
Humor

Heti Hetes

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport
Menesztették Adrian Falubot, 
az ASA vezetőedzőjét
A vasárnapi, 9. fordulóbeli, Craiován elszenvedett mini-
mális gólarányú vereség végzetesnek bizonyult Falub-
nak, az ASA vezetőedzőjének, akit hétfőn délután
menesztettek állásából.  A klub vezetőtanácsában sza-
vazásra bocsátott kérdést, miszerint Adrian Falub távoz-
zon-e az ASA vezetőedzői posztjából, mind a nyolc
vezetőtanácsi tag jóváhagyta. Falubot Cristian Pustai, a
Medgyesi Gaz Metan és a Târgu Jiu-i Pandurii volt veze-
tőedzője váltja.

Társadalom
„A halottakat nem szabad 
bántani, de az élőket igen?” 
– Beszélgetés Kovács Péter geológus mérnökkel, a

bözödújfalusi gát munkafelügyelőjével –

Kovács Péter Marosvásárhelyen született 1950-ben.
A Bolyaiban érettségizett, majd két év építészeti tech-
nikumot végzett. Katonaság után tanulmányait a ko-
lozsvári Babeş-Bolyain folytatta, ahol
geológusmérnöki és geofizikusi oklevelet szerzett. 

>>> 4. oldal

MORGÓ 

A magyar-magyar versenyről 

Hivatalosnak tekinthető az államelnök-jelöltek
tizennégy fős mezőnye, amelynek – legalábbis
a mi szemszögünkből tekintve – legfőbb új-
donsága, hogy először indulhat két erdélyi ma-
gyar a voksokért. Igaz, magát a végső célt, azaz
Románia elnöki tisztségét tekintve teljesen fö-
löslegesen. Dehát ezzel minden erdélyi ma-
gyar választópolgár tisztában van, aki elmegy
a szavazóhelyiségekig. 

>>>3. oldal

Vélemény 

Hordalékra nincs 
szükségünk!

Mostanában egyre inkább a ciántechnológiás
aranybányászathoz hasonlít közügyeink inté-
zése. A „kitermelés” során keletkező szennyező
anyagok hosszú távú veszélyt jelentenek, adott
esetben „környezeti katasztrófához” vezethet-
nek. A beruházók – vagyis a politikusok –
azonnali haszonra tesznek szert, mi viszont
semmilyen kézzelfogható nyereséghez nem ju-
tunk. Mindössze a környezetünket szennyezik
be, végérvényesen, és megfizethetetlen adós-
ságcsapdába kergetnek. Az aranyunkat elvi-
szik, maguk után pedig egy nagy ciántengert
hagynak hátra. Nagyjából erről szólnak a min-
dennapjaink.

>>>4. oldal

Társadalom

Bernády György lenyűgöző
épülete: a Városháza
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Petőfi arcképét is felfestették
a Malomkő utcai lépcsőre

A Digitális Erdély 
közösség újabb lépcsőt
szemelt ki Marosvásár-

helyen, amelyre 
rendhagyó művészi 
alkotásokkal hívja 

fel a figyelmet.



Legyen a 
Horváth kertben, Budán...

A Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület szervezésében ok-
tóber 3-án, pénteken este 7
órától Legyen a Horváth kerben,
Budán... címmel operettestet tar-
tanak a Kultúrpalota nagytermé-
ben. A nagyérdemű Kálmán
Imre, Eisemann Mihály, Huszka
Jenő, Lajtai Lajos, Lehár Ferenc
műveit hallhatja. Közreműköd-
nek: Boros Emese – mezzoszop-
rán, Buta Árpád – bariton, Szabó
Levente – tenor, Trozner Kincső –
szoprán, Ávéd Éva – zongora, Rit-
ziu Krisztina és Mészáros Zoltán
– tánc, meghívott: Ádám János,
a Kolozsvári Magyar Opera ma-
gánénekese. A belépés díjtalan.

Pop-rock koncert 
a Jazz Clubban

Október 3-án,  pénteken este
9 órától az Alexy & The Black Ra-
vens feldolgozásában a legjobb
pop-rock számok hallhatók a ma-
rosvásárhelyi Jazz Clubban. Az
együttes tagjai: Alexy (ének), Új-
falvi Dezső (dobok), Zonda Attila
(basszus), György Zsolt (gitár),
György Imola (billentyűs hang-
szerek).

Drábik János előadása
Október 3-án, pénteken este

7 órától a marosvásárhelyi refor-
mátus diakóniai központ Emi-
nescu utcai Bocskai-termében
Drábik János jogász, a Szabad Eu-
rópa Rádió Kézdi Pál néven is-
mert egykori műsorszerkesztője
Magyar jelen címmel tart elő-
adást. Szervező a Magyar Polgári
Párt Maros megyei szervezete.

Rendkívüli vokálszimfoni-
kus hangverseny

Október 2-án, csütörtökön
este 7 órától rendkívüli vokálszim-
fonikus hangversenyre várják a
zenebarátokat a Kultúrpalota
nagytermébe. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia összes muzsi-
kusának emlékére szervezett
hangversenyen Gheorghe Costin
karmester vezényel, fellép: Borsos
Edith (szoprán), Petre Burca
(basszus), illetve a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara. Műsoron
Brahms Német rekviemje. A
hangversenyre az 1-es számú
bérlet érvényes.

Antosa
A marosvásárhelyi Ariel Ifjú-

sági és Gyermekszínház, együtt-
működésben a Yorick Stúdióval –
a magyarországi Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támoga-

tásával – október 3-án este 7 óra-
kor az Ariel stúdióban bemutatja
az Antosa című felnőttelőadást.
Csehov művei alapján írta és ren-
dezte Barabás Olga. Szereplők: B.
Fülöp Erzsébet, Péter Hilda, Se-
bestyén Aba. Zene: Hána László,
a díszletet és a jelmezt Barabás
Olga tervezte.

Kádár Tibor kiállítása 
Marosvásárhelyen

A Bernády Ház látja vendégül
a Kolozsvárról 1988-ban Magyar-
országra áttelepedett festőmű-
vész alkotásainak válogatott
anyagát. A Veszprémben élő al-
kotó a figuratív festészet jeles
képviselője, Európa- szerte sok-
felé aratott sikert az erdélyi ha-
gyományokba ágyazott modern
műveivel. Legutóbb a Kolozsvári
Magyar Napokon volt nagy vissz-
hangú egyéni kiállítása a Szép-
művészeti Múzeum termeiben a
Bánffy-palotában.

Közös tárlat a Deus 
Providebit Házban

Marton Erzsébet Talpalatnyi
föld és Marton M. Ágota Párban
című kiállítása látogatható a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit Ta-
nulmányi Házban. Marton
Erzsébet préseltvirág-technikával
készült alkotásait, Marton M.
Ágota festményeit állította ki. A

közös tárlatot október 15-éig
lehet megtekinteni a hét minden
napján.

Kerekes József kiállítása
Október 4-ig látogatható Ke-

rekes József nagyváradi festőmű-
vész akvarellkiállítása a
marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János-
termében. 

Ars culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első idősza-

kos kiállítása, az Ars culinaria ok-
tóberig tekinthető meg. Témája
Európa és ezen belül a magyar
gasztronómia. A kiállítás anyaga
nagyrészt a könyvtár állományá-
ból tevődik össze. A görög és
római kort idéző ételáldozatokat
és bacchanáliákat bemutató 18.
századi metszetek mellett látható
– többek között – az ókor egyet-
len fennmaradt szakácskönyvé-
nek két, 18. századi kiadása és
egy idén, a Teleki Tékában felfe-
dezett, 17. század eleji kézirat,
amely az egyik legrégebbi, Er-
délyben megtalált recept. Meg-
tekinthető az első Erdélyben,
Tótfalusi Kis Miklós által kiadott,
rendkívül népszerű szakácskönyv
és kéziratos másolata is. A tárlók-
ban német és francia szakmun-
kák is láthatók.
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Október 2. Petra, Tamás, Tomaj, Örs
Október 3. Helga, Mária, Ignác, Ilián
Október 4. Ferenc, Aranka, Hajnalka
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Október 7. Amália, Mária, Márk
Október 8. Koppány, Mária, Bettina
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Horoszkóp
KOS: Ezen a héten a szélsőségek mutatkozhatnak az életében.
Bármit is tesz, minden láthatóan kint zajlik a világ előtt. A jó
dolgaival is halad, láthatóan szövetségesek is szegődnek ön
mellé, de azok a dolgok is felszínre jönnek, melyeket szíve sze-
rint titokba szeretne tartani. 
BIKA: Ha ezen a héten túl buzgó ember kerül a közelébe, kerülje
a társaságát, mielőtt felidegesítené magát miatta. Keresse az
önnel hasonló hullámhosszon levő emberek társaságát. Az üz-
leti életének, a pénzügyeinek kedvez ez a hét. Szentelje figyel-
mét a munkájának.
IKREK: Ha egy bizonyos ügy iránt elkötelezettséget érez, álljon
ki mellette. Ne sajnálja rá sem az időt, sem az energiát. Szom-
szédjával kerülje a vitákat. Egyébként is eltérő mentalitásúak
egymástól, csak elbeszélnének egymás mellett, ami kiéleződhet
élesebb vitatkozássá is, ha nem vigyáz.
RÁK: Ez a hét igazán kedvez arra, hogy jól érezze magát. A min-
dennapi teendőivel is jobban ki lesz békülve, mint máskor. Talán
most jött el a kellő alkalom, hogy olyan minőségi szeretetben
legyen része, ami ritkán adódik. Itt az ideje, hogy az élet igazán
fontos dolgaira koncentrálja az erejét és a figyelmét.
OROSZLÁN: Amennyiben ingatlant, vagy egyéb nagy értékű
vásárlást vagy eladást tervezett az utóbbi időben, a hét során a
bolygók állásai kedvezően befolyásolják az adás-vétel menetét.
Ez a hét nagyon jól illeszkedik az ön világához anyagiakban,
esetleg külföldöt érintő döntéseiben, valamint szerelmi téren.
SZŰZ: Boldoggá teheti kedvesét azzal, ha valami kedves meg-
lepetést szerez neki. Egyik ellenségesen viselkedő ismerőse vá-
ratlanul felhívhatja önt. Ne kímélje, mondja meg neki a
véleményét nyugodtan. Utasítsa vissza mindennemű közele-
dését. Talán épp az volt eddig is a gond, hogy ön túl diplomati-
kusan kezelte ezt a személyt.
MÉRLEG: Ezen a héten egy igazán nemes gesztusra számíthat
egy olyan ember részéről, akit még nem is ismer. A napokban
olyan dolgokat kap, melyek boldoggá teszik. Nem kell magas
számlákra számítania. Vásároljon, szórakozzon, kiránduljon
egyedül vagy szeretteivel. Most olyan dolgokat tegyen elsősor-
ban, amihez van kedve.
SKORPIÓ: Nagyon ügyeljen otthonára ezen a héten. Megsé-
rülhet valami, ami értékes, ha nem vigyáz, vagy esetleg egyik
ismerőse, rokona véletlenül tönkre teszi. Éjszakánként ellen-
őrizzen minden zárat lefekvés előtt, hogy zárva van-e.
NYILAS: Ez a hét kedvező a nagyobb méretű vásárlásoknak. Ha
új autóra van szüksége, a körülmények most nagyon kedveznek,
de ügyeljen arra, hogy ne röviddel a kedvező akciók előtt vegye
meg. A berendezések közül most nagyon jó érzékkel tud válo-
gatni, míg megtalálja a legmegfelelőbbet.
BAK: Ezen a héten meglephetik ismerősei reakciói, melyek az
utóbbi szívességével függhetnek össze. Szánjon a pihenésre is,
a szórakozásra is egy kis időt, főképp, ha párkapcsolatban él,
mindkettőjüknek jót tenne egy kis lazítás közösen. A hétre ter-
vezett feladataival hamar végez.
VÍZÖNTŐ: Ezekben a napokban az egészsége megkülönbözte-
tett figyelmet igényel. Ha bármilyen tünete van, keresse fel or-
vosát. Ezzel későbbi, nagyobb bajokat előzhet meg. Most egy
kicsit le kellene lassítania, több időt fordítani a pihenésre. Tár-
sasági életre most kevesebb időt fordítson. 
HALAK: Jó hatással lenne önre, ha most egy rövid utazást is be
tudna ékelni a heti programjába. Fokozott figyelmet kell most
fordítania az egészségi állapotára. Amennyiben a panaszait el-
hanyagolja, később komolyabb problémák is felüthetik fejüket. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
minden csütörtökön 15-17 óra
között ingyenes jogi tanácsadást
biztosít a kedves érdeklődők szá-
mára. Helyszín: EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 40. Jogász: Novák
Venczel. További információ a
0744-798235-es telefonszá-
mon kérhető.

Alexy & The Black Ravens



MORGÓ 

A magyar-magyar
versenyről 

Hivatalosnak tekinthető az államelnök-jelöltek tizennégy
fős mezőnye, amelynek – legalábbis a mi szemszögünkből te-
kintve – legfőbb újdonsága, hogy először indulhat két erdélyi
magyar a voksokért. Igaz, magát a végső célt, azaz Románia
elnöki tisztségét tekintve teljesen fölöslegesen. Dehát ezzel
minden erdélyi magyar választópolgár tisztában van, aki el-
megy a szavazóhelyiségekig. 

A magyar részvételnek, pontosabban fogalmazva az
RMDSZ részvételének, az önigazoláson túl, eddig mindig va-
lamiféle aktuálpolitikai célja is volt. Hogy aztán a második for-
dulóban nem mindig úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt az
RMDSZ vezetői a hatalommal való alkupozícióik erősítése ér-
dekében elvárták volna, már más lapra tartozik. Nem szólva
arról, hogy a kampány idején biztosított médiaszereplési le-
hetőségek kiváló alkalmat jelenthettek (volna) az erdélyi ma-
gyarság legfőbb politikai céljainak a román többséggel való
megismertetésére. Annak, hogy a román lakosság, beleértve
a politikumot is, egyáltalán nem kíváncsi a magyar álláspontra,
hogy visszakézből elutasít minden jogkövetelést, avagy pusz-
tán jámbor javító szándékot, annak mélyebb történelmi-po-
litikai okai vannak.     

Közismert, az RMDSZ 1996 óta minden egyes államelnök-
választásra saját jelöltet állított. Amiként az is, hogy 1996 és
2009 között a jelöltjére leadott szavazatok száma megfelező-
dött, legutóbb alig többen, mint 380 ezren voksoltak Kelemen
Hunorra. Ha folytatódik a trend, idén megközelítőleg 50 ezerrel
kevesebb voksra számíthat. Bonyolítja a helyzetet, hogy már
vetélytársa is lesz az EMNP-s Szilágyi Zsolt személyében.  

Számtalanszor leírtuk, hogy az erdélyi magyar politikai erők
az autonómiához való viszonyulás mentén oszthatók két
részre: kurucokra és labancokra; radikálisokra és mérsékeltekre;
az elvi és kijárásos politizálás híveire; autonomistákra és kol-
laboránsokra. Az is egyértelmű volt – talán még mindig az –, hogy az
RMDSZ mely oldalhoz tartozik. Annak alapján, hogy a romániai
gengszterváltás utáni huszonötödik esztendőben jutott odáig,
hogy megírja, összefércelje autonómiastatútumát, gondolom,
ki-ki maga eldöntheti. 

Nem kétséges, az RMDSZ az autonomista tábor rovására
próbálja szélesíteni híveinek körét, meggátolni szavazótábo-
rának további lemorzsolódását. Ebbéli igyekezetében támo-
gatja őt az MPP, különösen annak elnöke, viszont élesen
szembekerült az SZNT-vel, amelynek autonómiastatútumát
megkerülte, figyelmen kívül hagyta, amikor sajátját „kidol-
gozta”.  

A választók szempontjából a legfőbb eldöntendő kér-
dés: hitelt adnak-e az RMDSZ hirtelen színeváltozásának? Il-
letve bedőlnek-e annak a későbbiekben sorra kerülő
szerecsenmosdatási kísérletnek, amellyel a 2009-esnél is gyen-
gébb választási eredményt próbálják majd megmagyarázni?

Az EMNP máris a vállalkozás erkölcsi győztesének látszik.
Már az is jelentős fegyvertény, hogy sikerült összegyűjteniük
az induláshoz szükséges 200 ezer aláírást. Ha november 2-án
fele annyian szavaznak majd Szilágyi Zsoltra, mint amennyien
aláírtak neki, akkor az azt jelentheti, hogy a magyar voksok
negyedét-harmadát megszerezte, ami által a Néppárt meg-
kerülhetetlen erővé vált az erdélyi magyar politikai porondon.

Ha csak ennyi haszna lesz a néppárti jelölt indulásának,
már az is megérte. Mert azt senki sem gondolhatja komolyan,
hogy egy választási kampány alkalmas arra, hogy a magyar
autonómiaigény iránt nyíltabbá, fogékonyabbá tegye a román
társadalmat. 
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Szentgyörgyi László  

Próbálom a fájdalom és az el-
keseredettség, a butaság és a
rosszindulatú csőlátás miatt
elvakult „érvek” okait keresni,
vizsgálni, elemezgetni, de tu-
lajdonképpen belőlem is kér-
dések törnek fel. Nem történel-
mietlen kérdések ezek, hanem
önazonosságunkat firtató,
mindannyiunktól becsületes,
őszinte választ váró kérdések.
Például: mi köze a nemzetnek
az egyházhoz?

Mi a fontosabb, a hazaszeretet
vagy a hit? Melyik melyikre épül?
Hogyan élhető meg a hívő hazafi-
ság? Hogyan lehet összeegyeztetni
saját nemzetem és más nemzetek
szeretetét? Ebben a széthulló, min-
dent szellemi alapot megkérdője-
lező szabadelvű világban a globális
agymosásra, vagy a kisebbségi
sorsra csak szélsőségekkel lehet re-
agálni? Itt, Erdélyben mindig gond,
hogy melyik egyházak „magya-
rabbak”: a protestáns vagy a ka-
tolikus, ill. a katolicitás és az orto-
doxia  teológiai közelsége nincs-e
hátrányára a nemzeti identitás
megőrzésének?… Egyáltalán jo-
gos, szabad ezt a kérdést így fel-
tenni?

Hogyan lehet szórványban, el-
nyomásban úgy megélni a hitet,
hogy nemzeti identitásunk ne sé-
rüljön?

Biztos, sok sebből vérzünk. Lát-
juk, tapasztaljuk, hogy Európa elö-
regszik, kereszténysége is kifáradt,
a gyorsuló világ húz el mellettünk,
miközben hagyományaink, temp-
lomaink, életterünk kiürülőben.
Eközben az anyaország keresztény-
sége, de a többi európai keresztény
ország hívő népe is identitásvál-
ságban szenved, felhígult, átala-
kult. Erdélyi viszonylatban meg ke-
resztre szegez minket a beolvadás
veszélye, a kivándorlás, a munka-
helyek hiánya, a fiatalok jövőkép
nélkül elbátortalanodnak, s
mintha a keresztény egyházaknak
sem lenne mondanivalójuk, vagy
inkább a jelenlétük, a kovász sze-
repük erőtlen. A politikai vonatko-
zásokról most nem is ejtek szót.
Azzal már tele van a hócipőnk. Saj-
nos.

Mi sem kézenfekvőbb, mint-
hogy egymás ellen acsarkodjunk,
s amit az elmúlt évtizedek csendes
megújulása, ökumenikus próbál-
kozásai is elindítottak, lélektől lé-
lekig, abba most ilyen durva hi-
tetlenséggel beletaposunk.

Eltűnődök, mi lenne nemze-
tünkből nyelvemlékeink, költésze-
tünk, irodalmunk, a gregorián ze-
nekultúra, a csodálatos építészeti
és kulturális remekművek nélkül?

XVI. Benedek pápa nem hiába
kérdezte: „Mi maradna Európából,
ha elvennék belőle azt, amit a ke-
reszténység hozott létre…” Men-
jünk tovább: mi maradna a Kár-
pát-medencéből, Erdélyből,
városainkból és falvainkból temp-
lomaink, egyházi, kulturális érté-
keink nélkül? Ha az egyház nem

lett volna a nemzet mentsvára há-
borúk, elnyomások idején, ha nem
lett volna kovásza a társadalmi fej-
lődésnek, túléltük volna-e eddig
is? Mi tartotta a lelket Hunyadi Já-
nosban, Kaszap Istvánban vagy
épp Márton Áronban, hogy nem
adta be a derekát az erősebb nyo-
mása ellenére? Ha Márton Áron a
kompromisszum jegyében beköl-
tözött volna Bukarestbe, akkor
most nem magyarul írogatnánk és
beszélnénk. Nem nemzetmegőr-
zés, amikor írni-olvasni, értelmi-
séget kiképezni csak a szerzetesek
voltak képesek, akiknél királyok és
hadvezérek nevelkedtek?  És sorol-
hatnánk hosszasan a nemzetmeg -
őrzés gesztusait a jelenkorban is:
Böjte Csaba egész mozgalma nem-
zetmegőrzés. Mert nem a saját
hobbija a gyermeknevelés és men-
tés, hanem egyszerre evangélium-
hirdetés és nemzetépítés.

Egyház szavunk azt súgja, hogy
éljünk benne: egy házban vala-
mennyien, egy szívvel, egy lélekkel,
egy kenyéren. Mint egy család. Az
őskeresztények módján. Módján,
mert ugyanúgy már nem tehet-
jük.

Különböző képességeink van-
nak: Pál Feri előadásaira ezren jár-
nak, Bíró Lászlóéra csak több szá-
zan, mert neki nincs akkora terme,
mindkettejüknél tömegek gyón-
nak, kérnek lelki vezetési tanácsot.
Bírónak Szerelmes Hittanja is van
olyanoknak, akik még nem jegy-
ezték el egymást, még csak „gon-
dolkodnak". Barsi Balázs húsvét
előtti konferenciabeszédeit zsúfolt
templomokban tartja, általában
Budapesten, sümegi lelkigyakor-
lataira csak hosszú előjegyzés után
lehet eljutni. Hofher József SJ gya-
logos-kirándulós lelkigyakorlatai
is roppant népszerűek. Ha már lel-
kigyakorlat: a Manréza egész év-
ben teltházas. A Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége az egész
országot behálózza, és igényes ren-
dezvényeket szervez. A helyi cso-
portok persze megülik tagjaik név-
napjait. A cserkészek is ugyanezt
teszik, és őket kizárólag világiak
vezetik. Sokfelé van újra búcsú:
lelki épüléssel, gulyással és kira-
kodóvásárral. Számos egyházköz-
ségben van kórus, táncház, újság,
családcsoport, babatorna, általá-
ban valamelyik pedagógus kis-
mama csinálja.

Ádventi Koszorú: karácsonyi
vásár, amelyen csak saját készít-
ményeket lehet kitenni. Pásztor-
játék: ovisok, fölnőttek. Sok helyen
van egyházközségi csapatok kis-
pályás focibajnoksága. Hosszasan
lehetne idézni, akkor is, ha ennek
egyesek számára nincs „hírértéke”,
a sokféle faluünnepet, kopjafa- és
keresztállítást, tárgyi örökségeink
megérzéséért vívott küzdelmüket,
sokszor egészségük árán is (em-
léktáblák, templomépítések, csa-
ládok megsegélyezése, szegény di-
ákok taníttatása, alapítványok
működtetése stb.), a sokféle tábort

(tánc, önismeret, bibliás, családos,
lelkigyakorlatos), lelkiségi mozgal-
makat, ahol nemzeti és emberi ön-
tudatra, érettségre nevelik egyhá-
zaink az ifjúságot és a felnőtteket
egyaránt. És a szüleink idejében
alakult legény- és leányegyletekről,
a Kalot- és Kalász-mozgalmakról
még nem is beszéltünk…

Ez a fölsorolás talán kimerítő
volt, de mégsem az: még rengeteg
lelemény színesíti egyházaink
életét. Akár lebontva felekezetekre,
gyülekezetekre is. Egyrészük a pap-
tól függ, más részük a hívektől. Ha-
sonlít Isten országa a kereskedő-
höz, aki igazgyöngyöt keres -
mondja Jézus. Tehát a kereskedő
hasonlít Isten országához, a gyön-
gyök pedig mi vagyunk! Valóban
azok vagyunk? Egyszerre fontos a
test és a lélek: magyarságunk és
hívőségünk.

A keresztény hit nemesíti meg
a vért, és nem fordítva.  Ha nem
hatja át nemzeti létünket a keresz-
tény szeretet, most is csak vadak,
pogányok vagyunk, akik a másik-
ban ellenséget, veszélyforrást lát-
nak. Urunk Jézus nem ezt akarja.
Meg kell nézni, ő hogyan élte meg
zsidóságát, népéhez tartozását.

Mikor vált eggyé vele, mikor
tudott felülemelkedni belőle anél-
kül, hogy megtagadta volna. Szá-
nalmas, amikor magyarságunkat
és egyházunkat, hívő magyar vol-
tunkat kijátsszuk egymás ellen.
Ebből mindkettő vesztesen kerül
ki. Az alapkérdés tehát az, hogy
milyen szellemi kisugárzásra va-
gyunk képesek.

A haza adottság, a hit kegye-
lem. Hitemmel ismerem fel adott-
ságaimat, s felelős vagyok, ho-
gyan, mire használom azokat.
Őrizni és művelni a földet, ez egy-
szerre lelki, szellemi feladat.
Számba venni a kincseket, fénye-
síteni, gyarapítani és továbbadni
az értékeket, tenni a jót, szeretni
a másik embert. Ezt csak hittel le-
hetséges. Az egyház sem a „leve-
gőben lóg”, mint, ahogyan a haza
sem csak a „magasban van”, ha-
nem a konkrét nemzet lelkébe
ágyazódik bele. Azt termékenyíti
meg. Ezt ismerte fel Szent István,
ezért látta meg fennmaradásunk
garanciáját a nyugati rítusú ke-
reszténységben, habár a másikat
is ismerte. Bölcs döntése, az év-
századok folyamán nemcsak po-
litikailag igazolódott.

Nemzet ott van, ahol (lelki) kö-
zösség van. Közösség ott, ahol azt
valami anyagin, földin túli idea,
eszmény, tapasztalat összetartja,
egybefogja.

Ezt teszi a kereszténység. Meg-
nemesíti és célt ad a természetes
adottságnak, hogy magyarnak,
székelynek születtünk. Beoltja sze-
retettel, hittel, bizalommal, szár-
nyakat ad neki. Mint minden nem-
zetnek. Isten virágoskertjében egy
gyönyörű, illatos virág vagyunk,
páratlan tulajdonsággal, egyedi
feladattal, akárcsak a többi nem-

zetek virágai. Ezt a célt kell észre-
vennünk, felismernünk, megél-
nünk még ellenszélben, kisebbség-
ben, nem mindig kedvező politikai
széljárásban is. Egyéni és döntési
szabadságunk sose kerülhet
szembe közös felelősségünkkel,
amelyet hazánk, nemzeti hovatar-
tozásunk iránt viselünk. Kincsein-
ket közösbe téve mutathatjuk meg
az egység, az összetartozás erejét.
Nem valakik ellen, hanem valami-
lyen cél, az üdvösség érdekében.

Az első keresztények sem ta-
gadták meg soha nemzeti hova-
tartozásukat, sőt erősítették a
nemzet egységét, sajátosságát. Ké-
sőbb, a missziók idején a „pogány”
európaiak a legerősebb földrész
nemzetállamai lettek, ugyancsak
a keresztény lelkiségnek köszön-
hetően. Tehát a kérdés inkább az,
ki, miakarja az elkereszténytele-
nedést bennünk? Hisz az akarja le-
rombolni nemzeti hovatartozásun-
kat is. Nos ez ellen kell közös erővel
küzdenünk. A bennünk vagy má-
sokban lévő gonoszság képes sza-
badsággal, laza, kötelék és kötött-
ségnélküliséggel álcázni ártó
szándékát, miközben azt harsogja:
nem kell Isten, nem kell egyház,
nem kell törvény, nem kell lelkiis-
meret! Hisz életünk egy nagy buli,
élvezzük hát!... A pénz, a politika,
vagy a hatalom minden problémát
megold. Szent István idejében is
ez a közbeszéd járta, ezt a társa-
dalmi vákuumot kellett kitölteni. 

Az Unirea Líceumban létesülő
katolikus gimnázium névadója, II.
Rókóczi Ferenc zászlóbontása ide-
jén még egységben volt a HIT és a
HAZA, a NEMZET és az EGYHÁZ. A
zászlóra is felíratott latinul: „PRO
PATRIA ET LIBERTATE CUM DEO".
Ezt a CUM DEO-t igyekszenek ma
letörölni és elfeledtetni azok, akik
úgy tartják, hogy a vallás magán-
ügy, és hit nélkül is elboldogul, aki
hazát keres. Holott a haza fogal-
mában benne van a ragaszkodás
kollektív élménye. „Sokan vallják,
hogy egy közösség szinte vallásos
megnyilvánulása a hazaszeretet
és a testvériség. A himnikus fel-
szólítás: „Hazádnak rendületlenül
légy híve, óh magyar" azt a szent
követelményt állítja elénk, amit a
keresztyén hit így fogalmaz: „Kö-
zülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal önmagának. Mert
ha élünk, az Úrnak élünk, s ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Az Úréi vagyunk." Ez a hit már
gyermekkorban kezd kibontakozni,
megfelelő nevelés által életértel-
mezéssé, később világnézetté bő-
vülni. Az egyház az a hely, ahol 
istenismeretünk és em ber -
szeretetünk úgy összekapcsolódik,
hogy fel sem merül az elválaszt-
hatóság. A nemzet pedig „nyelvé-
ben él". Az édes anyanyelv közös-
sége alkalmat kínál arra, hogy a
kollektív nemzettudatot kortársa-
inkkal együtt éljük meg úgy is,
mint hazaszerető polgárok és egy-
háztagok. Akinek nincs ilyen ré-

Hívő hazafiság

szesedése, az idegen marad, saj-
nálatra méltó, és csak krisztusi sze-
retettel hozható közelebb. Ezért
hirdetjük az Úr Jézus hívogató sze-
retetét, hogy legyen része az elide-
genülteknek is az Ő váltsághalá-
lának áldásaiban.” -mondja dr.

Horváth Barna, nyugalmazott mis-
kolci teológiai tanár.

Mintegy summázva a hívő ha-
zafiság lényegét. Mert jó hazafi,
csak jó keresztény lehet.

Sebestyén Péter
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A Digitális Erdély közösség újabb lépcsőt szemelt ki Marosvásárhelyen, amelyre rendhagyó művészi alko-
tásokkal hívja fel a figyelmet.

Hordalékra 
nincs szükségünk!

Mostanában egyre inkább a ciántechnológiás aranybá-
nyászathoz hasonlít közügyeink intézése. A „kitermelés”
során keletkező szennyező anyagok hosszú távú veszélyt je-
lentenek, adott esetben „környezeti katasztrófához” vezet-
hetnek. A beruházók – vagyis a politikusok – azonnali
haszonra tesznek szert, mi viszont semmilyen kézzelfogható
nyereséghez nem jutunk. Mindössze a környezetünket
szennyezik be, végérvényesen, és megfizethetetlen adós-
ságcsapdába kergetnek. Az aranyunkat elviszik, maguk után
pedig egy nagy ciántengert hagynak hátra. Nagyjából erről
szólnak a mindennapjaink.

Ilyen például az a sok látszatkiegyezés és elvtelen hát-
téralku, amely nem járt semmilyen eredménnyel, de fellen-
dítette az „aranybányászatot”. Hazug ígéretek nélkül nem
tudták volna beindítani a „vállalkozásukat”, emellett pedig
– kötelező módon – mindannyiszor „zagytározókat” hoztak
létre. Egy kilométer közép-erdélyi autópálya mellé az ország
többi részén száz másikat építettek meg. Egy valamirevaló
helyi beruházáshoz száz másik, mások javára fordított át-
utalást szavaztak meg. Amíg a központi költségvetésből egy
méter vásárhelyi kifutópályára sem jutott pénz, addig Ko-
lozsváron, Brassóban és Szebenben több ezerre is került be-
lőle fedezet. És így állunk ma a szétzilált erdélyi magyar
felsőoktatással, a székelyföldi turizmussal, vagy a gyulafe-
hérvári központú fejlesztési régióval is. Ez lett a „dübörgő
aranybányászatnak”, vagyis a folytonos kormányzati szerep-
vállalásnak a végeredménye.

Helyi szinten talán még ennél is rosszabb a helyzetünk.
A román többségű önkormányzatokban a beleszólási jogun-
kért többszörösen meg kell fizetnünk. A tanácsosaink egy-
egy valamirevaló „engedményért” vitatható létjogosultságú
döntésekhez is hozzájárulnak, de az is előfordulhat, hogy
ezeket önként vállalják fel, mellőzve a közösségi érdekeket.
Ott van a „magyarbarát” kolozsvári polgármester, akinek
egyetlen vesszőparipája a magyar nyelv száműzése. Bár ál-
dását adta a Kolozsvári Magyar Napokhoz, mégis mindössze
ennyire jutott a multikulturális világszemléletével. Vásár-
helyen már szóba sem jöhetett a főtéri „magyarkodás”, de a
sportba annál nagyobb összegeket fektetnek be. A labda-
rúgás fellendítése sajnos a huliganizmus elterjedésének a
lehetőségét is magában hordozza. Odafigyelnek-e a város
vezetői erre a veszélyre, vagy szüksége van valakinek a bal-
hét hozó csőcselékre? Ugyanitt egy kis magyar iskoláért el-
ajándékozták a visszaszerzett emblematikus épületünket.
Egy gramm aranyért egy tonna ciánt kaptunk cserébe. A
magyar többségű önkormányzatoknak a prefektusi hivata-
lok gáncsoskodásaival kell szembenézniük. Hiábavaló a helyi
összefogás, a lakosság áldozatkészsége és a jó fejlesztési el-
képzelés, ha a hatósági perek ellehetetlenítik azokat.

El kellene gondolkodniuk a döntéshozóknak, hogy
mennyire kifizetődő ez a „ciántechnológiás” politizálás. Talán
jobb lenne az arany helyett más jövedelemforrás után néz-
niük. Megfelel nekünk az ezüst, sőt még a bronz is, csak ne
járjon ilyen mennyiségű káros hordalékkal, korrupcióval,
környezetszennyezéssel.

Ferencz Zsombor

Petőfi arcképét is felfestették a Malomkő utcai lépcsőre

Ezúttal a Széchényi Istvát ut-
cát a Dózsa György utcával ösz-
szekötő Malomkő utca lépcsőire
festik a magyar és a román kul-
túra három-három jeles képvi-
selőjének portréját. A magyar
kultúra jelenlétét Petőfi Sándor,
Bolyai Farkas és Teleki Sámuel
jelzi, a román személyiségek kö-
zül pedig Constantin Brancusi,
George Enescu és Nicolae Gri-
gorescu arcképe került fel a lép-
csőre.

Ezen munkálatokat is a Mű-
vészeti Líceum önkéntesei vég-
zik, és vélhetően a hét végéig
befejezik a lépcsők festését.

Mint arról beszámoltunk, a
Digitális Erdély projekt részét
képező akció a feledésbe merült
köztereket próbálja újra bee-
melni a köztudatba. Eddig a Rá-
kóczi-lépcső és a Hangya (Fur-
nica)-lépcső kapott új arculatot.

P.P.

„A halottakat nem szabad bántani, de az élőket igen?”
– Beszélgetés Kovács Péter geológus mérnökkel, a bözödújfalusi gát munkafelügyelőjével –

Kovács Péter Marosvásárhe-
lyen született 1950-ben. A Bo-
lyaiban érettségizett, majd
két év építészeti technikumot
végzett. Katonaság után ta-
nulmányait a kolozsvári Ba-
beş-Bolyain folytatta, ahol ge-
ológusmérnöki és geofizikusi
oklevelet szerzett. Mint a ma-
rosvásárhelyi Vízügyi Igazga-
tóság munkafelügyelő mér-
nöke részt vett a balavásári és
a bözödújfalusi gátak építésé-
nél.

– Mikor került a Vízügyi Igaz-
gatósághoz, és miből állt a mun-
kája? 

– Az egyetem elvégzése után
Felsőbányára kaptam kinevezést,
de nagyon rövid idő után hazatér-
tem Marosvásárhelyre, és a Vízügyi
Igazgatóságnál nyertem alkalma-
zást 1978-ban. Itt is dolgoztam
nyugdíjazásomig, 1995-ig mint
munkafelügyelő. Románul ennek
a beosztásnak a megnevezése úgy
hangzik, hogy „diriginte de şan-

tier”, és abból áll, hogy az illető
személy felügyeli a beruházó és a
kivitelező vállalatok közötti mun-
kát. Mind minőségében, mind
mennyiségében. 

A balavásári tároló 
180 millió liter víz 
befogadására alkalmas

– Több gát megépítésénél dol-
gozott. Melyik volt az első, amelynek
a kivitelezésénél részt vett itt, Maros
megyében?

– A balavásári gát megépíté-
sénél voltam először munkafel-
ügyelő 1978 és 1984 között. Itt egy
síkvidéki szükségtároló tó, úgyne-
vezett polder van, amely 150 hek-
tár mezőgazdasági területen he-
lyezkedik el. A gát szerepe, hogy
megvédje a mezőgazdasági terü-
leteket a Kis-Küküllő áradásaitól.
A folyó hozamának megnöveke-
dése esetén a víz a gáton kialakí-
tott réseken át a tároló tóba ömlik,
ahonnan aztán az áradás elmúl-
tával a leeresztő zsilipeken keresz-
tül visszajuttatják a mederbe. Ez
a tároló 180 millió liter víz befo-
gadására alkalmas. 

– Mikor kezdték el a bözödúj-
falusi gát építését? Miért volt erre
szükség? 

– A bözödújfalusi gát építésé-
nek 1984 és 1988 között voltam
munkafelügyelője. Ez a balavásá-
ritól eltérően egy zsiliprendszerrel
ellátott állandó víztároló. De Bö-
zödújfaluban voltak már a mi
munkánkat megelőző munkálatok
az 1970-es években. Abban az idő-
ben még kisebbre tervezték a tá-
rolót, akkor még nem merült fel a
falu elárasztásának a gondolata.
Az első variációban csak a Küsmöd

áradásának megfékezése lett volna
a cél, a gát csak árvízvédelmi sze-
repet töltött volna be. A második
terv szerint már öt funkciót szántak
a víztároló tónak: az árvízvédelem
mellett még hozzájött a dicső-
szentmártoni kombinát vízszük-
ségleteinek a pótlása, egy mikro
vízi erőmű üzemeltetése, egy ha-
lastó létrehozása és nem utolsó
sorban a víztározó használata mint
fürdőközpont. A víztározó egyéb-
ként a tervezett funkcióit a mai na-
pig betölti. 

„Bözödújfalu 
a székely szombatosok 
települése volt"

– Volt-e valami kikötés annak
idején a hatóságok részéről a bözöd -
újfalusi gát építésénél? 

– Mint köztudott, Bözödújfalu
a székely szombatosok, úgyneve-
zett „zsidózók” települése volt, aki
olvasta Kovács Andrásnak a Vallo-
más a székely szombatosok peré-
ben című könyvét, az tudja, miről
beszélek. Itt erős hitközség élt haj-
dan, zsinagógájuk, saját temetőjük
volt. És most egy érdekes dolgot
fogok mondani: a hatóságok ré-
széről csak annyi volt a kikötés,
hogy úgy kell a terveket elkészíteni
és a munkálatot elvégezni, hogy
a felgyülemlő víz nem szabad el-
érje a temetőt. Akkor hogy is van
ez? A halottakat nem szabad bán-
tani, de az élőket lehet? Tudvalevő,
hogy 1988-ban megtörtént a falu
lakosságának a kiköltöztetése.
Őket lehetett bántani. Egy egész
magyar falut eltüntetni. Itt azért
megjegyezném, hogy korábban, a
békási gát építésénél egy egész
völgyet lakoltattak ki, több falu

tűnt el a térképről. Azok román fal-
vak voltak. 

– Mennyi az élettartama egy
ilyen víztárolónak?

– Románia területén földgátak
szempontjából sehol nincs olyan
minőség, mint Erdélyben, ezt min-
den túlzás nélkül állíthatom. De
az ilyen jellegű földgátakat, víztá-
rozókat kb. 40 évre tervezik. Ezt
követően aztán lassan nem lesznek
gazdaságosak, ugyanis kolmatá-
lódik a tó feneke, azaz a patak hor-
daléka feltölti. 

„Ha az ember nem 
műveli a lelkét, 
nem ér az élete semmit"

– Mi volt a feladata a továbbiak
során?

– 1988 és 1995 között a gátak
biztonsági mérőrendszerét fel-
ügyeltem. A gátak testében kutak
vannak, amelyeken keresztül a víz
átszűrődését lehet vizsgálni, el-
lenőrizni. Nagyon jól meg lehet
ezt figyelni a zetelaki gátnál, ahol
egész alagútrendszer van kiala-
kítva a mérőberendezések szá-
mára. 

– Mivel tölti nyugdíjas napjait?
– Csak előrehozott nyugdíjban

vagyok, amit azért igényeltem,
hogy segíteni tudjak a lányomnak
a gyermekek nevelésében. A ren-
des nyugdíjamig még lenne egy
év, de hívtak vissza a vállalathoz,
ugyanis nagy a hiány a geológu-
sokból. Tervezem, hogy visszame-
gyek, de addig is sokat olvasok, a
kis kertemet rendezem… Úgy
gondolom, ha az ember nem mű-
veli a lelkét, nem ér az élete sem-
mit.

Nemes Gyula

Kovács Péter 
geológus mérnök
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A marosvásárhelyi Közigazgatási Palota, vagyis a Maros Megyei Főispánság
épületét Bernády György polgármester kérésére építették 1905-1907 között.
Eredetileg városházaként – polgármesteri hivatalként – funkcionált. Gyakran
csak Cifra Palotának hívták, mivel az akkori kisvárosban szokatlan volt az ilyen
impozáns épület.  A szomszédos Kultúrpalotához hasonlóan a Közigazgatási
Palota is a magyar szecesszió jegyében épült, Komor Marcell és Jakab Dezső
tervei alapján. Túlélte a román nacionalista megmozdulásokat, de a külső falon
a Magyar Királyság  címerét, illetve a Róth Miksa által festett ablaküvegeket,
amelyek Ferenc Józsefet, Bethlen Gábort, Kossuth Lajost, Deák Ferencet és II.
Rákóczi Ferencet ábrázolják, eltüntették. A díszes ablaküvegek helyébe egy-
szerű, közönséges üvegeket tettek.  2007-ben a festett ablaküvegek előkerül-
tek, illetve elkezdődött a restaurálásuk, amelyet a Budapesti Fővárosi
Önkormányzat és a Róth Miksa Múzeum is támogatott. Az épület északkeleti
részén van a több mint ötven méter magas torony, amely a város majdnem
minden pontjáról látható. Óráját Müller János, a harangokat Thúri Ferenc ké-
szítette.  Ezen a héten, befejezésül még erről az épületről írunk. 

Bernády György lenyűgöző épülete: a Városháza

Az épület új formaként 
jelent meg Vásárhely 
képében

A részben kétemeletes szék-
ház belső, zártudvaros megoldású
udvar felöli folyosókkal, áttekintő
alaprajzzal készült. Főhomlokzata
ötsíkú, szimmetrikus, amelynek
északkeleti sarkában, hangsúlyo-
zott beállításban áll a több mint
félszáz méter magas torony,
uralva az épület tömegét.

Ahogyan azt Keresztes Gyula
Marosvásárhely szecessziós épü-
letei című könyvében is említi, az

épület nyugodt tömegével, szí-
nesmázas cseréppel fedett tető-
zetével, a főpárkány fölötti atti-
kafalak virágdíszeivel élénkítve,
új formaként jelent meg jelent
meg Vásárhely képében.

A tölcsérboltozatos, oszlopos
előcsarnok a vajdahunyadi vár lo-
vagtermére emlékeztet, és a fő -
lépcsővel együtt előkelő képet
nyújt a belépőnek.

Az eredeti feliratot és a régi
címert lecserélik…

A nagy gyűléstermet az első

emeleten, a főhomlokzat középső
rizalitjának teljes hosszában he-
lyezték el. A főbejárat feletti sze-
cessziós vonalvezetésű attikafal
– a pártázat – díszítése sokszor
változott. Eredetileg a város régi
címere színes majolika virágdí-
szek közé került, a Marosvásár-
hely szabad királyi város székháza
felirattal. 

A feliratot és a címert a húszas
években a Primăria felirattal cse-
rélték fel, és negyventől kezdő-
dően néhány évig a falon nem
volt felirat. Az ötvenes évek végén
a virágdíszeket is leszedték, és a
város címere és kétnyelvű felirata
jelezte a Városi Néptanács szék-
házát. 

Hatvanötben a városcímer he-
lyett a Román Kommunista Párt
jelvénye került oda. A főbejárat
előtti kocsifelhajtó és nyitott te-
rasz felépítményének kőből fara-
gott mellvédjéről a város, az or-
szág és a vármegye címerét
lefaragták.

A különleges 
óra és a torony

Abban az időben szinte futó-
szalagon gyártották az olyan órá-
kat, mint amilyen a Városháza
tornyán van. Ez a szerkezet mégis
különleges, mert a negyedet és
a felet is jelzi. 

Ami magát a tornyot illeti, a
tűzoltók őrhelye volt, és annak
idején egyáltalán nem merült fel,
hogy esetleg nyissák meg a nagy-
közönség előtt. Erre csak 2005-
ben került sor, az átfogó restau-
rálási munkálatok után. Valami
igazán különlegeset akartak nyúj-
tani az ide látogatóknak, és va-
lóban, ez lett a város egyik fő tu-
risztikai látványossága.

Az épület bizonyos 
részei a barokk 
palotákra emlékeztetnek

A térszerkezet szempontjából
számos barokk elem is fellelhető
az épületen. A főbejárat körüli
rész festett üvegablakai és a
szembeötlően elhelyezett oldal-
tornyok általi tetőemelés egya-

ránt a barokk palotákra emlékez-
tetnek, akárcsak az előcsarnok dí-
szítése, illetve a felhasznált anya-
gok.

A főbejárat dekorációi viszont
már a szecessziót idézik. Ez a szín-
világ, a formák és a díszítőelemek
egyébként a korabeli erdélyi tex-
tíliákon is fellelhetők. A tetőzet
máza és dekorációi szintén sze-
cessziós ihletésűek. Nagyon fon-
tos tudni, hogy ezt követően épült
meg 1908-ban az egykori Nyug-
díjpalota, majd tizenegy és tizen-
három között a Kultúrpalota.

A megsemmisített 
emléktábla

Az előcsarnok oldalfalába he-
lyezték el a nagy emléktáblát a
díszes ülőpaddal. Sajnos az em-
léktáblát megsemmisítették. A
főlépcső pihenőjén, a nagy ablak
ólomba rakott üvegfestményei
közül a nagy kép a székházat áb-
rázolja, az alatta lévő képek a ko-
rabeli házak képét – emlékez-
tetve a szemlélőt arra a
földszintes házsorra, mely a szék-
ház helyén állt. 

A berakásos üvegablak díszí-
tése között, eredetileg a város szí-
nes címere is helyet kapott, de
azt is kivették, helyére, az ólom-
keretbe közönséges üveget tet-
tek.

A vandalizmus:
a kalapáccsal darabokra
tört márványtábla

Keresztes Gyula emlékszik
meg arról, hogy a lépcsőpihenő
két oldalán díszes keretben egy-
egy rózsaszínű márványtáblát
helyeztek el, melynek felirata
örökítette meg a székház terve-
zőinek és kivitelezőinek nevét:
„Épült/ Maros-Vásárhely Sz.Kir./
Város közönségének/ áldozat-
készségéből/ az 1906-1908 évek-
ben/ Dr. Bernády György/ pol-
gármester idejében/ Komor
Marcell és Jakab Dezső/ buda-
pesti építészek tervei szerint/
Flesch Adaolf v. főmérnök és
Radó Sándor tb. v. főmérnök/ el-
lenőrzése mellett/ ifj. Csiszár La-
jos Marosvásárhelyi építőmester

vállalatában/ A szakmunkákat
Komor Marcell és Jakab Dezső
művezetése alatt/ ifj. Csiszár La-
jos építőmester, Mestitz Mihály
és Fiai/ asztalos gyárosok,
Bersten brein Tamás kőfaragó
mester/ Nagy Károly bádogos,
Koós Ferenc, Victor Géza/ laka-
tosok, Nagy Jenő és Dezső szo-
bafestők/ Barabás Gergely szob-
rász, Zsolnai Vilmos/ kerámiai
gyára, Magyar Fém. és/ Lámpa-
gyár, Müller János órás/ és Thury
Ferenc harangöntők végezték. /
Pallérok voltak: / Ambrus János
kőműves mester és/ Aszalos Já-
nos ácsmester/ Az aszfalt-mun-
kákat a Magyar Asphalt Rész-
vénytársaság végezte/ a
bútorokat Thoroczkai Wigand Ede
tervezte…”.

Sajnos, az ötvenes évek végén
a két márványtáblát kalapáccsal
darabokra törték…

Az üvegablakok emlékei
A Keresztes Géza műépítész,

műemlékvédelmi szakmérnök ál-
tal rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból még az is ki-
derül, hogy az előcsarnok, a
főlép csőház és az első emeleti
hall, valamint a gyűlésterem fal-
és mennyezet díszítőfestése rész-
ben szabadkézi munka.

A gyűlésterem ólomberakásos
öt színes üvegablakai közül a kö-
zépső ablak Ferenc Józsefet, Ma-
gyarország királyát ábrázolta
Szent István palástjával, a többi-
ekben Bethlen Gábor, II. Rákóczi
Ferenc, Deák Ferenc és Kossuth
Lajos portréi voltak.

Sajnos a gyűlésterem nagy
ablakainak üvegképeit és a város
címerét huszonegyben kiszedték,
amint azt, a Székelyföld című er-
délyi lap 1921. február 12. száma
ilyen címmel tudatja: „Bizton-
ságba helyezik a Városháza üveg-
festményeit”…  További sorsuk
ismeretlen. 

Keresztes Gyula még tudni véli
azt is, hogy a színesüveg ablakok
értéke 700 ezer korona építési költ-
ségből mintegy 50 ezer koronát
jelentett, de azok művészi értéke
messzemenően nagyobb volt.

A bankok hitelt ajánlanak az
építkezéshez

Tehát az építési munkálatok-
hoz szükséges pénz egy része a
helyi költségvetésből került ki, a
másik része pedig kölcsönökből
származott. 

Bernády megválasztása után
alig egy évvel, 1903-ban már nem
volt deficites költségvetési egyen-
leg, vagyis fizetőképes volt a város,
és bankhitelhez folyamodhatott.
Ugyanakkor, látva, hogy milyen
nagyméretű befektetéseket esz-
közölnek a településen – akkor
építették ki a csatornarendszert,
és vezették be a földgázt –, több
bankár is hitelt ajánlott fel. Szá-
mukra is világos volt, hogy ez az
elöljáróság végzi a dolgát, és hogy
nem végződhet számokra veszte-
ségesen ez az üzlet. 

Csak az üvegablakok 50 ezer
koronába kerültek, ami óriási ösz-
szegnek számított abban az idő-
ben, azelőtt ugyanis nem végez-
tek hasonló munkálatokat a
környéken.

Ugyanakkor, mind az üvegab-
lakok, mind pedig a nagy tanács-
terem fa- és kovácsoltvas-burko-
lata helyi vállalatok munkáit
dicséri. A bútorzatot például a
Mestitz Mihály és Fiai cég készí-
tette, amely aztán pár év múlva a
Kultúrpalotában is dolgozott. 

Végezetül még valami, amit
nem sokan tudnak: Bernády tagja
volt a szabadkőműves páholynak,
akárcsak Komor és Jakab.

Ennél többet erről, már nem
is szabad most írni…

***
A város polgárságának áldo-

zatkészségéből épített Városháza
rendeltetését a párthatalom hat-
vanötben megváltoztatta, és szék-
házként foglalta el. A diktatúra
megdöntése után a Városházát
megyeházként használják.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból)



A hét állata. Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ államfőjelöltje
Csíkszeredában, a „szövetség”
kampányindító rendezvényén
egy dakota bölcsességet is be-
szúrt beszélyébe: „Hogyan lehet
megenni egy elefántot? Vékony
szeletenként. Így vagyunk mi is
a mindennel, mint a dakoták az
elefántevéssel. Rájöttünk, hogy
vékony szeletenként sokkal
könnyebb...”.

Nos, eme igencsak szuggesz-
tív, már-már metaforisztikus va-
dászmezőkre röpítő hasonlattal
mindössze két aprócska gond
van (a „mi” nyilván a tulipántos
politikusokra vonatkozott, nem
a mezei erdélyi magyarra): em-
lített elefántot nemhogy nem
kezdték el szeletelni és sütö-
getni, hanem valójában még el
se ejtették, sőt: még utol se ér-
ték! A másik pedig az, hogy ge-
ozoológiai nonszensz: a dakoták
földjén nem élnek és nem is él-
tek elefántok, mamutok is csak
akkor, amikor dakotákok még
nem. (Természetesen evidens,
hogy az elmés mondás az apró
lépések politikájának dakotásí-
tott verziója, de az állatorvosit
végzett Hunor boy – indián ne-
vén Borostás Mongúz – szájából
kissé vastag.)

Borbély László, az RMDSZ
politikai alelnöke is felszólalt a
kampánynyitón, aki szerint az

új kampány jelszavai: „jólét, bő-
ség, biztonság, autonómia”.

A rendezvénynek helyet adó
Erőss Zsolt Aréna tetőszerkeze-
tét nemrég újították fel, bizo-
nyára azért nem szakadt le.

A hét jelzése. Egy kedves
nyugdíjas olvasónk megszá-
molta, és jelezte: kedves Peti
András alpolgármester a Rádió
Gaga stúdióvendégeként negy-
ven perc alatt hetvenhétszer
mondta ki a „kedves”, és nyolc-
vanháromszor a „jelezte, jelez-
tem” szavakat, ami új városi re-
kord.

Köszönjük, illetve gratulá-
lunk!

A hét hibridje. Hivatalosan
is megerősítették a minap, hogy
hat hónappal ezelőtt megszü-
letett a világ első hibrid négy-
lábú kérődzője; az állat egy bak-
kecske és egy anyajuh
kereszteződésének eredménye,
és egy közép-németországi far-
mon él, illetve mekeg és béget.
Egyelőre nincs tudományos el-
nevezése a hibrid egyednek,
úgynevezett kecske-juhként
tartják nyilván.

Azért is nagy dolog ez az új
hibrid születése, mert annak el-
lenére, hogy a kecskék és a ju-
hok egy alcsaládba tartoznak,
a kromoszómaszámuk különbö-

zik: a kecskéknek 60 pár kromo-
szómájuk van, míg a juhoknak
csak 54, ezért a fogantatásnak
elég csekély az esélye. A szak-
emberek tovább fogják tanul-
mányozni az új fajt.

Hát akkor rajta, esetleg meg
lehetne próbálkozni más hibri-
dekkel is: kakas-tyúk, amelyik
saját magát kergetné, majd, mi-
után utolérte, termékenyítené
meg; ló-tehén vagy tehén-ló,
amellyel félénkebbek is indul-
hatnának a Székely Vágtán;
nyúl-disznó, ami simán meg-
enné a füvet is, amikor nincs
moslék; és végül pulyka-kacsa
vagy kacsa-pulyka (összevonva:
pulycsa vagy kaka), amit akkor
se rontanánk el, ha főzés közben

véletlenül kettőt lapoznánk a
szakácskönyvben.

A hét kóstolója. Ma is él
Adolf Hitler egykori kóstolója,
aki egyike volt annak a 14 fiatal
nőnek, akiket arra kényszerítet-
tek, hogy a mérgezéstől tartó
Führer ételét kóstolják. A most
96 éves Margot Woelk egy do-
kumentumfilmben mesélt
múltjáról. 

„Pontosan tudtuk, hogy a
britek meg akarták mérgezni őt,
és hogy mi azért vagyunk, hogy
előkóstoljuk az ételeit. Egyesek-
nek folyt a könnye evés közben,
aztán még jobban sírtunk, ami-
kor láttuk, hogy túlélték a kós-
tolást” – mesélte Woelk. Az ak-

kor 24 éves nő berlini, szétbom-
bázott otthonából költözött ke-
let-poroszországi anyósához
1941-ben, az SS pedig háborús
szolgálatra kényszerítette, a
szolgálat teljesítésének helye
pedig a hitleri főhadiszállás, a
Farkasverem volt. Amikor a Füh-
rer éppen ott tartózkodott, a
nőknek próbaevéshez kellett
felsorakozniuk. „Az étel finom
volt, nagyon finom. De nem
tudtuk élvezni” – mondta Mar-
got néni.

Két és fél évig tartott a kény-
szergusztálás, 1944-ben sikerült
megszöknie. Társait agyonlőtték
az előrenyomuló orosz katonák.

A hét bora. Alkoholmentes,
tehát muzulmánoknak is kínál-
ható, 24 karátos ehető aranyat
tartalmazó luxus fehérbort árul-
nak Dubajban, az ára potom 150
dollár; az emberi fogyasztásra
alkalmas aranyból készült levél-
kék a habzóbor karcsú palack-
jainak alján úszkálnak. „Az ara-
nyos adaléknak semmi egyéb
oka nincs, csak frivol, fantaszti-
kus, és nagyon Dubaj!” –
mondta az italt forgalmazó cég
vezetője. 

Az aranyleveles borokat né-
hány hete kezdték árulni a
Bystro étteremben, és a vendé-
gek szeretik, mert „kellemesebb
a steak mellé ezt inni, mint kó-
lát” – magyarázta a vendéglő

tulajdonosa. A Lussory márkájú,
alkoholmentes fehér és vörös
borokat a spanyol Dismark Pro-
ducts készíti, spanyol borvidé-
kekről származó szőlőből. Az al-
koholt vákuumtechnológiával
vonják ki az italból.

Ahhoz képest, hogy a ma-
gyarok már évtizedek óta kita-
lálták és gyártják a szőlőmentes
bort, amelyből nem egy 75 cl-
es, hanem egy kétliteres fla-
konnyi átszámítva még 3 dol-
lárba se kerül, nos, ez nem
valami nagy truváj.

A hét bölcsezete. Elnézvén
az utóbbi hónapok belpolitikai
történéseit – többek közt Dan
Voiculescu lecsukását, meg a
legfrissebb, tucatnyi sziniszter
exminisztert érintő korrupciós
botrányt –, lassan kijelenthet-
jük: a romániai politikusokat (a
„mieinket” is beleértve) nem az
ártatlanság vélelme (prezump-
tia de nevinovatie) kéne megil-
lesse a tárgyalás előtt és során,
hanem inkább a bűnösségé.

A hét apróhirdetése. A
Pécsi Napló 1941. február 28-i
számából (aki nem hiszi, nézzen
utána a levéltárban): „Kefélni
tudó bejárónőt azonnali belé-
pésre felveszek. Reichné, Város-
ház ucca 2. szám”.

Molnár Tibor
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www.kozpont.ro

Felújították a Haşdeu utcát!
A Hadsereg téri piac övezetében, a B.P. Haş-

deu utca azonnali felújításra szorult. Az előző
években egy sor felújítási munkálatot végeztek
az övezetben, a mellékutcákban, de a lakosok
kívánsága az volt, hogy a központi és nagyon forgalmas B.P.
Hasdeu utcát rendberakják. „Amikor az Olt utcát rehabilitál-
tuk, a lakosoknak megígértük, hogy visszatérünk ide. Most a
rendelkezésünkre álló többéves tervnek megfelelően, elju-
tottunk a Haşdeu utca felújításához. Ez egy megtisztelő igéret
és folytatjuk a beavatkozásokat az övezetben. Idén, ameddig
az időjárási körülmények lehetővé teszik, az első szakaszon
végzünk munkálatokat, jövőben folytatjuk és befejezzük az
egész szakasz felújítását”, jelentette ki Claudiu Maior a mun-
kálatok helyszínén.

HETI HETES

Felújították a Haşdeu utcát!

A Hadsereg téri piac övezetében, a B.P.
Haşdeu utca azonnali felújításra szorult. Az
előző években egy sor felújítási munkálatot
végeztek az övezetben, a mellékutcákban, de a lakosok kí-
vánsága az volt, hogy a központi és nagyon forgalmas B.P.
Hasdeu utcát rendberakják. „Amikor az Olt utcát rehabili-
táltuk, a lakosoknak megígértük, hogy visszatérünk ide.
Most a rendelkezésünkre álló többéves tervnek megfele-
lően, eljutottunk a Haşdeu utca felújításához. Ez egy meg-
tisztelő igéret és folytatjuk a beavatkozásokat az övezetben.
Idén, ameddig az időjárási körülmények lehetővé teszik, az
első szakaszon végzünk munkálatokat, jövőben folytatjuk
és befejezzük az egész szakasz felújítását”, jelentette ki Cla-
udiu Maior a munkálatok helyszínén.
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A vasárnapi, 9. fordulóbeli, Craiován elszenvedett minimális gólarányú vereség végzetesnek bi-
zonyult Falubnak, az ASA vezetőedzőjének, akit hétfőn délután menesztettek állásából.  A klub
vezetőtanácsában szavazásra bocsátott kérdést, miszerint Adrian Falub távozzon-e az ASA veze-
tőedzői posztjából, mind a nyolc vezetőtanácsi tag jóváhagyta. Falubot Cristian Pustai, a Medgyesi
Gaz Metan és a Târgu Jiu-i Pandurii volt vezetőedzője váltja. Eddig tíz 1. ligás együttes váltott
edzőt a 2014-2015-ös őszi idény első kilenc fordulója során (Ceahlăul Piatra Neamţ, Galaci Oţelul,
Viitorul Voluntari, Brassói FC, CS U Craiova, Jászvásári CSMS, Petrolul Ploieşti, Kolozsvári U, Ma-
rosvásárhelyi ASA és Bukaresti Rapid). 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Menesztették Adrian Falubot,
az ASA vezetőedzőjét

Adrian Falub Sabăut vál-
totta a csapat kispadján 2014.
március 25-én, majd sikerült
feljuttatnia az 1.ligába. 

Falub már korábban is tevé-
kenykedett a Maros-parti vá-
rosban, ugyanis a
2009-2010-es idény végén is
sikerült az élvonalba kerülnie
az ASA elődjével, a FCM-vel.
Igaz, akkor az 1. ligában csak
hat fordulóig volt a csapat ve-
zetőedzője.

Mindamellett, hogy az ASA
idei célkitűzése a kiesés elkerü-

lése, Falub edzősége alatt az
ASA 15 pontot gyűjtött be a ki-
lenc forduló alatt a lehetséges
27-ből (7 pont választja el az
első kieső helytől), az együttest
feltornáztatta a 6. helyre (4
győzelem, 3 döntetlen és 2 ve-
reség a mérleg), és a Románia-
kupasorozatban is a
nyolcaddöntőig jutott a csapat,
miután 4-1 arányban felül-
múlta a Chiajnai Concordiát. 

Az ASA hazai pályán három
győzelmet és egy döntetlent
ért el. 

Miért menesztették 
Falubot?

Negatívumként kell elköny-
velni, hogy a dési illetőségű ve-
zetőedzővel az ASA több,
gyengébb képességű együttes-
sel szembeni nyerhető mérkőzé-
sen is pontot vagy pontokat
vesztett ( a Kolozsvári U elleni 0-
0 hazai pályán az 1. fordulóban,
az 5-ik fordulóbeli FC Brassó el-
leni 2-1-es vereség idegenben
és a CSM S Iași otthonában 2-2-
es döntetlen a 7. fordulóban),
emellett a Rapid meg a FC
Botoșani ellen is a találkozó
utolsó perceiben sikerült győzel-
met jelentő gólt szerezni, Ama-
uri villanásainak köszönhetően. 

Brassói veresége után má-
sodszor kapott ki az ASA a baj-
nokságban (a Craiova
otthonában) az egyik leggyen-
gébben sikerült meccsén, ame-
lyen a vásárhelyi labdarúgók
csupán két kapura lövést jegy-
eztek, sőt az oltyánok tíz em-
berrel fejezték be a találkozót,
miután a gólszerző argentin
Pablo Brandan piros lapot ka-
pott gáncsolásért.

A vezetőség a döntést azzal
magyarázta, hogy a csapat nem
mutatott látványos játékot az
eddigi mérkőzéseken, és több
alkalommal is csak a hajrában
harcolta ki a győzelmet.

Falubot meglepte a döntés,
nem számított rá, hiszen jól ha-

ladtak céljuk felé, hiszen sokkal
jobb pozícióban vannak, mint
tervezték: 

,,Meglepett a vezetőség
döntése, nem volt erre utaló jel.
Pustai még jött a hazai mérkő-
zéseinkre, de ennyi. Bizalom-
mal dolgoztunk, a tervezettnél
jobban teljesítettünk, ezért sem
gondoltam arra, hogy meneszt-
hetnek. A vezetőtanácsi gyűlés
után hívtak, akkor értesítettek
a fejleményekről. Beszéltünk a
pénzről is, szerintem becsületes
emberek, remélem, minden az
ígéretek szerint alakul. Sok ál-
dozatot hoztam, sokat dolgoz-
tam, jó eredményeink voltak.
Tulajdonképpen két célom volt:
feljuttatni az együttest az első
ligába, és utána megkapasz-
kodni ott. Jól ment a játék, jó
volt a hangulat a csapatnál, erős
karakterű és jó játékosokkal
dolgozhattam.  Megkérdeztem,
mi az oka a menesztésemnek?
Azt mondták, a csapat játéka
nem volt látványos. Ezt mond-
ták nekem...” – mondta Falub a
sajtónak.

Ki is az ASA új edzője?
A 49 éves medgyesi szüle-

tésű Cristian Dumitru Pustai
1986-ban kezdett futballozni a
Nagyszebeni Șoimii ifjúsági csa-
patánál, majd 1987-1995 kö-
zött a Medgyesi Gaz Metan,
1995-1998 között a Gyulafehér-

vári Unirea és 1998-2000 között
a Dícsőszentmártoni Chimica
együttesének volt a játékosa,
amely együttesek színeiben
170 gólt rúgott. 

Edzősködni Dícsőszentmár-
tonban kezdett az 1999-2000-es
bajnoki évadban, amikor az ala-
kulat edző-játékosa lett. Az
évben a 2. ligában szereplő Chi-
mica színeiben Pustai csapattárs
volt többek közt a marosvásár-
helyi Olah Györggyel (a CSMS Iași
együttesében szereplő Olah Ad-
rian bátyja), aki évekiG az egy-
kori AS Armata együttesének is
tagja volt.

2000-2007 között Dicső-
szentmártonban edzősködött
(időközben Medgyesen mate-
matika tanárként is tevékenyke-
dett), majd 2007-2013 között a
Medgyesi Gaz Metan edzője volt,
aztán a Târgu Jiu-i Pandurii-t is
edzte 2014. március 23-ig. 

A Gaz Metannal érte el edzői
karrierjének csúcsát, amikor a
2007-2008-as bajnoki idény
végén feljutottak az 1.ligába,

majd a 2011-2012-es idényben
az Európa Ligában is érdekelt
volt az együttes.  

Annak ellenére, hogy a Ra-
piddal is hírbe hozták, Pustai az
ASA-val kötött szerződést.

A neheze csak 
ezután következik…

Bizonyos információk szerint
Pustai már hétfő estétől Maros-
vásárhelyen tartózkodott, és
megkezdte a tárgyalásokat az
ASA vezetőségével. Eredetileg
Pustai Bukarestbe készült, hogy
a Rapid vezetőivel tárgyaljon. 

Nagyon nehéz időszak kö-
vetkezik az ASA számára, amely
a következő egy hónapban
három nehéz meccset játszik
majd: hazai pályán a Kolozsvári
CFR-t fogadja, aztán idegenben
lép pályára a Târgu Jiu-i Pandu-
rii otthonában, majd a bajnoki
címvédő Bukaresti Steaua
együttesét látja vendégül. Hét-
főn 21 órától a kiváló formában
levő kolozsvári vasutasok érkez-
nek a Sziget utcába. 

Cristian Pustai

www.fanatik.ro

Női kosárlabda-Szuperliga, 1. forduló: 
Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi Nova Vita 72-78 (26-15, 13-24, 11-21, 22-18)

Meglepetésszerű győzelem a nyitányon
Miután kiesett a kupából

(Gyulafehérvártól szenve-
dett vereséget Ionel Brus-
tur legénysége), a
Marosvásárhelyi BC Nova
Vita egy olyan csapattal
szemben nyert, amely köz-
vetlen ellenfelének számít
a kiesés elleni küzdelem-
ben. 

Ezúttal pályára léphetett
Young és Roudebush is, s utóbbi
mindjárt a mérkőzés legeredmé-
nyesebb pontdobójaként mutat-

kozott be 5 triplával és 19 pont-
tal, csatlakozott hozzá Adams a
maga 4 triplájával. Ez azt jelzi,
hogy a távoli dobások az idei csa-
pat egyik erősségét jelentik
majd, mint ahogy a palánk alatt,
a lepattanózásban is javult a
helyzet, hiszen az amerikai
Grossnickle és Thompson is jeles-
kedett, 8, illetve 10 labdával. 

A Nova Vita pedig még tá-
volról sem érte el képességei
maximumát, ez nem is várható
el alig másfél hetes közös ké-

szülés után. Az első negyedben
a Rapid 11 pontos előnyre tett
szert, de a szünetig egyenlített
a marosvásárhelyi együttes,
majd végül a végső elszámolás-
nál nagyon fontosnak ígérkező
két pontot is begyűjtötte. 

A második fordulóban, októ-
ber 4-én, az első hazai találko-
zón a Nova Vita vendége a Sepsi
SIC Sepsiszentgyörgy lesz,
amely a kupából a bajnok Târ-
govistét búcsúztatta, s az új baj-
noki cím egyik legesélyesebbje. 
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Úgysem győzünk! Hát ígérjünk a népnek nagyokat!


