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Sport

Szőcs Bernadette 
diadalmaskodott a 
Katari Openen! 

A Gazeta Sporturilor hazai sportnapilap „fiatal király-
nőnek” nevezi a 20 éves marosvásárhelyi születésű
Szőcs Bernadett asztaliteniszezőt, aki a minap nyerte
meg a Katari Open elnevezésű, 21 éven aluliaknak kiírt
nemzetközi asztalitenisz-versenyt.

Társadalom

Ízetlen székelyek 

Tilos a székelyekre vonatkozó jelszavak használata az
élelmiszerek feliratozásában, legalábbis a Kovászna
Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője, Mircea Di-
acon szerint, akinek utasítására felszólítottak (és meg
is bírságoltak) egy székelyudvarhelyi céget, hogy tá-
volítsa el vagy cserélje ki az egyes húskészítményeinek
címkéjén található „Gust Secuiesc” megnevezést.  

>>> 6. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Jönnek a románok

Közismert, hogy sokan csak azért szeretik az is-
kolát, mivel igazolásra van szükségük az áhított
gyermeknevelési segélyhez. A kiskorú gyerme-
keiket kéregetésre használják, a sarok mögül pe-
dig azt lesik, hogy mikor vehetik át a mindennapi
– ingyen megszerzett és adómentes – kerese-
tüket. A jobban megszervezett koldusmaffiák
esetében pedig a Nyugat-Európában összekére-
getett pénzekből itthon hangyakupolás palotákat,
ijesztő giccsgyűjteményeket építtetnek. Törvény-
telenül, büntetlenül. Tömegesen veszik igénybe
az ingyenes ellátást biztosító rohammentő-szol-
gálatot, elsőszámú haszonélvezői az állami se-
gélyeknek, és a leggyakoribb elkövetői a bűn-
cselekményeknek. A szorgos adófizető
dührohamot kap mindezek láttán. Az ilyen álla-
potokat kimutató tanulmányok szerzői ráadásul
a cigányvédők hadjáratára is számíthatnak. Pedig
a féltésük és az aggódásuk nem megalapozott.
Nem nyújtanak semmilyen megoldást a problé-
mára. Mindössze további esélyt adnak annak fo-
kozására, a sajátosan értelmezett „roma integ-
ráció” kibontakozására.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Ha megkérdeznének...

Elmondanám, hogyan képzelem el a jövő évi
helyhatósági választások előkészítését, a jelölt -
állítást. Persze, ha megkérdeznének. Aminek,
ugye, elég csekély a valószínűsége.

>4. oldal

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

A marosvásárhelyi volt Aranykakas vendéglő, azaz a Bürger-ház sorsa évek óta függőben van. A la-
kosoknak nem meglepő módon szúrja a szemét, hogy a város egykori ikonikus épülete szeméthegyek
között és romokban hever, emiatt a Demokratikus Marosvásárhelyért szervezet azzal az ötlettel állt
elő, hogy a helyszínen kulturális központot kellene kialakítani. Peti András alpolgármester és a városi,
illetve a megyei tanács RMDSZ-frakciója is felkarolta az elképzelést, és az előbbi határozattervezetet
nyújtott be a városi önkormányzat elé, amely az épület, a város általi kisajátítását kezdeményezi.
Erről a mai ülésen tárgyalnak és szavaznak. Ám Dorin Florea polgármester és Ciprian Dobre megyei
tanácselnök elhamarkodottnak nevezte az ötletet, és nem támogatja azt. >>> 3. oldal

Bürger-ház

Társadalom
„Egy 
pohár bor
sok mindent
elmesél”

Beszélgetés Seprődi József borásszal, borkóstolóval 

>>> 4. oldal

Az enyészet helyét a kultúra venné át 



A. G. Weinberger-koncert 
a Nemzeti Színházban 

A. G. Weinberger, a legfon-
tosabb és legösszetettebb ro-
mániai blueselőadó koncertjé-
nek ad otthont  február
27-én,  pénteken 19 órától  a
Nemzeti Színház Nagyterme. A
másfél órás  Gringo de Roma-
nia című koncert a húszas, har-
mincas évek hangulata mellett
a jelenkor zenei témáit is elő-
hozza az Atlanti-óceántól a
Csendes-óceánig.

GruppenHecc-kabaré 
a Kultúrpalotában

Február 28-án, szombaton
este 7 órától újra látható a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában
a  December 1. Bulvár  című
GruppenHecc-kabaré. Írta: Nagy
István és Molnár Tibor, előadják:
Nagy István, Kárp György, Henn
János, Biluska Annamária, So-
mody Hajnal és Fodor Piroska.

Itt a tavasz!
Ezzel a címmel kerül sor

rendkívüli szimfonikus koncertre
február 26-án, csütörtökön este
7 órától a Kultúrpalota nagyter-
mében. A nagyérdemű női ne-

veket viselő, híres nyitányokból
kap ízelítőt. Vezényel Romeo
Rimbu karmester, klarinéton
játszik a németországi Bartha
Géza. Műsoron: Bizet, Debussy,
C. M. von Weber, Rossini, Verdi,
Bellini, O. Nicolai, F. von Suppe
művei. A koncertre a 19-es
számú bérletek érvényesek.

Könyvbemutató 
a Bernády Házban

Február 27-én, pénteken 17
órától  a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban kerül sor a Fodor
István által összeállított Maros-
vásárhelyi krónikás füzetek I. kö-
tetének bemutatására, amely a
Mentor Kiadó és az újonnan lét-
rehozott Mentor Könyvek Kiadó

közös gondozásában, az Erdélyi
Ritkaságok sorozatban jelent
meg. A kötetről a szerkesztő Se-
bestyén Mihállyal Káli Király Ist-
ván beszélget.

Mesejáték 
kicsiknek, nagyoknak

Március elsején 18 órakor a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi előadótermében bemu-
tatja Fehérlófia című mesejáté-
kát, amely visszavezet az erdélyi
népmesék misztikus világába,
a királykisasszonyok, hétfejű
sárkányok által színessé tett
képzeletbeli világba, melyben
mindig a jó győz, az egyszerű
székely legény furfangjával,
ügyességével és találékonysá-

gával legyőzi a legerősebb sár-
kányt és óriást is. A nők napja
alkalmából a nők kedvezménye-
sen 5 lejes jegyet válthatnak,
ugyanennyi a belépő nyugdíja-
soknak és gyermekeknek is. A
teljes értékű jegy 12 lej. A jegy-
iroda hétfőtől péntekig 13-14,
valamint 17-18 óra között tart
nyitva. Telefon: 0746-540.292.

Az Állatkert 
az Ariel Színházban

Február 27-án, pénteken 17
órától a 0-4 éveseknek szóló Ál-
latkert című előadását tűzte
műsorra a marosvásárhelyi Ariel
Gyermek és Ifjúsági Színház. Az
előadás az első emeleti stúdió-
teremben lesz. Helyfoglalás a
0740-566-454-es telefonszá-
mon.

Hangulatok... a harangért
Ezzel a címmel nyílt meg dr.

Fodor Géza jótékonysági grafikai
kiállítása a marosvásárhelyi Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
Dersi János-termében. A képek
árából befolyó összeget az egy-
házközség új, nagy harangjának
öntésére ajánlja fel az alkotó.

Baróthy Ádám kiállítása
Marosvásárhelyen áll közön-

ség elé Baróthy Ádám szászré-
geni szobrászművész. Négy és
fél évtizedes művészi pályáján
aránylag ritkán rendezett egyéni
tárlatot, a mostani kiállításra ke-
rek évforduló alkalmából kerül
sor, az alkotó idén tölti a 70.
életévét. Műveit – elsősorban
kisplasztikákat, pasztelleket,
grafikákat – a Bernády Házban
tekinthetik meg.
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Február 26. Edina, Géza, Sándor, Viktor
Február 27. Ákos, Bátor, László, Éneás
Február 28. Elemér, Antónia, Román
Március 1. Albin, Félix, Dávid
Március 2. Lujza, Károly, Henrietta
Március 3. Kornélia, Frigyes, Kamilla
Március 4. Kázmér, Adrienn

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ha bármit is tesz, változtat a párja távollétében, azt
visszaérkezése után valószínűleg vissza kell állítani az eredeti
állapotba. Ezen a héten a bolygóállások arra figyelmeztetik,
hogy egy erős feszítő erővel kell szembenéznie.
BIKA: Amennyiben kezdődő szerelmi kapcsolatban van, na-
gyon sok, átmeneti feszültséget tapasztalhat így az elején.
Ez megnyilvánulhat vitákban, félreértésekben. Épp ezért, ha
kellően türelmes tud lenni partnerével ezen a héten, ez a le-
futó feszültségeket kiváltó bolygóhatás nem fog ki szerel-
mükön.
IKREK: Tele van energiával és fáradhatatlan. Most önma-
gának kell meghoznia a fontos döntéseket. Ne hagyja magát
befolyásolni. Meghallgat sokakat, de a végső döntés mindig
az öné. Amíg ez így van, nagyobb bajoktól nem kell tarta-
nia.
RÁK:Ez a hét kedvezőnek ígérkezik az élet művészi oldalának
tekintetében. Engedjen meg magának néhány olyan apró-
ságot, melyek dekoratívak és illenek az ön stílusához. Több
helyzetben is tapasztalhatja ezen a héten, hogy a szerencse
a kegyeibe vette erre a hétre.
OROSZLÁN: Most könnyedén köthet új barátságokat. Nép-
szerűsége ebben az időszakban még önnek is szokatlan szin-
ten megugrik. Mindenki az ön kegyeit keresi, sőt, bölcs ta-
nácsai is most nyitott szívekre, fülekre találnak.
SZŰZ: Ezen a héten a munka meglehetősen nagy nyomást
gyakorol önre. Minden kitartására most szüksége lesz, sőt a
kiváló sasszemére is, hogy időben felismerje a rejtett hibákat.
Ha nem vigyáz, egy rokona, vagy szomszédja kellemetlen
helyzetet teremthet az ön életében.
MÉRLEG: Környezetében a hét elején egy kicsit feszültnek
mondható a légkör. Viszont ez nem fogja lényeges kibillenteni
az egyensúlyából. Munkahelyén változások várhatók, amelyek
egyelőre még nem adnak okot félelmekre, aggodalomra.
SKORPIÓ: Vigyáznia kell a napokban a türelmetlenséggel,
mert az átvonuló bolygók egy kicsit ingerlékenyebbé tehetik
az önt eddig megszokottól. Amennyiben valamilyen vizsga
előtt vagy nagy döntések előtt áll, kövesse belső vezérlését
és ne térjen el tőle, mert az eredmény briliáns lesz.
NYILAS:Egy vitás kérdés felmerülése esetén előbb győződjön
meg a tényleges igazáról és csak utána foglaljon állást. Bár-
milyen irat aláírása előtt alaposan tanulmányozza át a rész-
leteket, mert erősen érződik ön körül a csalás aurája. Kellő
figyelmességével ezt könnyedén el tudja hárítani.
BAK: Ha gondolatait vagy esetleg gondjait megosztja a na-
pokban a partnerével, barátaival, házastársával, számíthat
segítő jó tanácsokra és gyakorlati segítségre is. Házassága,
párkapcsolata boldog és kiegyensúlyozott ebben a perió-
dusban.
VÍZÖNTŐ: Egy rokon vagy szomszédja okozhat némi kelle-
metlen meglepetést önnek a napokban. Amennyiben új
üzleti partnerre tett szert, legyen fokozottan körültekintő a
pénzügyeit érintő döntéseiben, mert könnyen előfordulhat,
hogy valamilyen ármánykodás, csalás áll a dolgok hátteré-
ben.
HALAK: Amennyiben testvérrel, szomszéddal terveznek
valami újat, bátran belevághatnak, mert hosszú távon
jól fog prosperálni. A szerelmi élete most egy kicsit több
törődést igényel, fordítson kellő időt, hogy holnap is
boldog lehessen, ne csak a múlt szép emlékei éltessék
szerelmüket párjával.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Távoli hírek / Péterfi József grafikája

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Jönnek 
a románok 

Ez a címe annak az angol dokumentumfilmnek, amely a
szigetországba kivándorló honfitársaink által okozott társa-
dalmi problémákat tárja fel. Nagy felháborodást keltett a
„hazafiak” körében ez az őszinte és megható alkotás, pedig
már a legelején kiderül, hogy főleg a társadalom perifériá-
járól származó romániai cigányokról szól. Azokról, akik itthon
is elsősorban az állam által biztosított szociális támogatások
és a kéregetés előnyeit élvezik. Akik a munkakerülés bajno-
kai és a hangos, másokat zavaró mulatozások nagymesterei.
Akik nálunk is fejtörést okoznak a hatóságoknak, valamint
a velük együtt élő románoknak és magyaroknak. Akik itthon
is nagy szegénységben élnek és sok gyereket vállalnak. 

De miért is rom(a) a cigány? Egy olyan Indiából származó
népcsoportról van szó, amely több évszázada vándorolt be
Európába. 1971-ben, a Londonban megtartott Első Roma
Világkongresszuson, az ott jelenlévő, különböző cigány nép-
csoportokhoz tartozó küldöttek elfogadták azt a határozatot,
amely kimondja, hogy a világ összes cigány származású em-
berének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom
(azaz ember), többesszámú alakja pedig a roma (emberek)
legyen. A köztudatban és a nyelvhasználatban továbbra is
él a cigány, țigan, gipsy kifejezés, de a hivatalos megneve-
zésük a roma, mint az olasz csizma fővárosa. A mi tájainkon
kimutatható nagyarányú népszaporulatuk, valamint az
innen kiinduló nyugat-európai „hadjáratuk” azt a benyomást
keltette idehaza és szerte a nagyvilágban, hogy a roma el-
nevezés akár Romániából is származhat. Vagy fordítva. Hi-
szen az angliai dokumentumfilmnek sem azt a címet adták,
hogy „Jönnek a romák”, hanem azt, hogy „Jönnek a romá-
nok”. Ez keltett felháborodást a nemzetféltő honfitársaink-
ban. Pedig a hivatalos etimológiai értelmezés szerint az
országunk neve a latin „romanus”-ból fakad, és az alkotmány
leszögezi, hogy egy egységes és oszthatatlan nemzetállam
tagjai vagyunk. Magyarok, románok, romák, mindannyian.

A filmben bemutatott megdöbbentő példák élesen rávi-
lágítottak a Romániában kialakult helyzetre. Bár vannak
ugyan, akik nálunk is komoly munkát vállalnak, és különféle
létfontosságú társadalmi szerepet töltenek be, a nehéz sorsú
roma családok száma egyre nő. Nem változtatnak a gyer-
mekvállalási szokásaikon és az alapvető emberi kötelessé-
gekhez való viszonyulásukon. Ma már egyre több vidéki
településen nem a román vagy a magyar jelenti a többséget,
hanem a roma. A különféle civil szervezetek az érintett cso-
portok diszkriminálása ellen harcolnak, pedig nem a társa-
dalom, hanem ők maguk hozzák hátrányos helyzetbe saját
magukat és családtagjaikat a felelőtlen döntéseik, valamint
a munkakerülő magatartásuk által. Ennek az állapotnak a
fenntartása, a kívülről jövő táplálása és támogatása csak to-
vábbi problémákat hoz.

Közismert, hogy sokan csak azért szeretik az iskolát, mivel
igazolásra van szükségük az áhított gyermeknevelési segély-
hez. A kiskorú gyermekeiket kéregetésre használják, a sarok
mögül pedig azt lesik, mikor vehetik át a mindennapi – in-
gyen megszerzett és adómentes – keresetüket. A jobban
megszervezett koldusmaffiák esetében pedig a Nyugat-Eu-
rópában összekéregetett pénzekből itthon hangyakupolás
palotákat, ijesztő giccsgyűjteményeket építtetnek. Törvény-
telenül, büntetlenül. Tömegesen veszik igénybe az ingyenes
ellátást biztosító rohammentő-szolgálatot, elsőszámú ha-
szonélvezői az állami segélyeknek, és a leggyakoribb elkö-
vetői a bűncselekményeknek. A szorgos adófizető
dührohamot kap mindezek láttán. Az ilyen állapotokat ki-
mutató tanulmányok szerzői ráadásul a cigányvédők had-
járatára is számíthatnak. Pedig a féltésük és az aggódásuk
nem megalapozott. Nem nyújtanak semmilyen megoldást
a problémára. Mindössze további esélyt adnak annak foko-
zására, a sajátosan értelmezett „roma integráció” kibonta-
kozására.
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Ferencz Zsombor

A marosvásárhelyi volt Aranykakas vendéglő, azaz a Bürger-ház sorsa évek óta függőben van. A lakosoknak
nem meglepő módon szúrja a szemét, hogy a város egykori ikonikus épülete szeméthegyek között és ro-
mokban hever, emiatt a Demokratikus Marosvásárhelyért szervezet azzal az ötlettel állt elő, hogy a hely-
színen kulturális központot kellene kialakítani. Peti András alpolgármester és a városi, illetve a megyei
tanács RMDSZ-frakciója is felkarolta az elképzelést, és az előbbi határozattervezetet nyújtott be a városi
önkormányzat elé, amely az épület, a város általi kisajátítását kezdeményezi. Erről a mai ülésen tárgyalnak
és szavaznak. Ám Dorin Florea polgármester és Ciprian Dobre megyei tanácselnök elhamarkodottnak ne-
vezte az ötletet, és nem támogatja azt.

Bürger-ház

A Demokratikus Marosvásár-
helyért szervezet elnöke, Kovács
István Dávid lapunknak el-
mondta, hogy létezik egy, a kul-
turális minisztérium által kia-
dott törvény, amely szerint: ha
műemléknek számító épületet
a tulajdonos – legyen az bárki
– nem gondoz kellőképpen, ak-
kor az elkobozható és kisajátít-
ható közcélú használatra. „Szer-
vezetünk ezen törvény nyomán
jött azzal az ötlettel, hogy kul-
túrközpontot lehetne létesíteni
a Bürger-házban, és ehhez élet-
képes tervet is készítettünk. Ta-
valy nyáron az illetékes minisz-
térium jogi osztályát kerestük
meg felvilágosításért, és meg-
tudtuk, hogy a megyei tanács
hatásköre alá tartozik az épület
kisajátításának kezdeménye-
zése, és hozzájuk fordultunk az
ügyben. Így január 22-én kon-
szenzus született, amely értel-
mében a Maros megyei tanács
– szükséges költségvetés hiá-
nyában – besorol a városi ön-
kormányzat mögé, és elkezdik
a kisajátítási folyamatot, és ez-
után a kolozsvári Ecsetgyárhoz
hasonló kulturális központot ho-
zunk létre. Fontos kiemelni,
hogy az intézményt nem föltét-
lenül állami, önkormányzati
pénzekből működtetnénk majd,
hanem magánszemélyek, kép-
zőművészek, színészek, zené-
szek hozzájárulásaiból” –
mondta el Kovács. Hozzátette,
hogy az épület felértékelését is
elvégezték, és az hatszázezer
euróra rúg.

A városháza 
vállal minden költséget

Peti András alpolgármester,
a határozattervezet benyújtója
lapunknak részletezte, hogy a
vásárhelyi önkormányzat érdek-
lődését fejezi ki az épület köz-
hasznúvá nyilvánítása és kisa-
játítása iránt. „Az ezzel
kapcsolatos dokumentációért,
amely feltételezi az eljárás el-
indítását, felelősséget és köte-
lezettséget vállalunk, ezeket sa-
ját költségünkön elkészítjük, és
minden utólagos anyagi kia-
dást, amelyet megkíván a kisa-
játítás, magunkra vállalunk” –
nyilatkozta az elöljáró. Továbbá

hozzátette, ahhoz, hogy egy
épületet közhasznúvá lehessen
nyilvánítani, kell találni egy tár-
sadalmi célt, és ennek okán a
Bürger-háznak multifunkcioná-
lis és multikulturális központ
szerepet szánnának.

„Halasztásra 
kértük a városatyákat”

A csütörtöki önkormányzati
ülésen szerepel a napirendi pon-
tok között az Aranykakas ügye,
de egy másik, magyar szem-
pontból lényeges határozat is:
a műemlékek ötnyelvű felirato-
zása – amelyre 14 éve törvény
született, mégsem valósult
meg.  Kovács István Dávid attól
tart, hogy ezen két határozat
egyidőben való napirendre tű-
zése nem szerencsés, és kockáz-
tatja valamelyik elutasítását.
„Úgy vélem, fokozatosan, lépés-
ről lépésre kellene ezeket a ha-
tározattervezeteket beterjesz-
teni, szerintem márciusban
időszerűbb lenne az Aranykakas
kisajátításáról való voksolás” –
véli Kovács. Hozzátette, hogy
tárgyalásokat folytatott az
RMDSZ-en kívüli, más pártszí-
nekben politizáló tanácsosokkal
is, akik azt mondták: nem sza-
vazhatják meg ezt a tervezetet.

Peti András és Törzsök 
Sándor is bizakodó

Közismert, hogy Dorin Florea
polgármester és Ciprian Dobre

megyei tanácselnök is elhamar-
kodottnak véli a tervet és nem
értenek egyet a kisajátítással,
így feltettük a kérdést Peti And-
rásnak: ilyen ellenszélben lehet-
séges-e, hogy a határozatot el-
fogadják. „Abból kiindulva, hogy
a tervezet megkapta az összes
szükséges láttamozást, törvé-
nyességi ellenőrzésen esett át,
illetve aláírásával látta el a vá-
rosháza jegyzője, sőt, a polgár-
mester is, azt jelenti, hogy sem-
milyen kifogás nem merült fel.
Nagyon bízom benne, hogy a
csütörtöki tanácsülésen elfo-
gadjuk a határozatot” – vála-
szolta Peti.

Törzsök Sándor tanácsos is
hasonlóan vélekedik, úgy gon-
dolja, hogy megfelelő lobbival
meglesz a szükséges – fele
plusz egy – szavazat ahhoz,
hogy az Aranykakas kisajátítá-
sának folyamatát elkezdjék. 

Továbbá megtudtuk azt is,
hogy a határozat potenciális el-
utasítása esetében a hatályban
lévő törvények szerint két lehe-
tőség is létezik annak újbóli na-
pirendre tűzésére. „A meg nem
szavazott határozattervezetet
újra fel lehet terjeszteni a napi-
rendi pontok közé: ha módosí-
tott a dokumentáció, akkor a so-
ron következő ülésen újra
tárgyalhatjuk és szavazhatunk
róla, ám változatlan formában
leghamarabb három hónap
múlva újra napirendre tűzhet-
jük. De bizakodó vagyok, hogy
az Aranykakas ügyében erre

nem kerül sor” – nyugtatott
meg az alpolgármester.

Égetően fontos lenne 
a központ kialakítása

Mint ismeretes, Marosvásár-
hely is megpályázza 2021-ben
az Európa Kulturális Fővárosa cí-
met, és Kovács István Dávid sze-
rint elengedhetetlen lenne addig
a kulturális központot kialakítása.
„Ha megszavazzák ma a taná-
csosok a határozatot, akkor sem
lesz ez rövid és könnyű folyamat,
de hat év múlva kultúrközpont
kell a városba, ha el akarjuk
nyerni a nívós címet” – állítja.

Statikailag 
erősen áll az épület

Kovács azt is elmondta, hogy
az épület állapotfelmérései iga-
zolják, hogy a Bürger-ház stati-
kailag nagyon erősen áll, ám a
tető ázik kisebb felületeken, tér-
dig érő szemét van a létesítmény-
ben és körül, a nyílászárókat ki-
lopkodták belőle, illetve egyelőre
nincs közművesítve az épület, te-
hát a kisajátítás után a szükséges
felújításokat el kell végezni.

Az Aranykakas jelenlegi tu-
lajdonosa egyébként nyolc –
négy görög és négy németor-
szági – személy, akik a Demok-
ratikus Marosvásárhely szerve-
zettől értesültek arról, hogy az
általuk birtokolt épület milyen
állapotban van.

Pál Piroska

Az enyészet helyét a kultúra venné át 
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Elmondanám, hogyan képzelem el
a jövő évi helyhatósági választások elő-
készítését, a jelöltállítást. Persze, ha
megkérdeznének. Aminek, ugye, elég
csekély a valószínűsége.

Abból indulnék ki, hogy Marosvá-
sárhely – különösen az 1990-es márci-
usi események óta – rendkívüli fontos-
sággal, szimbolikus jelentőséggel bír az
egész erdélyi magyar nemzeti közösség
számára. A magyar jogkövetelések
szempontjából „frontváros”. Nem utolsó
sorban azért, mert az ezredfordulóig az
egyetlen magyar többségű erdélyi
nagyváros volt, s ma is itt él a legna-
gyobb számú magyar közösség. Ha pe-
dig így van – ebben a diskurzus szintjén

azonosak a vélemények –, akkor meg-
érdemli a kiemelt figyelmet mind a po-
litikum, mind a civil szféra részéről. 

Az sem mellékes, hogy egy sikeres
választási szereplés igencsak jótékony
hatással lehetne a vásárhelyi magyar
közösség megtépázott önbizalmára, mi
több, feldobná az egész erdélyi magyar-
ságot, lendületet adna akár az autonó-
miaküzdelemnek is. 

Kezdeném azzal, hogy alaposan ele-
mezném a választási esélyeket, s a nyil-
vánosság elé tárnám, mi az, ami objek-
tív körülmények között elvárható, ami
jó eredmények tekinthető. Ezt pedig a
lehető legszélesebb körben ismertet-
ném, már csak az utólagos félreértések,

félreértelmezések, vádaskodások elke-
rülése végett is. Merthogy túlzott elvá-
rásokat támasztani felelőtlenség lenne,

nem teljesítésük esetén csak szaporí-
tanánk a kudarcélmények számát. 

Ha megkérdeznének, azt monda-
nám: igen, Vásárhelyen közös polgár-
mesterjelöltet és közös képviselői je-
löltlistát kell állítani. (A jelöltek
kiválasztására, rangsorolására pedig az
egyetlen kézenfekvő megoldásnak az
előválasztás tűnik.) 

Ez egyértelmű, hiszen azonos számú
magyar szavazatszám esetén az egyet-
len listára leadottak több mandátumot
eredményezhetnek, mint a két vagy
több lista között megoszlók. Ez ele-
gendő érvként szól az esetleges füg-
getlen képviselőjelöltek indulása ellen
is. 

Megítélésem szerint a közös polgár-
mesterjelöltre, s a városi jelöltlistára le-
adott voksoknak arányaikban el kell ér-
niük a város magyar lakosságának a
százalékos arányait. Ezt lehetne mini-
mális elvárásként megfogalmazni, s
előbb-utóbb általánosan alkalmazni.
Legalábbis ott, ahol közös jelölteket, je-
löltlistákat állítanak. S ez lehetne az a

zsinórmérték, amelyhez viszonyítva ob-
jektív módon meg lehetne ítélni a vá-
lasztási szereplést. 

Marad a kérdés: egyáltalán megva-
lósítható-e az általam vázolt elképzelés?
Elsőként talán Marosvásárhelyen kel-
lene megpróbálkozni vele, s utána ki-
terjeszteni... Igaz, ehhez valamivel több
kellene, mint amennyire az érintett felek
jelenleg képesnek tűnnek. 

Hát így képzelném el én a választá-
sok előkészítését, a jelöltállítás folya-
matát. Ha egyáltalán bárki is kíváncsi
lenne a véleményemre. Aminek, ugye,
elég csekély a valószínűsége. 

Szentgyörgyi László

Ha megkérdeznének...  

Mondom 
a magunkét

Seprődi József 1977-ben végzett a Csombordi Mezőgazdasági Szakközépiskola
szőlész-borász szakán, Csávossy György tanítványaként. Ezt követően a Di-
csőszentmártoni Borkombinát alkalmazottja lett, majd 2000 után saját vál-
lalkozásba kezdett. A szakembert a februári szőlész-borász teendőkről, az er-
délyi bortermesztés jelenéről és a borlovagrendekről kérdeztük. 

– Ön széles körben ismert és
elismert borász, borkóstoló. Ho-
gyan lesz az ember minősített
borkóstoló? 

– Elsősorban az egyénnek
komoly szőlész-borász háttérrel
kell rendelkeznie, ahhoz, hogy
egy borkóstoló tanfolyamon,
majd szakvizsgán részt vehes-
sen. A Román Borkóstoló Tár-
saság 2-3 évente szervez ilyen
jellegű kurzust, majd szakvizs-
gát. Aki sikeres vizsgát tesz, azt
kezdő vagy minősített borkós-
tolóvá nyilvánítják és kérheti
felvételét az említett társa-
ságba. 

– Február vége felé mik azok
a teendők, amiket egy szőlész-
borásznak el kell végeznie?

– Először is a szőlész mostani
munkái közé tartozik a szőlő
metszése. Ezt már el lehet kez-
deni. Egy éles pengével meg kell
vizsgálni a hajtásokat, felfedni
az esetleges fagykárokat és an-
nak függvényében metszeni.
Úgy látom, hogy idén nem oko-
zott károkat a fagy, de ez nagy-
mértékben függ a szőlős területi
elhelyezkedésétől. Az én taná-
csom az, hogy ne hagyjunk
nagy terhelést a tőkéken, mert
minél bokrosabb a szőlő, annál
nehezebben tudjuk a későbbiek
során megvédeni a kártevőktől
és a betegségektől. A borászat-
ban pedig most már el kell vé-
gezni a második fejtést. A bort
le kell húzni a seprőről, mert ha
nem, kellemetlen szagot kap.

Ugyanakkor nem ártana már
deríteni. Akinek erre módja van,
ajánlatos elvégezni. A kénezés
is szükségszerű, ajánlott meny-
nyiség átlagban 100 liter borhoz
egy kávéskanálnyi kénport hoz-
záadni. 

– Hol vannak ma Maros me-
gyében nagyobb szőlőtermesztő
helyek?

– A legnagyobb ma me-
gyénkben a francia érdekeltségű
vámosgálfalvi borászat, akik 150
hektár területen termesztenek
szőlőt, de 100 hektár körüli sző-
lőssel rendelkezik a mezőbándi,
kölpényi és mikefalvi borászat
is. Ezeken kívül azonban nagyon
sok a kistermelő, akiknek csak
olyan 30–50 ári szőlősük van.
A kistermelőknél egy kéthektá-
ros terület már nagynak számít.
A borversenyeken ezek a kister-
melők jelennek meg. 

Be kell vezetni az 
embereket a borkultúrába

– Egy borásznak van-e ked-
venc bora?

– Egy borkóstoló borásznak
„borélményei” vannak. Mint
ahogy az ember élete során ta-
lálkozik jó könyvekkel, versek-
kel, megcsodál egy-egy művészi
alkotást, amiket aztán sohasem
feled, úgy van  „ízmemóriája” is,
ami elkíséri élete végéig. A bor-
kóstolónak már van összeha-
sonlítási alapja, és könnyen ki
tudja fejteni a véleményét egy

borról. Minden falunak, akár dű-
lőnek a fajtán belül is más az
íze. Egy pohár bor sok mindent
elmesél arról, hogy az a vidék,
ahonnan az ital származik, mi-
lyen borkultúrával rendelkezik
vagy milyen készítési technoló-
giát használnak a borászai. Ezért
kell borbemutatókat, -kóstoló-
kat tartani, hogy az embereket
minél inkább bevezessük a bor-
kultúrába. 

– Ön szerint ma Erdélyben
van igény a jó, minőségi borokra?

– Erdélyben most kezd ki-
alakulni egy bortámogató réteg,
akik igénylik elsősorban a helyi,
minőségi borokat, és hajlandóak
is több pénzt költeni ezeknek a
beszerzésére. De általánosság-
ban véve sajnos a borvásárlást
az ára, a pénz határozza meg.
Importálják külföldről az ala-
csony minőségű borokat, a
nagyáruházakban az ember né-
hány lejért több liter ilyen italt
megvásárolhat, s még az üveg
ára is benne van. Napjainkban
háromszor annyi bort hoznak
be az országba, mint amennyit
exportálnak, pedig Európa leg-
jobb 10 bortermelője között
szerepelünk. De az sem mind-
egy, hogy egy hektár területről
az ember 4000 vagy 10 000 ki-
logramm szőlőt szüretel. Több
nagyobb európai országban a
technológia megengedi azt,
hogy nagy mennyiségű fölösle-
get állítsanak elő és azt expor-
tálják. 

„Az adótöbblet a becsüle-
tes termelőket fogja még
jobban megterhelni!”

– A napokban hallottam
arról, hogy egy törvényjavas-
latot fogalmaztak meg és ter-
jesztettek a parlament elé a
nagyobb bortermelők meg-
adóztatásáról. Miről is van szó
és, ha megszavazzák, hogyan
fogja érinteni a helyi borter-
melőket? 

– Egy hektoliter bormennyi-
ség után fizetendő adót szeret-
nék megnövelni öt euróval. Vé-
leményem szerint, ha ez életbe
lép, akkor elsősorban a becsü-
letes termelőket fogja negatívan
érinteni, akik amúgy is meg
vannak terhelve. Azokat, akik
becsületesen bevallják, hogy
mennyit termelnek és ez után
adót is fizetnek. A feketén dol-
gozókat nem fogja érinteni,
mert ők eddig sem adóztak, ezt
követően sem fognak. Ezzel az
adótöbblettel nem is lenne
semmi baj, ha ezt az állam a
szőlészet, borászat fellendíté-
sére fordítaná vissza, és nem a
haditechnika fejlesztésére. Vagy
inkább támogatná ebből az
egészség- vagy tanügyet, mint-

sem fegyvereket vásároljon eb-
ből a pénzből. 

– Mit kell tudnunk a borlo-
vagrendekről és hány ilyen mű-
ködik megyénkben?

– A borlovagrendek a 20.
század első felében jöttek létre
Európában. Magyarországon az
1970-es évektől kezdődően ala-
kultak meg, majd ezek mintá-
jára jöttek létre Erdélyben is
2005 után. Maros megyében
ma két borlovagrend létezik: a
2008-ban létrejött dicsőszent-
mártoni Szent Márton Borlovag-
rend, illetve a 2009-ben létre-
hozott balavásári
Kis-Küküllő-Târnave-Kokeltal
Borlovagrend. Ezek jogilag be-
jegyzett társaságok és termé-
szetesen szerves részét képezik
az európai borlovagrendek szö-
vetségének. Itt megjegyzem
azért, hogy megyénkben van
még egy szőlész-borász egye-
sület is. A borrendi események-
ben az ünnepi és a szakmai jel-
leg többnyire összekapcsolódik.
Ilyen események például a bor-
versenyek, amelyek a Kis-Kü-
küllő menti borok éves termé-
sének szakmai értékelésén túl
számos rituális mozzanattal

egészülnek ki. Például zászlós,
zenés felvonulással, istentiszte-
leten való részvétellel, az új bor-
lovagrendi tagok felavatásával,
a borverseny eredményeinek ki-
hirdetésével, díjak átadásával
és így tovább.

– Mi az, ami ön szerint fel-
lendítené helyi szinten a szőlő-
termesztést, minőségi borterme-
lést?

– Kezd kialakulni a borturiz-
mus, véleményem szerint ezt
kellene továbbfejleszteni. Pél-
daértékű lehet itt a kelemen-
telki vagy a kendi borház. Eze-
ken a helyeken pár
szőlőtermesztő, borász fogott
össze és hozták létre a borházat.
Nyitni kell tehát a turizmus felé.
Minden szőlőtermesztő telepü-
lésen a kistermelők össze kel-
lene fogjanak, szövetkezzenek,
palackozzanak, jussanak el a sa-
ját címkéhez, szervezzenek bor-
kóstolókat, majd kapcsolódja-
nak be a „bor útjába”. Ilyen már
létezik, és ezt kellene tovább
építeni. Össze kellene tehát
fogni és a turistákat kézről-kézre
adva végig vinni a helyi borvi-
dékeken.  

Nemes Gyula

– Beszélgetés Seprődi József borásszal, borkóstolóval –

„Egy pohár bor sok mindent elmesél”
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Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

Emlékeztető: a régi szép és nagy házak gyakran cseréltek gazdát, ezért több
tulajdonos nevén ismeretesek. Ezt a műemléket hívták a Bethlen-, a Tholda-
lagi- és a Mestitz-háznak is. A református egyház birtokában is volt. Ma 
leginkább Henter-házként ismerjük. Ez az ingatlan minden bizonnyal Vásárhely
főterének egyik legszebb háza. Mária Terézia idejében épült. A Központ e
heti számában még kiegészítjük a Henter-házról írtakat, hiszen ami a Mes-
titz-családot illeti, olyan információkra bukkantunk, amelyek semmiképp
sem maradhatnak ki ebből az összeállításból. 

A festett falképek 
megsemmisülése

A zártsorú, egyemeletes la-
kóház Mikolai Tóth István met-
szetén is azonosítható. A főtéri,
manzárdtetős, szimmetrikus
homlokzatú ház szép, barokkos
díszítéssel készült, az emeleti ab-
lakok szemöldökpárkánya szo-
bor- és reliefdíszekkel.

Keresztes Gyula a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében leírja, hogy a homlokzat
hét ablaktengelyes és földszinti
nyílásait üzleti meggondolásból
megnagyobbították. 

Sajnos a hetvenes évek során
végzett homlokzatfelújításkor a
tervező építész a földszinti rész-
nél a homlokzat stílusától eltérő
építészeti kialakítást végzett. A
múlt heti lapszámunkban emlí-
tett festett falképeket az államo-
sítás után eltüntették.

A Mestitz család 
Csehorszából kerül Vásár-
helyre. A kezdet kezdete

A fentiekben már említettük,

hogy a Henter-ház a Mestitz csa-
lád tulajdonában is volt. Kiemel-
ten fontos megemlíteni azt, hogy
az említett família idejében itt
volt a bútorüzletük és a kárpitos
részleg is. Erről a kirakatról na-
gyon sok korabeli képeslap is ta-
núskodik. 

A hátranyúló földszintes rész-
ben raktárak és irodák voltak. Az
államosítás után ezt a részt levág-
ták és a nyomdához csatolták.

Sipos Lajos tudomása szerint a
találékony és szorgalmas Mestitz
család Csehországból jött Maros-
vásárhelyre. A nyolcszázas évek kö-
zepén már volt üzletük a Szent-
györgy (mai Forradalom) és a
Kossuth Lajos utca sarkán lévő
emeletes házban (ez az épület a
Köpeczi-Teleki ház, melyről régeb-
ben már írtunk a lapunk hasáb-
jain). Erről festmény is tanúskodik.

A házasságkötő terem kapu-
aljában – bal felől – a falon lát-
ható Mikolai Tóth Istvánnak, a
Székely Fővárosról 1827-ben ké-
szült acélmetszete. Ezen a met-
szeten jól kivehető a Mestitzék

sarokháza, mi több, még a cég-
táblát is sejteni lehet.

Mestitzék bútorgyára 
Erdély legnagyobb üzeme

A már említett szerzőnek, Si-
pos Lajosnak tudomása van arról
is, hogy az elmúlt század végén
Mestitzék megvették a volt Sán-
dor János (mai Dózsa György)
utca elején a Bőrgyógyászati Kli-
nika épületét, továbbá a Szondy
(volt Grivica) utcáig nyúló telke-
ket is. 

Megemlítendő, hogy ide épí-
tették fel a bútorgyárukat és a
malmukat. Ez lett Vásárhely leg-
nagyobb üzeme és Erdély legna-
gyobb bútorgyára. A leírtakból
kiderül, hogy gyártottak fűrészá-
rut, bútort és parkettát. 

Amit a Marosvásárhelyi 
Lexikon ír a vállalkozásukról

A Marosvásárhelyi mesélő há-
zakban említik, hogy Mestitzék
még Amerikát is „megelőzték”.
Történt ugyanis, hogy házakat
vásároltak meg pirosban. Az in-

gatlant a megrendelő ízlése sze-
rint tatarozták: kifestették és a
berendezést is felvállalták. Ez-
után pedig visszaadták a tulaj-
donosának.

A Szentgyörgyi Dénes szer-
kesztésében 1912-ben megjelent
Marosvásárhelyi Lexikon a követ-
kezőt írja róluk: „…Császári és
királyi udvari szállítók. A legol-
csóbb bútor-bevásárlási forrás.
Erdély legnagyobb bútorgyára.
Mestitz Mihály és fiai bútorgyá-
rosok. Marosvásárhely Széchenyi
tér 41, Kolozsvár – üzlet, Unió
utca 7… Csakis kitűnő minőségű
árut hoz forgalomba, és azokért
a legmesszebbmenő jótállást vál-
lal. Menyasszonyi kelengyék
rendkívüli nagy raktára. Perzsa-
szőnyegek óriási választéka…”. 

Egy másik iratból az derül ki,
hogy termékeiket nemcsak bel-
földön, hanem külföldön is na-
gyon jól ismerték. Erről tanús-
kodnak azok a kitüntető
oklevelek, melyek Budapestről,
Bécsből és nem utolsó sorban
Barcelonából származnak.  

A gyár kétszer lesz a tűz mar-
taléka. 1926-ban és 1928-ban.
Az üzemet már nem tudják új-
raépíteni. Máshonnan rendelnek
bútorokat, és üzletükben ezeket
árulják.

Bernády és Mestitz
Tudni kell azonban még azt

is, hogy a Mestitz család a Város-
háza és a Kultúrpalota megren-
delésére is készített bútorokat. A
család feje Mestitz Henrik városi
tanácstag volt. 

Az Amerikába utazás amo-
lyan családi hagyomány volt. Így
ezt az utat Henrik is megjárta, és
mint az egy dokumentumból ki-
derül, egy alakalommal pont

Bernádyval utazott.
Az osztrák hadvezetőség az

első világháború után Lemberg
környékére küldi a műszaki-szá-
zados Mestitzet, ahol tizenegy
kárszenvedett fűrészüzemet kell
helyreállítania. 

A Mestitz testvérek
Mestitz János, a Magyar Ka-

tonai Akadémián, az úgynevezett
Ludovikán végzett, és hivatásos
katonatiszt lett. Az első világhá-
borúban – a leírtak szerint – az
orosz hadszíntéren ötvenkét
nagy ütközetben vett részt. Ez-
redesként szerelt le. Továbbá tu-
domásunk van arról is, hogy a
megannyi kitüntetés mellett
még a Limanovi nemesi előnevet
is a magáénak tudhatta.  

Mestitz Mórról azt tudtuk
meg, hogy alapító tagja volt a
helyi szimfonikus zenekarnak.
Apja egyik leánytestvére férjét
Budapesten helyettes kereske-
delmi államtitkárnak nevezték
ki. Az apa másik leánytestvére a
Kolozsváron és Marosvásárhelyen
is ismert Mátyás Mátyás unoka-
testvéréhez ment férjhez.  

Amit még a Mestitz család-
ról ismerni kell

Sipos Lajos Mestitz Júliától és
Schreiner Ármin-Aladárnétól
tudja meg, hogy Henrik, a csa-
ládfő 1940-ben halt meg. Na-
gyobbik fia, Mihály a Református
Kollégiumban érettségizett,
majd Olaszországban, Bologná-
ban végezte el az orvosi egyete-
met. Olasz feleségével sebész-
ként tér vissza Vásárhelyre. Itt a
helyi szanatóriumban dolgozik.
1944 őszén többedmagával ke-
zeli az ide hozott sebesülteket.
Negyvenhétben családjával

együtt visszaköltözik Olaszor-
szágba. 

Mestitz Júlia nem más, mint
Vásárhely kedvelt Mestitz Jucija,
aki a középiskolával egyszerre vé-
gezte a helyi „Zenedét”, a Kon-
zervatóriumot, majd az akkor itt
működő Larché-féle francia in-
tézetet. Az is kiderül róla, hogy
még a kozmetikus szakmát is ki-
tanulta.

A száműzött család
Ugyancsak a leírtak igazolják,

hogy a második világháborúban
a családot elhurcolják. A család
mentesítése a fajgyűlölő törvény
alól csak későn érkezett meg. Az
elmondás szerint egy rendőrtiszt
összetépi nemcsak az ő, hanem
még öt más család mentesítését
is…

Az elhurcolt családból csak
Júlia jön haza. Dolgozni kezd,
majd 1950-ben férjhez megy
Schönbrunn Jenőhöz (közel nyolc
évig szenvedett szovjet munka-
táborokban), aki sajnos korán
meghalt. Később Schreiner Ár-
min-Aladárhoz megy férjhez.
Mindkét férjével harmonikus csa-
ládi életet élt.

A Marosvásárhelyi mesélő há-
zak című könyvben találtunk rá
még arra az információra is, hogy
András nevű öccse tizennyolc
éves kora óta vezette a malmot.
Később a Dinamo sportklubban
könyvelt. Egy fia van. A hatvanas
években Olaszországba költöz-
nek, de ott sem maradnak so-
káig. 1961-ben az Amerikai
Egyesült Államokba költöznek. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek

A Henter-ház és a Mestitz család
(folytatás előző lapszámunkból)

Mestitz Mihály



Tilos a székelyekre vonatkozó
jelszavak használata az élelmi-
szerek feliratozásában, legalábbis
a Kovászna Megyei Fogyasztóvé-
delmi Hivatal vezetője, Mircea
Diacon szerint, akinek utasítására
felszólítottak (és meg is bírságol-
tak) egy székelyudvarhelyi céget,
hogy távolítsa el vagy cserélje ki
az egyes húskészítményeinek
címkéjén található „Gust Secui-
esc” megnevezést. Ama kérdésre,
hogy pontosan mi kifogásolható
a jelmondatban, a főfogyasztó-
védő íznáci kifejtette: „minden
ostobaságot” nem lehet feltün-
tetni az élelmiszereken, a felira-
tozásra vonatkozó kormányha-
tározat előírja, hogy mit
tartalmazhat a címke, és meg-
látása szerint a „Gust Secuiesc”
nem a termék összetevőire vo-
natkozik. Hozzátette: nem létez-
nek „székely ízek”, egy élelmiszer

édes, keserű vagy savanyú lehet,
majd, amikor arról faggatták,
hogy marketingjelleggel, a ter-
mék népszerűsítésére sem hasz-
nálható-e a székelyekre utaló
megnevezés, imígyen szóla: „Ma-
napság egyre képtelenebb he-
lyeken használják a székely meg-
nevezést, lehet, hogy majd
megjelenik a székely WC vagy
székely temető is. Élelmiszereken
nem helyénvaló a székelyekre vo-
natkozó hivatkozás használata”. 

Nos, a fenti aroma-p(r)osztu-
látumból kiindulva: ha nem lé-
teznek székely, székelyes ízek, ak-
kor ugyanúgy nem léteznek sem
magyaros, sem németes, sem ro-
mános, sem másmilyen ízek! Ak-
kor üstöllést tüntessék el a boltok
polcairól a cigánysonkát (muşchi
ţigănesc) és a szász szalámit (sa-
lam săsesc) is, hiszen ezen infók
se a termék összetevőire vonat-

koznak (bár lehet, hogy utóbbi
majd elnöki kegyelemben része-
sül). Nem beszélve Petry-ék rek-
lámszlogenéről – „A hagyomány
új íze – Noul gust al tradiţiei” –,
ami valóban aljas átverés: aki
kóstolt már hagyományt, az
tudja, hogy semmilyen íze nincs;
ízetlenebb az, mint egy tetsző-
leges Saskabaré-tréfa. A Mega
Image szupermarket-lánc mind
a 410 üzletét pedig tessenek szé-
pen ledózerolni, mert évek óta a
„Gusturi romăneşti” megneve-
zéssel promotálja a portékáit.
Úgybizonydá! 

Visszatérve Diacon mesterre:
bizonyára nem egy nagy ínyenc,
ha szerinte egy eledel csak édes,
keserű vagy savanyú lehet; még
a sóst is kihagyta, ami az általa
felsoroltak mellett a negyedik
alapíz. Az umamiról pedig még
csak nem is hallott ezek szerint,

ami az ún. „ötödik íz” – megta-
lálható, többek között, a paradi-
csomban, a spenótban, a mar-
hahúsban, az osztrigában, illetve
egyes sajt- és halfélékben. Hon-
nét is hallhatott volna csórikám,
aki vélhetően marmaládén, koz-
más mömöligán és borslén nőtt
ilyen szép nagyra ott, ahonnan
aztán ide teleportálták nekünk,
az ásáziszul Székelyföldre? Édes,
keserű, savanyú – Mircsukának
ennyi jutott a gasztronómiai örö-
mökből.

De a legérdekesebb – pszi-
chológiai szempontból – az,
hogy székely vécét és székely te-
metőt vizionál az istenadta! Mert
nyilván nem véletlen az asszoci-
áció: a székelyekről a vécé ugrik
be neki, illetve annak tartalma,
valamint a temető, ami arra en-
ged következtetni, hogy legszí-
vesebben fapizsamában látná

őket, tíz arasszal a föld alatt. Ha
nem így lenne, példálózhatott
volna bármi mással (székely
bank, székely uszoda, székely…
akármi), nem pont budival meg
sírkerttel. 

Időközben a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is
állást foglalt az ügyben: „Véle-
ményünk szerint minden keres-
kedő érdeke az, hogy megfelelő
promotálási módszereket találjon
termékei ismertté tételéhez.
Ahogyan egyesek a „román íz”
(gust romanesc) megjegyzést
használják, ugyanúgy a székely-
földi kereskedők is büszkélked-
hetnek a hagyományos székely
ízekkel. Régió szerinti brandingről
van szó, amelyet a világon min-
denhol használnak” – írják a köz-
leményben. Kiemelik, hogy mivel
a megnevezés nem félrevezető,
a fogyasztóvédelemnek nem kel-

lene beavatkoznia egy cég mar-
ketingfolyamatába.
Nem bizony, Diacon elvtárs, nem
bizony!

(Lapzárta előtti hír: a Ko-
vászna megyei fogyasztóvéde-
lem visszakozott a „székely ízek”
termékfelirat miatt kiszabott
bírság ügyében; az intézmény
vezetői belátták, hogy elsősor-
ban a lejárt szavatosságú ter-
mékek miatt kell büntetniük.
Ugyanakkor, az intézményve-
zető elismerte: nincs olyan tör-
vény vagy szabályozás, amely
tiltaná a „székely ízeket”. De, mi-
vel ezek után is úgy véli: „nem
tudható, milyen a székely íz, hi-
szen az ételek édesek, keserűek
vagy savanyúak lehetnek”, a
fentebb leírtak ettől függetlenül
érvényesek. Sőt, fokozottan ér-
vényesek!)

Molnár Tibor
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Március 1-jén és 8-án a marosvásárhelyi hölgyek
ingyen látogathatják a város több intézményét

A márciuska ünnepe alkalmából, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal,
március 1-jén és 8-án, a marosvásárhe-
lyi hölgyek számára ingyenes belépőt
biztosít a Művész moziba, az Állat-
kertbe, a víkendtelepi Olimpiai meden-
cébe illetve a Mircea Birău úszodába. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szeretettel vár, Isten Él-
tesse mindannyiukat!

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

www.kozpont.ro
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A marosvásárhelyi Active 7 amatőr kézilabdacsa-
patának egyik legjobbja, a 43 éves Orbán Mária
hajdanán az ISK-nál játszott, majd a tanulmányai
elvégzése után abbahagyta a sportolást, mivel a
karriert helyezte előtérbe. Több mint két évtized
után kezdte újra azt, amit a legjobban szeret: a
kézilabdát. Maresszel (ahogy csapattársai becé-
zik), az Active 7 Marosvásárhelyen szervezett te-
remtornájának délelőttjén, a csapatuk első győ-
zelme után beszélgettem.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Szőcs Bernadette
diadalmaskodott
a Katari Openen! 

A Gazeta Sporturilor hazai
sportnapilap „fiatal királynő-
nek” nevezi a 20 éves maros-
vásárhelyi születésű Szőcs
Bernadett asztaliteniszezőt,
aki a minap nyerte meg a Ka-
tari Open elnevezésű, 21 éven
aluliaknak kiírt nemzetközi
asztalitenisz-versenyt. 

A rendezvényen a jelenleg
a 21 éven aluliak világverse-
nyein a 11. helyen lévő Bernie
először a Taipei-i Yu-Chiao Hu-
ang-ot, majd a verseny lege-
sélyesebb asztaliteniszezőjét,
a Hong Kong-i Hoi Kem Doo-
t győzte le 3-2 arányban, az-
tán az elődöntőben 3-0
arányban diadalmaskodott a
Singapore-i Yihen Zhou ellen,
majd végűl a döntőben Y Lin
ellen is diadalmaskodott.  

Mint köztudott, Szőcs Ber-
nadette kétszeres ifjúsági vi-
lágbajnoki bronzérmes, több
alkalommal nyert Junior
Opent, négyszer Európa Top
10-et, serdülő világkupán
négy évig volt jelen a kadet
kategóriában, részt vett már
ifjúsági olimpián, emellett se
szeri, se száma a hazai és
nemzetközi világversenyeken
elért első helyeinek.  A nép-
szerű Bernie a marosvásárhe-
lyi ISK után Besztercén aszta-
liteniszezett az Olimpiai
Központnál,  2014 tavasza óta
a francia első ligás Club Pon-
giste Lyssois Lille Métropole
versenyzője, emellett a német
férfi bajnok Werder Bremen
együttesnél készül fel.

– Gratulálok az NKSZ elleni
győzelemhez, de ez a három pont
akkor lesz értékes, ha este Zete-
lakát is legyőzitek…

– Köszönöm és reméljük,
hogy veretlenek maradunk az
esti meccs után is.

– Mikor kezdtél el kézilab-
dázni?

– Tíz éves koromtól kezdő-
dően nyolc éven keresztül kézi-
labdáztam az ISK-nál. Visszaem-
lékszem, szép idők voltak…

– Igen ám, de te akkor korán
abbahagytad. Miért?

– Annak idején a karrie-
remre fektettem a hangsúlyt,
azért hagytam abba sportolást.
Közgazdásznak tanultam, ilyen
közegben is helyezkedtem el,
akkor az volt számomra a fon-
tos, hiszen úgy gondoltam,
hogy másképp szeretném élni
az életem.

– Nem hiányzott neked a
sport, a kézilabda? 

22 év után folytatta a kézilabdát!

Kolozsvári Universitatea-ASA 0-3 (0-1)

N'Doye (22. – büntető-
ből), Bumba (76.) és Hora
(90+3. – büntetőből) talá-
lataival 3-0 arányban nyert
az ASA Kolozsváron az Uni-
versitatea otthonában, a
labdarúgó 1. liga 18. fordu-
lójában.  Liviu Ciobotariu
együttese hetven percig
emberelőnyben futballozhatott, ezt és az Astra Giurgiu hazai
botlását (2-2-re játszott a Concordiával) kihasználva magabiztos
győzelmet aratott, amivel feljött a tabella harmadik helyére. A
következő fordulóban március 2-án, hétfőn a vásárhelyi együt-
tes hazai pályán fogadja a Ceahlăul Piatra Neamţ csapatát.  

A Marosvásárhelyi Szász Albert Sportiskolában megrendezett Har-
gita megyei bajnokság ötödik teremtornáján a Gogu Ștrec vezető-
edző által irányított vásárhelyi együttes 29-16 (10-8) arányban
leiskolázta a Csíkszeredai NKSZ csapatát, majd a teremtorna utolsó
mérkőzésén 31-24 (18-16) arányban győzött a bajnokság 3. he-
lyezettje, a Zetelaka ellen. Az Active 7 ezzel az újabb két győze-
lemmel és az eddig megszerzett 30 ponttal (gólarány 330-186)
továbbra is az első helyen áll a bajnokságban a 24 pontos Szé-
kelyudvarhelyi KF előtt (gólarány 277-183). 

További eredmények:
Székelyudvarhelyi KF–Csíkszeredai VSK 30-21 (16-8)
Szentegyháza–Zetelaka 17-42 (7-20)
Salamás–Székelykeresztúr 24-31 (14-16)
Csíkszeredai NKSZ–Székelyudvarhelyi KF 20-34 (12-20)
Székelykeresztúr–Szentegyháza 30-17 (15-9)
Csíkszeredai VSK–Salamás 25-6 (12-4)

A két mérkőzésen a következő
játékosok léptek pályára az Ac-
tive 7 együttesében:
Zsók Gyöngyvér és Jámbor Mar-
gareta-kapusok; Biró (Peres)
Zita (13 gólt szerzett a két ta-
lálkozón), Dan Melinda (6), Ința
Alina (csk. 13), Orbán Mária,
Kádár Kinga (3), Moldovan
Anna Mária (6), Conțiu Lore-
dana (3), Șerban Rozália, Vasi-
lescu Erzsébet, Ormenișan Ve-
ronica (9), Cerghizan Anamaria

(1), Iuga Andreea (4), Liana
Costea és Kozma Emőke (2)-me-
zőnyjátékosok.
Farkas Krisztina a lelátóról szur-
kolt csapattársainak, ő nem
játszhatott, mivel rövidesen
szülni fog.
Érdekességként említhető meg,
hogy Liana Costea a 2009-es
visszavonulása után, a Zetelaka
ellen lépett újra pályára hiva-
talos kézilabda-találkozón. 

– De igen! Én akkor teljesen
elszakadtam az egykori csapat-
társaimtól, igaz, közülük sokan
külföldre is kitelepedtek, többen
meg abbahagyták a sportolást.
Időközben más töltötte ki az
életem, a kézilabda számomra
feledésbe merült. 

– Szinte hihetetlen, hogy te 22
év után folytattad ott, ahol abba-
hagytad, azaz visszamentél kézi-
labdázni. Erre hogy került sor?

– Könyvelőként keresem a
kenyerem, többek közt az egy-
kori edzőnknek, Kulcsár László
(Kuli bácsi) fiának is könyvelek,
majd egy véletlen beszélgetés
folytán ő említette, hogy több,
egykori csapattársam újra el-
kezdett játszani heti rendsze-
rességgel. Tőle megkaptam
több régi csapattársam elérhe-
tőségét, majd felvettem velük
a kapcsolatot, és én is elkezdtem
járni az edzésekre. 

– Milyen volt a találkozás az
egykori csapattársakkal?

– Csodálatos! Úgy örvend-
tem, hogy újra találkozhattam
velük, újra játszhattam, mintha
aranyat találtam volna!

– A 22 év alatt nem is játsztál
bár egy öreglányok mérkőzés ere-

jéig sem?
– Nem. Még a kézilabdáról

mint tárgyról sem álmodtam
több mint két évtizedig. De volt,
amikor elgondoltam, ha leg-
alább még egyszer fognék ké-
zilabdát a kezemben, s azzal bár
csak egyszer dobnék még ka-
pura, vajon sikerülne-e?

– Milyen érzés volt, amikor
az első edzésen labdát fogtál a
kezedben?

– Olyan gyomoridegem lett,
hogy az hihetetlen. A mai napig
is a mérkőzések előtt van lám-
palázam, de az a kezdő sípszó
után eltűnik. 

– Neked ez a csapat mit je-
lent, hiszen látom, könnybe lá-
badt a szemed ezeket mesélve?

– Nagyon sokat! Egy nagy-
család vagyunk, segítjük egy-
mást, jó barátnők vagyunk nem
csak az idősebb társainkkal, ha-

nem a fiatalabb csapattársaink-
kal is. Edzőtáborba járunk, lel-
kiismeretesen készülünk a mér-
kőzésekre, tiszteljük Gogu Strec
edzőnket, akihez baráti viszony
is köt minket, és ami nagyon
fontos, hogy soha nem vesze-
kedünk.

Annak idején a karrierem
helyeztem előtérbe, most meg
a napi tevékenységeim az Active
7 edzéseinek és a mérkőzései-
nek függvényében intézem. Ne-
kem most a kézilabda a legfon-
tosabb.

– Akkor most egyelőre nem
gondolsz arra, hogy újra abba-
hagyd a kézilabdát?

– Dehogy, boldog vagyok,
hogy újrakezdhettem!
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Értsd meg anyukám, ez is az új kezelési módok egyike!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


