az élményért, Omega!  Sz. L.



A Bürger-palota
Évek óta az írott sajtó is figye-

lemmel kíséri az épület sorsát.
Aligha hisszük, hogy lenne olyan
régi vásárhelyi lakos, aki ne hal-
lott volna, vagy ne küzdött volna
meg egy helyért a híres teraszon.
A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból kiderül,
hogy a múlt század elején Bür-
ger-palotának is nevezték, a
nagy köztiszteletnek örvendő
híres tulajdonosáról, akinek
nevét ma is egy létező sörmárka
őrzi. Bürgerről meglehetősen
sokat lehet tudni, sokan mesél-
nek-írnak róla. Ő volt Vásárhely
egyik legnagyobb iparosa, to-
vábbá az elektromos árammal
való közvilágítás bevezetésének
egyik kezdeményezője. Páratlan
üzletember volt. Hozzá fogható
manapság is kevés van.

Az izraelita 
hagyományok követője

Bürger Albertről a Város
meséi című könyvben is találni
információt. Kereskedő család
gyermekeként egy Fehér megyei
falucskában, Vajasdon született.
Minden bizonnyal állíthatjuk,
hogy egyik célja a zsidó hagyo-
mányok követése volt. 1886-ban
került Marosvásárhelyre, miután
elvégezte a Kereskedelmi Akadé-
miát Budapesten, és gyakorno-
koskodott is a fővárosban.

A sörgyártás 
vásárhelyi fejlesztője

A marosvásárhelyi sörgyártás
gyökerei az 1850-es évekig nyúl-
nak vissza ugyan, de Bürger Al-
bert volt az, aki
továbbfejlesztette és fontossá
tette ezt az iparágat. Az 1900-as
esztendő környékén, illetve a hu-
szadik század eső két évtizedé-
ben nem kevesebb mint 150 ezer
hektoliter sör került ki a Bürger-
féle gyárból. Óriási teljesítmény-
nek számított a száz évvel
ezelőtti Marosvásárhelyen,
amely akkoriban az erdélyi kis-
városok sorát-számát gyarapí-
totta.

Az óriási Bürger-üzem
és a páratlan üzletember

Bürger Albert hatalmas gyá-
rában a sör mellett szeszt, rumot,
konyakot és az akkor alkohol-

mentes italoknak nevezett üdí-
tőket is előállítottak. Az üzletem-
ber azonban nem csak
italgyártással foglalkozott, aho-
gyan az egy jó üzletemberhez illik
próbálta minél változatosabbá
tenni a termelést, és a sörgyár
mellett hordó-, ecet- és kazein
előállító üzeme is volt. Jól ismerte
tehát mindazt, amit mostanság
is tudnia kell egy kimondottan si-
keres üzletembernek.

A paloták tulajdonosa
A Keresztes Géza műépítész,

műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból az is ki-
derül, hogy a Sörgyár és a
Bürger-palota, vagyis az Arany-
kakas mellett számos épületet
birtokolt még Bürger és a Méder
családból származó felesége.
Ezek közé tartozott az Apolló-pa-
lota is, amelyet 1923-ban vásá-
roltak meg. Tudni kell, hogy ők
építették meg a harmadik eme-
letet, és a Kereskedelmi és Ipar-
kamara egyik gyűléséről
fennmaradt dokumentum sze-
rint itt ünnepelte Bürger a het-
venedik születésnapját. Ennél
alkalmasabb hely aligha lett
volna a városban, hiszen ez volt
az akkori központ egyik legna-
gyobb palotája. 

A családé volt ugyanakkor az
egykori Méder szálló Szent-
györgy utcai épülete is, amelyet
feltehetően a feleség örökölt.
Aztán egy ideig – sajnos nincs rá
adat arról, hogy meddig – az ő
tulajdonában volt a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemmel szembeni egykori
Székely Kioszk épülete, amely je-
lenleg egy óvodának ad otthont.
Az orvosi egyetem épületében
működött akkor az 1940-ben
Gyulafehérvárra költöztetett ka-

tonai alreáliskola, a Székely Ki-
oszk pedig az intézmény alkal-
mazottainak volt a
szórakozóhelye. Az akkori kor-
szak divatja és elvárása szerint
még a cigányzenekar sem hiány-
zott a lokálból. 

A tehetős család: az ingatla-
nok értéke meghaladja az
egymillió koronát

A fennmaradt dokumentu-
mok szerint más ingatlanjai is vol-
tak a Bürger-családnak, ezek
értéke elérte az 1,2 millió koronát,
ami kimondottan nagy összegnek
számított abban az időben.
Ugyanakkor a gyárba fektetett
tőke harmincmillió lejre rúgott a
két világháború között, amikor az
1921-es reformot követően 0,50
lej volt egy korona.

A fentieken kívül mindemellett
Petrozsényben, Vulkánban, Gyer-
gyószentmiklóson, Szászrégenben
és Medgyesen is voltak birtokai
Bürgernek. A meglévő dokumen-
tumokból sajnos nem derül ki,
hogy mekkora összegre rúgott
ezek értéke, az azonban tény, hogy
erdélyi viszonylatban igen tehe-
tősnek számított a család. 

Bürger, Farkas Mendel és
Tauszig Hugó a közvilágítás
bevezetésének kezdemé-
nyezői

Bürger Albert volt az, aki a
város iparosai közül valószínűleg
elsőként áramfejlesztő gépeket
állított fel körülbelül kétezer lé-
pésnyire a sörgyártól. Senki előtt
nem volt titok, hogy gyára saját
áramfejlesztőkkel dolgozott,
ugyanakkor pedig egyike volt
azoknak, akik sokat tettek az
elektromos áram előállításának
és használatának meghonosítá-
sáért Vásárhelyen. 

Egy másik üzletemberrel,

Farkas Mendellel együtt 1898-
ban négy áramfejlesztő gépet ál-
lítottak fel ott, ahol jelenleg az
Aquaserv és az Energomur társa-
ságok épületei vannak. Később
csatlakozott hozzájuk egy har-
madik zsidó, név szerint Tauszig
Hugó. Hárman kötöttek egy
ötven évre szóló koncessziós
szerződést az önkormányzattal
az elektromos hálózat kialakítá-
sára és az áramforgalmazásra
vonatkozóan. Ez a tizenkilence-
dik század végén, és a huszadik
század elején történt. Ők voltak
tehát a közvilágítás bevezetésé-
nek kezdeményezői Marosvásár-
helyen. 

Nagy-Bodó Tibor
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek
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Az épületet szecessziós stílusban több mint százhúsz évvel ezelőtt, egészen pontosan 1893-ban Bürger
Albert sörgyáros építtette. A régi képeslapok is tanúskodnak arról, hogy az Aranykakast park vette körül.
A szecessziós házban az államosítást követő években szeszlerakatot létesítettek, és minden bizonnyal ez
okozta állapotának leromlását. Évekkel később a nyárádtői egykori tyúkfarm az épületet felújíttatta és
vendéglőt nyitott Aranykakas néven.  A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, név szerint
Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád tudni vélik, hogy az épület belső kiképzése Gyenes Tibor műépítész ne-
véhez fűződik. 2002-től a vendéglő felfüggesztette a tevékenységét és állaga napról napra romlik. Az ál-
lapotáról hadd beszéljenek a mai fényképek, melyek a jelenlegi helyzetről tanúskodnak. 

Elnémult  Aranykakas Nemzeti érdek?
Tudjuk: ahány nemzet, annyi nemzeti érdek – vagy

annyinak kellene lennie. De azt, hogy egy nemzet szá-
mára mi „a” nemzeti érdek, azt sokan, sokféleképpen lát-
ják, fogalmazzák meg. Természetesen ki-ki erkölcsi
meggyőződésének, ideológiai-politikai elkötelezettsé-
gének függvényében. Legutóbb például Semjén Zsolt, a
magyar kormány nemzetpolitikáért felelős miniszterel-
nök-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
próbálkozott vele, aki szerint nemzeti érdek, hogy a va-
sárnapi EP-választáson az RMDSZ jó eredményt érjen el.
Egyúttal a magyar kormány nevében arra kért minden
erdélyi magyart, menjen el szavazni május 25-én, és vok-
soljon az RMDSZ listájára.

Köztudomású, hogy a választópolgárok memóriája
véges, de hogy a politikusoké is, azt nem hittem volna.
Merthogy, ha emlékezetem nem csal, akkor Semjén úr
még néhány hónappal ezelőtt nem ezt mondta, sőt,
ennek éppen az ellenkezőjét. Saját meggyőződéséből,
vagy mások sugallatára mondta, tette – merthát a poli-
tikusi kijelentés egyet jelent a tettel –, amit mondott,
tett, de valahogy nem tűnik sem őszintének, sem hite-
lesnek ez a hirtelen színeváltozás. Ha előzőleg azt
mondja: tévedtem, rosszul ítéltem meg a helyzetet – és
az RMDSZ-t! –, akkor talán hiszek neki. Így viszont nem.
Kijelentéséből ítélve két eset lehetséges: vagy nem ismeri
a romániai/erdélyi valóságot, vagy ismeri ugyan, de
egyáltalán nem érdekli. Felelős politikus esetében mind-
kettő elfogadhatatlan. Az erdélyi magyarság legfőbb kö-
veteléseit – autonómia, önálló magyar tannyelvű állami
tudományegyetem stb. – a mindenkori román hatalom
asztaláról eléje hullajtott koncokért feladó RMDSZ-t egy
napon emlegetni a nemzeti érdekkel, azt kell monda-
nom, felelőtlenség. Még a magyar kormány második em-
berétől is. Kíváncsi lennék, mit szólnának a Fidesz-KDNP
szavazói, ha az MSZP-re, a DK-ra és Gyurcsányra, esetleg
a Bajnai-pártra, vagy a Fodor-féle liberálisokra való sza-
vazásra bíztatnák őket?  

Semjén úr felhívása nem államférfiúi tett volt, hanem
csupán a szavazatszerzés által motivált „reálpolitikusi”
cselekedet. Ami által, sajnálattal kell ezt mondanom,
végleg kiírta magát a számomra hiteles politikusok so-
rából. Ami pedig a szavazásra való felhívását illeti, rám
ne számítsanak. 

Szentgyörgyi László       
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– Jó napot, Sajókám! Miért
ilyen búval burkolt?

– Azt álmodtam az éjjel,
hogy egy fantasztikusan finom
sört ittam, amilyet eddig még
soha.

– És?
– És az istennek se tudok

visszaemlékezni a márkájára.
– Ökör! Legalább álmában

pihentethetné egy kicsit a máját,
mert napközben többet dolgo-
zik, mint Kunta Kinte a Gyökerek-
ben.

– Nem is igaz, sokszor hete-
kig nem iszom egy kortyot sem,
amikor sok a munkám.

– Mese.
– Jó na, nem hetekig, hanem

napokig, viszont heteknek tűn-
nek. Apropó: várja a foci vébét?
Három hét múlva kezdődik.

– Naná!
– Hol szokta nézni a meccse-

ket?
– Többnyire itt, a kocsmában,

de most kénytelen leszek éjjeli
bárokat is felkeresni, mivel az
időeltolódás miatt éjszaka is
lesznek meccsek a csoportselej-
tezőkben.

– Nem úgy értem, hanem
hogy melyik adón?

– Természetesen az M1-en.
– Akkor van egy rossz hírem:

a mostohaanya-országon kívüli
magyarok meg lesznek lőve.

– Miért?
– Mert az M1 képernyője

pont úgy el fog sötétülni a mér-
kőzések ideje alatt, ahogy a téli
olimpia közvetítése alkalmával
is, ugyanis az MTVA által a Sport-
five International-lel kötött szer-
ződés – amely szigorúan az
országhatárokon belülre korlá-
tozza a sugárzási jogokat –
2016-ig érvényes.

– Jaj, hogy szívják ki a libából
a gyepet! Ez komoly?

– Sajnos igen, legalábbis
most még ez a helyzet, és nem
túl sanszos, hogy megváltozzon.
S ahhoz mit szól, hogy a svájciak
– a cégek versenyképességét és
a munkahelyeik biztonságát 
féltve – népszavazáson utasítot-
ták el a havi 15 000 lejnek meg-
felelő minimálbért?

– Jó ilyesmit hallani itt, ahol
a minimálbér még a 900 lejt se
éri el. Ezek szerint igaz a mondás,
mely szerint akkora ott a jólét,
hogy ha valaki elszellenti magát
az utcasarkon, rózsabokor nő a
helyén.

– Hát arról értesült-e, hogy
az a hajas képviselő, Remus Cer-
nea meghívta Kolbász kisasz-
szonyt, alias Conchita Wurstot
Bukarestbe? Tudja, az Eurovízió-
győztest, aki örömében hirtelen
azt se tudta a színpadon, fiú-e
vagy lány.

– Egy interjúban pedig állító-
lag azt mondta, hogy akik nem
tartják elég nőiesnek, azok be-
kaphatják a kolbászát, csak nem
ilyen szépen. De mire fel hívta
meg az a selyemtarzan, csá-
rogni?

– Nem. Június elején lesz a
bukaresti ferdemenet, izé, me-
legfelvonulás, arra. Illetve már
nem csak egy sima felvonulás:
elnevezték Bucharest Pride-nak,
és idéntől nem egy napot,
hanem egy teljes hetet fog tar-
tani! Sőt, még azt is javasolta a
Kormánynak és a Parlamentnek
Cernea, hogy a felvonulások ide-
jére tűzzek ki a szivárványszínű
zászlót, amely már 1970 óta a
meleg és leszbikus büszkeség
szimbóluma.

– Akkor mégse kincs van a
szivárvány tövében, hanem va-
lami egészen más? Szerintem
még a meleglobogót is szíveseb-
ben kitűzik, mint a székely zász-

lót.
– Lapozzunk; képzelje, egy

közvélemény-kutatás eredmé-
nye szerint Ceausescu nyerné az
őszi elnökválasztást! A válasza-
dók 69 százaléka mondta azt,
hogy rosszabbul él, mint 1989
előtt, és csaknem ugyanennyien
(66%) meg vannak győződve
arról, hogy az emberek ma is
megválasztanák Ceausescut ál-
lamfőnek. Arra a kérdésre, hogy
ők maguk megszavaznák-e,
ugyanannyian válaszoltak igen-
nel, mint nemmel.

– Hát, a leendő jelölteket te-
kintve ezen egyáltalán nincs mit
csodálkozni, de én Elena Udreára
fogok szavazni, ha indul.

– Miért?
– Mert egy ilyen ország, ahol

Traian Basescu tíz évig lehetett
elnök, Emil Boc és Victor Ponta
pedig évekig miniszterelnök,
simán megérdemelné Elena Ud-
reát elnöknek, vagy akár Elena
Basescut is.

– Az utóbbira én is szívesen
szavaznék. Képzelje, milyen jól
szórakoznánk minden elnöki be-
széd alkalmával, hiszen egy mi-
nimálisan bővített mondatot is
képtelen helyesen elgagyogni.

– Én az Adevarul hírportál
friss felmérését olvastam, amely
szerint Pontának van a legna-
gyobb esélye arra, hogy Romá-
nia következő elnöke legyen, a
jobboldalon pedig két lehetsé-
ges jelölt, Klaus Johannis nagy-
szebeni polgármester és Mihai
Răzvan Ungureanu volt minisz-
terelnök reménykedhet abban,
hogy legyőzheti Pontát a máso-
dik fordulóban.

– A liberálisok nem Crin An-
tonescut indítják?

– Még nem tudni, de valszeg
nem, mert az elemzők szerint Jo-
hannis esélyesebb, Liliomfi még

tíz százalékot se kapna az első
körben.

– Ez még odébb van, most
mindenki az EP-választásokra
gyúr. Elfárad szavazni vasárnap?

– Ha esik az eső, akkor lehet,
különben megyek pecázni.

– Nem különösebben érdekli
ezek szerint. Mit gondol, bejut az
RMDSZ?

– A felmérések alapján meg-
lesz az öt százalékuk, múlt héten
is 5,7% körül levitáltak, de már
mondtam, hogy az RMDSZ-t na-
gyon nehéz mérni, ezért a sze-
replése mindig olyan
kiszámíthatatlan, mint szitakötő
röpte a bivalyfingban.

– De gyönyörű hasonlatai
vannak! Nem tudja véletlenül,
Borbély László összehaverkedett
mostanában Orbán Viktorral?

– Nem tudok róla, sőt, tud-
tommal sose voltak valami nagy
cimbik. De miért kérdi?

– A hétvégi mazochista fél-
órámban az Erdély TV-re kap-
csoltam, ahol épp választási
műsor ment, és egy kampány-
rendezvényen Borbély több
ízben is a „Hölgyeim és uraim,
kedves barátaim!”-formulával
szólt az egybegyűjtöttekhez, ami
köztudomásúlag az Orbán-reto-
rika egyik védjegye.

– Dakota közmondásokat is
tolt?

– Nem, arról a marhaságról
már Orbánt is leszoktatták. De a
beszélye végén vicckedett egy ki-
csit: azt mondta, hogy „Lesz au-
tonómiánk…, és tudják, hogy
miért lesz? Mert megérdemel-
jük!”.

– Na látja, pont ezért érdek-
képvisel bennünket az RMDSZ
immár huszonöt éve: mert meg-
érdemeljük!

Molnár Tibor
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Isten éltesse!
Szent Constantin és Elena ünnepe alkalmával valamennyi, Constantin

(Konstantin) és Elena (Ilona), illetve azok névváltozatait viselő személynek
egészséget, lelki békét és szerencsét kíván a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal. Isten éltesse! 

Dr. Dorin Florea polgármester

Május 22. – A parasztok világnapja

Honnan tudod, hogy paraszt vagy? 

� Reggelente nem a fészbukodat csekkolod először, hanem a
tyúkólat

� Minden szelfid sarkába belelóg egy kecske szarva, egy marha
tőgye vagy egy ló feje

� A kocsid visszapillantó tükrén nem Wunderbaum illatosító,
hanem egy kisebb tál szalonna lóg

� Ünnepnapokon sört iszol
� Mindig van nálad fül- és fogpiszkáló: a bal kisujjad körme
� Az Auchan előtt megkérded a badigárdtól, hogy merre találod

az itatót
� Idomított biciklid van: magától hazavisz a kocsmából, amikor

nagyon megmecseredsz
� Kinderparaszt korodban megkapáltad az óvoda homokozóját
� A csillagokban is szekereket látsz
� Bizalmatlan vagy a házaló ügynökökkel szemben: nehezebb

rádumálni téged egy életbiztosításra vagy edénykészletre,
mint szaloncukrot eladni egy talibánnak, júliusban

� Bicskával nyitod ki a DVD-ROM ajtaját, és formatálni akartad
az internetet

� A karácsonyt csak a disznótor miatt várod
� Számítógép-vásárláskor a kisállat-kereskedésbe akartál menni

egeret venni
� Az első mikródba tüzet raktál, és az első tévédnek háttal ültél

le, mert azt hitted, a falra vetíti a képet
� Már húsz éve csak miattad gyártanak fehér frottírzoknit
� A szalonnafüstölőbe jársz szaunázni
� Disznóölés a csengőhangod, juhnyáj a háttérképed
� Összesen két könyvetek van: a biblia és a telefonkönyv
� Dunyhában tartod a pénzt, mert nem bízol a bankokban
� Gumicsizmában lépsz fel a netre
� Tudod, hogy melyik út megyen Budára
� Házilag készítesz Raffaellót: zsírgolyóba dugsz egy gerezd fok-

hagymát, és megforgatod köménymagban
� Nem építettél disznóólat az első legódból, mert sosem volt

neked olyasmid
� A mentő is traktorral megy ki hozzátok
� Amikor megfürdesz, az kettős következménnyel jár: rajtad

érzik, a kádon látszik
� Szénaboglyában vesztetted el a szüzességedet. Nagyapád is.

A kecskéje is
� A programozási nyelveket is tájszólásban beszéled
� Nem csak hússütésnél használsz disznózsírt olaj helyett,

hanem zöldségsaláta készítésekor is
� És végül: kizárólag mulatós zenét hallgatsz, mert a rock, punk

és metál túl ingergazdag neked, a jazzt nem érted, a chillo-
uttól bealszol, a szimfonikust unod, az underground magas,
a dubsteptől és a drum and basstól vakarózol, a house-t még
orvosban sem szereted, a gothic metáltól elindulsz a temp-
lomba, a többiről pedig nem is hallottál!

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A Mureșul női kézilabdacsapata a Nemzeti Ligában!

Egyik álma valóra vált, 
a másik ezután következhet

Hét év után újra van Nemzeti Ligás női kézilabdacsapatunk, miután a Mureșul, három sikertelen kísérlet
után, megszerezte a hazai első ligában való szereplés jogát.  A bajnokság utolsó fordulójában önfeledten,
boldogan és nyomás nélkül játszhattak Bukaresti József edző tanítványai, hiszen az Universitatea Pitești
elleni találkozó végeredményétől függetlenül már megnyerték a román kézilabda A osztály nyugati cso-
portját. A szombati találkozón 30-26 (17-12) arányban diadalmaskodtak a marosvásárhelyiek, így sikerült
visszavágniuk vetélytársuknak az őszi idegenbeli vereségért (30-24).  A találkozó után az együttes egyik
legjobb játékosával, a 23 éves balszélsővel, Nagy Beátával beszélgettünk a bajnoki cím megszerzéséről, pá-
lyafutásáról. 

Röviden…

Teremlabdarúgás
A teremlabdarúgó 1. liga rájátszásának első elődöntő

mérkőzésén magabiztos, 10-4 (5-4) győzelmet aratott a
City’us, a székelyudvarhelyi FK otthonában. 

A gólokat Al-Ioani (5., 37.), Covaci (7., 25.), Csoma A. (11.),
Stoica (15., 16., 38.), Ignat (35.), Gherman (39.), illetve Szécsi
(9.), Kovács (10.), Birtalan (10.), Mánya (14.) szerezték.

Az elődöntő második mérkőzését hétfőn rendezik Maros-
vásárhelyen.

Magabiztosan nyerte meg a másodosztályú teremlabda-
rúgó bajnokság döntőjét a Marosvásárhelyi City'us utánpótlás
csapata a Piatra Neamți-i sportcsarnokban, miután  a dön-
tőben kétszer is (6-2 és 5-3 arányban) legyőzte a Székelyud-
varhelyi IPSE együttesét. 

A City’us 2 tizennégy győzelmet aratott az alapszakaszban
és négyet a rájátszásban. Ezzel a teljesítményükkel a román
bajnok utánpótlás csapatának fiatal játékosai bebizonyítot-
ták, hogy bármikor felkerülhetnek az első csapatba.

Női labdarúgás, 1. liga
A női Szuperliga rájátszásának 3. fordulójában  a Székes

Károly által edzett ASA, nagyszerű játékot produkálva, 5-0
(2-0) arányú győzelmet aratott Craiován, a helyi Real ellen.

Az együttes góljait Zágor Bernadett (2), Roca Alice, Me-
leacă Lucia és Gorea Ana Maria szerezték.

A rájátszás következő, 4. fordulójában hazai környezetben
játszik az ASA a bajnoki címvédő Kolozsvári Olimpia ellen. 

A találkozót május 24-én, szombaton rendezik, a kezdési
időpontot még nem jelölték ki.

Labdarúgó 2. liga
A labdarúgó 2. liga rájátszásának 6. fordulójában, a Maros-

vásárhelyi ASA 0-0 arányú döntetlenre végzett Resicabányán
a helyi Metalul ellen. 

Együttesünk tobábbra is éllovas, 31 ponttal vezeti a táblá-
zatot az őt üldöző, négy ponttal lemaradó Craiovai CSU mögött. 

A következő fordulóban az ASA a CSM Râmnicu Vâlceát fo-
gadja.  A találkozót 18 órától rendezik a Sziget utcai stadionban.  

– Gratulálok a győzelemnek
és a Nemzeti Ligába való feljutás-
nak! Milyen érzés marosvásárhe-
lyi bajnokcsapat tagja lenni?

– Valójában én ezt egy álom
beteljesülésének tekintem, ezért
a célért küzdöttünk már hét éve
és nyugodt szívvel és lélekkel ki-
jelenthetem, álmunk valóra vált!
Igazán boldog vagyok, akár a
csapattársaim is.

– Ma is, mint mindig, a kis-
számú, de annál lelkesebb vásár-
helyi közönség mellettetek volt,
biztatott bennetek. Mennyire mo-
tivált titeket, hogy a helyiek mi-
nőségi kézilabdát szeretnének
látni Marosvásárhelyen?

– Nagyon! Ha csak két ember
jön el szurkolni, már az is sokat
jelent számunkra, fontos, hogy
szívből biztassanak minket.
Tudom, hogy hajdanán telt ház
előtt játszottak évekig az előde-
ink, mi is azt szeretnénk elérni,
remélem, hogy erre is sor kerül.
Amúgy ez egy következő álom
lenne számomra, számunkra... 

– Voltak kimondottan jó mér-
kőzéseitek a bajnokság során,
ugyanakkor gyengébb találkozó-
itok is, amelyeket nem sikerült
megnyerni. Hogyan értékeled a
csapat szezonbeli teljesítményét?

– Voltak ugyan kevésbé jól si-
került meccseink is, de összessé-

gében, a pályán nyújtott teljesít-
mény alapján kiérdemeltük a
feljutást. Nagyon jól felkészül-
tünk erre a bajnokságra, akár a
tavaly, meg az előző években is,
de gondolom, hogy most forrt
össze igazán ez a csapat, mos-
tanra érett meg a gyümölcs.  

– Beszéljünk egy kicsit a pá-
lyafutásodról. Mikor is kezdtél el
sportolni?

– A vásárhelyi Mihai Viteazul
Általános Iskolában (volt 5-ös
számú általános iskola) kezdtem
el kézilabdázni, majd a Szász Al-
bert Sportlíceumnál folytattam.
Frâncu Mariana és Petelei Mária
voltak az első edzőim, akiknek
sokat köszönhetek. Valójában a
testvérem már korábban kézi-
labdázott, ő vett rá, hogy
magam is kipróbáljam, amit
egyáltalán nem bántam meg. 

– Milyen a hangulat a csapa-
ton belül? Többször lehetett
együtt látni titeket a csapattár-
sakkal az edzéseken, a mérkőzé-
seken kívül is…

– Ez az a dolog, ami miatt is
összeforrt ez a közösség. Az,
hogy nagyon jó barátnők va-
gyunk a csapattársakkal, az egy
dolog, de rengeteg közös tevé-
kenységen, rendezvényen is
együtt veszünk részt, ahol sike-
rült kellőképpen megismernünk

egymást, ami sokat segít az össz-
játékban is. Bármilyen probléma
van a csapaton belül, azt közösen
beszéljük meg, együtt oldjuk
meg. A csapatszellem az egyik
erélyünk. 

– Azt mondják, a csúcson
nehéz megmaradni, mert min-
denki azt akarja legyőzni, aki ott
van. Hogyan látod a soron követ-
kező bajnokságot, amely sokkal
nehezebbnek ígérkezik, mint az
előbbi?

– Én még nem játsztam
Nemzeti Ligában, de gondolom,
hogy nehezebb lesz. Követem a
Nemzeti Liga mérkőzéseit, lát-
tam, hogy nem lesz könnyű dol-
gunk, de pozitívan állunk majd
hozzá, még több edzéssel, né-
hány erősítéssel remélem, hogy
megkapaszkodhatunk az 1. ligá-
ban. 

– Sportszerető személy vagy,
ez a sportág iránti hozzáállásod-
ból és elszántságodból is kitűnik.
Viszont keveset tudunk rólad,
főleg a pályán kívüli tevékenysé-
gedről. Mivel foglalkozol, amikor
nem kézilabdázol, egyáltalán mi
a hobbid?

– A kézilabda mellett nagyon
szeretem a labdarúgást, meg
más sportágakat is. Többször
megjegyeztem, ha Isten őrizz,
valami okból kifolyólag (nem

egészségügyi) nem kézilabdáz-
hatok többé, akkor biztos futbal-
loznék. Amikor észrevettem,
hogy vonzódom a labdarúgás-
hoz, akkor már harmadikos
korom óta kézilabdáztam. Jelen-
leg ugyan nem adnám fel a ké-
zilabdát a fociért, viszont
szívesen követem a hazai és
nemzetközi labdarúgó-mérkőzé-
seket. 

– Mit üzensz a marosvásárhe-
lyi közönségnek, a szurkolóitok-
nak?

–Első sorban nagyon szépen
köszönöm nekik az eddigi szur-
kolást, ami mindig sokat jelen-
tett és jelent majd a jövőben is
számunkra. Szeretném, ha telt-
házas mérkőzéseken léphetnénk
pályára a Nemzeti Ligában, akár
a régiek hajdanán. Annyira sze-
retnénk azt!

Néhány, a sportágat ismerő
személyt arról kérdeztünk, ho-
gyan értékeli a Mureșul szezon-
beli teljesítményét:

Bukaresti József, 
a Mureșul jelenlegi edzője:

– Nagyon örvendek a feljutás-
nak, edzőként második alkalom-
mal sikerült, hiszen az
1985/1986-as bajnoki szezonban
már feljutottam az ASA-val a férfi
első ligába. Nagyon büszke va-
gyok a lányainkra, akiknek gratu-

lálok, kemény négyévi munka van
a siker hátterében, örvendek
annak, hogy jóban-rosszban
együtt maradt a csapat. 

Bodor Andrea, a jelenlegi
Mureșul jobbszélsője, legta-
pasztaltabb játékosa:

– Úgy vágtunk bele a bajnok-
ságba, hogy azt meg kell nyer-
nünk. Akár a játékostársaimnak,
nekem is sportpályafutásom
talán legszebb időszaka ez. Sze-
retnék a csapatnál maradni, a
Nemzeti Ligában szerepelni,
habár egyelőre két műtéten kell
átesnem, de remélem, hogy szep-
temberre már harcképes leszek. 

Petelei Mária Magdolna
volt kézilabdázó, majd
edző:

– Nagyon örülök, hogy újra
első ligás női kézilabda csapata
van városunknak, büszke vagyok
arra, hogy a csapatkapitány,
Nagy Beáta egykori tanítványom
volt. Sok sikert kívánok nekik a
Nemzeti Ligában!

Biró (Fejér) Zita (Mureșul): 
– Csodálatos! Felemelő érzés

volt látni őket ezen a találkozón is.
Ilyenkor eszembe jutnak a régi,
szép emlékek, amikor teltházas,
győztes mérkőzéseken örvendez-
tettük meg a közönséget. Van
több, tehetséges játékos a jelen-
legi csapatban, én azt kívánom,
hogy legyenek ügyesek és ne hoz-
zanak szégyent ránk!

Kibédi (Kozma) Tünde
(Mureșul):

–Nagyon jó érzés látni, hogy
újra van egy jó csapat Marosvá-
sárhelyen.  Szurkolni fogunk
nekik, és remélem, idővel a közön-
ség is melléjük áll. 

Kiss Emese (Mureșul): 
– Az az érzésem volt, hogy

vissza kellene állnom a kapuba –
vicceltem. Jó érzés visszagondolni
azokra a régi, szép időkre, amikor
a nyolcvanas években én is játsz-
tam. Szeretném, ha ez a jelenlegi
csapat is eljutna oda, ahol mi vol-
tunk egykoron. Ennek az együt-
tesnek támogatásra,
mediatizálásra és szurkolókra van
szüksége. Úgy tűnik, jó úton halad
a marosvásárhelyi kézilabda!
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A város polgármestere, Dorin Florea: 

„A marosvásárhelyi románok
és magyarok bebizonyították,
hogy szeretik városukat!”

A 2014-es évi Marosvásárhelyi Napok osszefoglalóját mutatta
be a város polgármestere, egy május 20-án, kedden tartott sajtó-
konferencia keretén belül.

„Az eddigi  legsikeresebb rendezvénysorozat  volt, a románok
és magyarok megmutatták, hogy mit alkothatnak együtt, bebizo-
nyították, hogy a politikum nem állíthatja megőket, hogy ez a mul-
tikulturalitás szelleme, és nem az amit a választási pannók és
szlogenek hordoznak. Nemcsak, hogy a legszebb Városnapok voltak,
hanem egy hatalmas pofoncsapást is jelentett azon politikusoknak,
akik a gyűlöletet, a széthúzást és a konfliktust táplálják. A lakosok
együtt atdták meg Marosvásárhely mottóját – a harmónia és nem
a konfliktusok városa, ez a legmélyebb és legautentikusabb értelme.”

Dorin Florea  polgármester még hozzáfűzte:  Az idei rendez-
vénysorozat sikere egy igéretes és biztató jel a város perspektíváira
való tekintettel: a következő évek Városnapjain nagyszabású esemé-
nyeket szervezünk majd: kerekasztal-beszélgetések, tárgyalások, fó-
rumok, egyetemek keretén belül, a kultúra , tudomány és oktatás
területén stb., hogy bebizonyítsuk, hogy Marosvásárhely képes egy
szélesebb övezet képviseletére, a regionális főváros mivoltából szár-
mazó ambicíóinak értékesítésére, nemcsak földrajzi elhelyezkedé-
séből adódóan, hanem elsősorban a rendelkezésre álló emberi
potenciál minőségét illetően.

„Eleget fogunk tenni az Omega együttes meghívásának, és ott
leszünk a Scorpions együttessel közösen megtartandó koncertjükön,
amelyre júniusban kerül sor Budapesten. Az eseményt a vasfüggöny
leomlásának 25-ik évfordulója alkalmából szervezik, ezen olyan po-
litikai vezetők vesznek részt, akik hozzájárultak Európa építéséhez.
Ez egy nagyszerű alkalom, arra hogy Marosvásárhely a világ figyel-
mébe kerüljön, a rendelkezésre álló értékeinek képviselete által”,
egészítette ki Dorin Florea polgármester.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Kedves közönség! Nagyon sajnálom, de népszerű együttesünk a szünetben feloszlott!


