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Április 23. – az 
alkoholisták világnapja

Marosvásárhelyi
iszós sztorik
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A vásárhelyi 
Telegdy-ház 

A hajdani Szent Miklós utcát az idők folyamán átszámozták
a Bolyaiak tere és a Gecse Dániel utca (mai Ștefan cel
Mare) szakaszon.  A Bolyaiak terén a 2., 9., 20., 22., és 28.
számú épület szecessziós jellegű. Mindközül az egyik leg-
szebb talán a címünkben említett ingatlan. Ezen a héten
erről az épületről, ennek történetéről és lakóiról írunk. 

Társadalom

Országszinten egyedülálló 
babaúszás-tanfolyam 
Marosvásárhelyen

Februárban indult el városunkban – elsőként az ország-
ban – a Kalovits-babaúszás tanfolyam.  A már több
mint huszonöt éve, Európa-szerte alkalmazott mód-
szert orvosok és pszichológusok dolgozták ki, akik el-
sősorban a gyerek és a család fejlődését tartották szem
előtt. Harai Gabriella úszóoktatót, edzőt kérdeztük a
módszer hatásairól, illetve az érdeklődőkről.

>>> 3. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Soós Zoli esélyei

Az előválasztás győztesét aktív, vagy legalább
passzív támogatásban kellene részesíteniük mind-
azoknak, akik korábban már indultak, vagy in-
dulni szerettek volna az önkormányzati válasz-
tásokon. Név szerint: Kelemen, Borbély, Csegzi,
Benedek, Vass vagy Frunda.  A magyar jelöltnek
viszont kellő távolságot kellene tartania a jelenlegi
hatalom kiszolgálóitól, a különféle pártoktól, az
„újratervezőktől”. Ez az ügy nem a kolozsvári
RMDSZ-elnökségé, sem a bukaresti parlamenti
küldöttségé. Ők már korábban bebizonyították,
hogy mi mindenre nem képesek. Ez az ügy csakis
a vásárhelyi magyaroké.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Zsákutca – minden 
lehetséges nyelven 

Ez idő szerint a kétnyelvű utcanévtáblák körüli
botrányos történésekben játszott aktív szerepe
folytán maga a vásárhelyi városháza az etni-
kumközi feszültségek legfőbb generálója, a köz-
hangulat legfőbb megrontója. Pedig hát – el-
méletileg legalábbis – egy települési
önkormányzatnak a közügyek megfelelő vitele
lenne a feladata. Azaz a közjó szolgálata. Fajra,
nemre, felekezeti és etnikai hovatartozásra való
tekintet nélkül. A jelek szerint Marosvásárhelyen
ezt nem így látják. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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>>> 6. oldal

>>> 4-5. oldal

„Erdélyben nincs se 
két- se többnyelvűség!”

Interjú 

Kuti Csongor 

alkotmány -

jogásszal 



A Spectrum Színház műsora
Április 23-án, csütörtökön

délután 6 órától Sebestyén Me-
linda színművésznő Párjavesztett
című, székely nép  balladákból
összeállított előadásában gyö-
nyörködhet a nagyérdemű. 25-
én, szombaton szintén 6 órától
Bogdán Zsolt Jászai Mari- és két-
szeres Uniter-díjas kolozsvári ér-
demes művész a "…függök ezen
a zord élet-párkányon…" című
Ady-esttel ajándékozza meg a
színház közönségét. Helyfoglalás:
0744-301-875. Jegyek a helyszí-
nen válthatók előadás kezdete
előtt egy órával.

Rendkívüli 
operahangverseny

Április 23-án, csütörtökön
este 7 órától rendkívüli opera-
hangversenyre kerül sor a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében, a nagyérdemű
Verdi művét, a Rigolettót hall-
hatja. Vezényel Victor Duma-
nescu, szólószerepekben: Lucian
Petrean (Rigoletto), Cristina Ol-
tean (Gilda), Liza Kadelnik (Mad-
dalena), Petre Burca (Sparafucile,
Monterone), Sorin Lupu (Mantua
hercege), Szabó Levente (Borsa),

Buta Árpád (Marullo). Közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zene-
kara és férfikara. A hangver-
senyre a 27-es számú bérletek
érvényesek.

A Kós Károly Akadémia 
Alapítvány előadása

Folytatódik a Kós Károly Aka-
démia Alapítvány nagy sikernek
örvendő történelmi előadás-so-
rozata. A soron kö vetkező elő-
adást Pálffy Géza, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézetének
munkatársa tartja április 23-án,
csütörtökön 17 órától a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban Közép-
Európa védőbástyája,
éléskamrája és hadiipari piaca: a

megfogyatkozó Magyar Királyság
a 16–17. században címmel.

Rendhagyó történelemóra
A tánc világnapja alkalmából

és a közönség kérésére a Maros
Művészegyüttes április 29-én
(szerda) 10 órától bemutatja
Rendhagyó történelemóra – A
magyar tánc történetéről című
előadását. Novák Ferenc Kossuth-
díjas koreográfus-rendező, nép-
szerű nevén Tata a különböző
vidékek és korok táncait mutatja
be, azok kialakulásáról, fejlődé-
séről és sajátosságairól tart elő-
adást a Maros Művészegyüttes
táncosai és zenekara segítségé-
vel. Az előadás az együttes köves-
dombi előadótermében lesz.
Belépő: felnőtteknek 12 lej,
nyugdíjasoknak, diákoknak 5 lej.

Bővebb felvilágosítás a 0746-
540-292-es telefonszámon.

Sipos Sándor kiállítása
A Romániai Képzőművészek

Szövetségének marosvásárhelyi
fiókja szervezésében nyílik Sipos
Sándor A látható és láthatatlan
határán című egyéni bemutat-
kozó kiállítása a Kultúrpalota föld-
szinti galériáiban (George Enescu
utca 2. szám). A tárlat május 2-től
május 17-ig lesz látogatható.

Szebb, egészségesebb 
és örömtelibb élet 
meditációval

Ezzel a címmel tart előadást a
meditáció jótéteményeiről Fe-
renczi Attila, a nyíregyházi Rajin-
der meditációs központ vezetője
április 24-én, pénteken 18 órától
Marosvásárhelyen, a Vártemp-
lomi Diakóniai Otthon Bocskai-
termében (Mihai Eminescu utca
28. szám). Elmélet és gyakorlat
címmel meditációs tanfolyam
zajlik 25-én, szombaton 9.30- tól
18.30-ig és 26-án, vasárnap 9.30-
tól 13 óráig a marosvásárhelyi Vil-
lanytelep (Uzinei) utca 4. szám
alatt. A rendezvényekre a belépés
ingyenes. Bővebb tájékoztatás:
0770-210-935.

Régészeti kiállítás 
a Tükörteremben

Románia ókori arany- és
ezüstkincsei címmel nyílt régé-
szeti kiállítás a Kultúrpalota Tü-
körtermében. A kiállítás tárgyait
32 múzeum szolgáltatta, a tár-
lókban több mint ezer igen érté-
kes kincs látható, a fülbevalóktól,
hajtűktől a kultikus és a haszná-
lati edényekig. Az egyedi tárlat
május 17- éig látogatható.
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Április 23. Béla, Albert, Sándor
Április 24. György, Simon, Györgyi
Április 25. Márk, Ervin, Márkus
Április 26. Ervin, Marcell, Mária
Április 27. Zita, Tas, Marianna
Április 28. Valéria, Bulcsú, Pál
Április 29. Péter, Antónia, Katalin

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A hét során a munkahelyén adódhatnak kisebb
konfliktusok. A héten könnyedén a türelme határán jár-
hat. Ebben az időszakban az önt körülvevő emberek sok-
kal határozottabbnak tűnhetnek öntől a hét első
napjaiban.
BIKA: Ezen a héten valaki a környezetéből kéretlen és
illetlen szóbeszédnek teheti ki. Ezért fontos, hogy több-
szörösen fontolja meg, hogy kit avat be a legféltettebb
titkaiba, ugyanis mélyen érintheti az ön jó hírnevét.
IKREK: Ez a hét fokozott magabiztosságot és önbizal-
mat kölcsönöz önnek. Konkrét elképzelései születnek az
épp aktuális teendők gyors és praktikus megoldására.
Nem is érti, hogyan tud ennyi akadály tornyosulni út-
jába, amint nekilát a feladatnak.
RÁK: A jó dolgok sosem jönnek egyedül. Épp úgy, mint
a kevésbé jók sem. Ezen a héten nem kell azért aggód-
nia, hogy már megint mi fog történni. Az égi jelek ezen
a héten támogatják a szerelmi élete megújulását, a kar-
rierjében a sikert. 
OROSZLÁN: Ezen a héten nem igazán van humoránál.
Ezt próbálja meg fék alatt tartani, mert könnyedén elő-
fordulhat, hogy óvatlanul megbánthat valakit, aki fontos
önnek. Szakmai téren új kihívások és új lehetőségek tá-
rulkoznak fel ön előtt.
SZŰZ: Nehezen fogadja el másoktól a segítséget. A ba-
ráti környezetéből vagy a családjából valakik meg sze-
retnék lepni. Ezt el kell fogadnia, mert szívből jön és
azért teszik ezt, mert szeretnék önt örülni látni, mert
szeretik önt. 
MÉRLEG: Bármerre is megy ezen a héten, mindenkiben
jó benyomást kelt kisugárzásával, kedvességével. Egy
közeli hozzátartozó megjegyzéseket fűzhet az ön ér-
zelmi életéhez, ami egy kicsit érzékenyen érintheti.
SKORPIÓ: Ezen a héten számtalan élményben lesz
része, melyeknek köszönhetően észre sem veszi, hogy
milyen gyorsan eltelik ez a hét. Sok intéznivaló akad az
ügyben, hogy rendben tartsa a pénzügyeit érintő ügye-
ket.
NYILAS: A jólét és a harmónia időszaka folytatódik ezen
a héten is. Nem érzi szükségét a nagyobb erőfeszítések-
nek. Kedve sincs hozzá. Ezen a héten a tervezett külföldi
utazások, kikapcsolódás szabad programjai jól sikerül-
nek.
BAK: Ez a hét önnek érzelmileg kínál nagyobb arányban
kiteljesedést és megelégedettséget. A munkahelyén
ezen a héten sem fog unatkozni, mivel megszámlálha-
tatlan teendői vannak.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten könnyedén bonyodalmakba ke-
veredhet, ha kimondja mindazt, amit gondol. Az önt kö-
rülvevőkből sokan egyetértenek önnel, de akadnak
olyanok is, akiket felháborít a csupasz valóság. 
HALAK: Ezen a héten a legerősebb erényei egyike a tü-
relem lesz. Ennek köszönhetően több előnyös helyzetet
is kínál önnek az élet úgy karrier szempontjából, mint a
magánéletben egyaránt. 

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
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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Soós Zoli esélyei 

A város legnagyobb
szavazati potenciáljával
rendelkező politikai alaku-
latának a jelöltje. Közis-
mert személyiség, de mivel nem alakított ki behódoló
viszonyt „lejárt szavatosságú” párttársakkal, és nem aláz-
kodott meg az államhatalmi és önkormányzati szervek
előtt, nem csorbult a hírneve. Nem tartozik a „túlexponált”
politikusok közé, és emiatt a semleges vagy kiábrándult
választók empátiáját is elnyerheti. Egy olyan előválasztá-
son indul, amelyen szinte biztosra vehető, hogy megmé-
retkezik majd a második legnagyobb (legfontosabb)
erdélyi magyar párt jelöltje is, illetve mindenki, aki még
elhívatást érez magában erre a szerepre. 

A jelleme a jelenlegi, agresszív és diszkriminatív ma-
gatartással vádolható polgármesterével homlokegyenest
ellentétes. Kiegyensúlyozott, visszafogott, konfliktuske-
rülő. Enyhe túlzással és szubjektivitással azt is mondhat-
nánk, hogy hasonlít a jelenlegi államelnökre.
Hanghordozása, fizimiskája „johanniszos”, így tehát eleve
győzelemre van ítélve. Persze, ehhez nélkülözhetetlen az
esélyesebbnek tartott hatalmi oldal pökhendi magatar-
tása, a város többségét képező, demokratikus elveket valló
lakosainak az irritálása, hergelése. Ebben pedig nincs
hiány. A polgármester és az őt körülvevő „testőrök”, a ha-
tósági intézmények vezetői és a pénzügyeinket „kezelő”
vállalatok bennfentesei mindent elkövetnek önmaguk
megbuktatása érdekében. A közösségünket érintő valós
problémák megoldása helyett „kétnyelvű utcanévtáblák-
kal perlekednek”, kétes ügyleteket hajtanak végre és a Kor-
rupcióellenes Ügynökség fellépésétől rettegnek.
Egyébként is az ezredforduló óta tartó Florea-hegemónia
megdöntése már nem csak a mi érdekünk, hiszen a város-
vezetés holdudvarának románajkú – komoly szavazóbá-
zissal rendelkező – kiszorítottjai is ezt tartják egyik
legfontosabb célkitűzésüknek. Ne feledjük, hogy Johannis
is rengeteg szavazatot szerzett a Kárpátokon kívüli me-
gyékből. Az egy- vagy kétfordulós választási rendszer rész-
leteinek az ismeretében akár román-magyar összefogás
is létrejöhet a legesélyesebb (magyar) jelölt megerősíté-
sére. Egy normális demokráciában ennek a hatalomvál-
tásnak már régóta be kellett volna következnie.

Visszatérve a magyar-magyar megméretkezésre, most
kell lépniük mindazoknak, akik a polgármesteri szék vá-
rományosai lehetnének. Most kell élniük a lehetőséggel.
A különösen érzékenynek bizonyuló kérdést, a vallási ho-
vatartozásnak a választási eredményekre gyakorolt hatá-
sát egy célirányos közvélemény-kutatás során kellene
tisztázni. Ugyanakkor sokat nyomna a latba a történelmi
egyházak elöljáróinak a véleménye. Ezenkívül szükség van
még a civilek bevonására, és az élénk Facebook-jelenlétre.
Az előválasztás győztesét aktív, vagy legalább passzív tá-
mogatásban kellene részesíteniük mindazoknak, akik ko-
rábban már indultak, vagy indulni szerettek volna az
önkormányzati választásokon. Név szerint: Kelemen, Bor-
bély, Csegzi, Benedek, Vass vagy Frunda.  A magyar jelölt-
nek viszont kellő távolságot kellene tartania a jelenlegi
hatalom kiszolgálóitól, a különféle pártoktól, az „újrater-
vezőktől”. Ez az ügy nem a kolozsvári RMDSZ-elnökségé,
sem a bukaresti parlamenti küldöttségé. Ők már korábban
bebizonyították, hogy mi mindenre nem képesek. Ez az
ügy csakis a vásárhelyi magyaroké.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. április 23–29.

Ferencz Zsombor

Februárban indult el városunkban – elsőként az országban – a Kalovits-babaúszás tanfolyam.  A már több mint
huszonöt éve, Európa-szerte alkalmazott módszert orvosok és pszichológusok dolgozták ki, akik elsősorban a gye-
rek és a család fejlődését tartották szem előtt. Harai Gabriella úszóoktatót, edzőt kérdeztük a módszer hatásairól,
illetve az érdeklődőkről.
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Országszinten egyedülálló 
babaúszás-tanfolyam Marosvásárhelyen

A Kalovits-módszer tanítása
szerint minden baba más, de a
közös tényező az, hogy minden
szülő a legjobbat akarja a gyere-
kének. A foglalkozást az önfeledt
játék hatja át, dalokkal és mon-
dókákkal kísért időtöltés, melyek
örömtelik és stresszmentesek a
teljes család számára.

Marosvásárhelyen Harai Gab-
riella szakember – aki Magyar-
országon sajátította el a
módszert – indította el a tanfo-
lyamot, ő pedig legszívesebben
„családi vízi foglalkozásnak” ne-
vezi azt, hisz a baba az anyukával
és az apukával együtt részt vehet
a tanfolyamon. „A foglalkozás 45
perces, énekelünk, és a baba ko-
rának megfelelő mozgásokat
végzünk. Elsősorban a kisbabák
mozgása szempontjából fontos,
és a nem meleg – harminc fokos
– víz az izmokra is jótékony ha-
tással van. Emellett a baba
örömteli módon tanul, a vidám
együttlétek alatt a szülők is job-
ban megismerik kisbabájukat,
kapcsolatuk erősödik, kommuni-
kációjuk már a kezdetektől fej-
lettebbé válik. A baba társas
kapcsolatai könnyebbé válnak,
visszajelzése hamarabb meg-
nyilvánul, az immunrendszere
megerősödik, kevesebbet beteg.

De nem utolsó sorban a babák
nagyon szeretik a vizet és jól
érzik magukat, hisz kilenc hóna-
pig ez volt a természetes élette-
rük” – mondta el lapunknak
Harai. 

A szakirodalom szerint a Ka-
lovits-módszerrel nevelt gyere-
kek kompromisszum-készebbek,
hamar látják az ok-okozati ösz-
szefüggéseket, mivel a baba fej-
lődését több oldalról is segíti,
ezért egészségesebb, kiegyensú-
lyozottabb, kommunikatívabb,
magasabb IQ-val rendelkező,
talpraesettebb gyermek, felnőtt
válik belőle.

Mikortól ajánlott 
a tanfolyam?

A szakembertől megtudtuk,
a babákat 3 hónapos kortól aján-
lott tanfolyamra beíratni, és
addig járhatnak, amíg jól érzik
magukat. „A kurzus baba-watsu-
val kezdődik – ez ajánlott 3 hó-
napos kortól, és ez csak félóra
hosszú –, utána a kezdő korszak
következik, és ezután háromféle
haladó csoportot vezetünk.
Mivel a gyerekeknek 3-4 éves ko-
rukban még nem elég fejlett a
mozgáskoordinációjuk ahhoz,
hogy tulajdonképpeni úszásról

beszéljünk, ilyenkor javallott fel-
készítésre járni, és hatéves kortól
már lehet úszásra tanítani őket.
A férjem úszásoktató, tapaszta-
latai szerint nagyban segíti a ta-
nulást, ha babakorukban
Kalovits-tanfolyamra jártak a ki-
csik” – számolt be az edző. 

Harai Gabriella szerint senki
számára nem ellenjavallott a
foglalkozás, hisz minden kisgye-
rekre külön odafigyelnek. „Ma-
gyarországon nagyon sok sérült
gyerekkel is foglalkoznak, de
nekem is van két speciálisabb
odafigyelést igénylő babám” –
mondta el, de hozzátette, hogy
akár megelőző hatása is lehet a
tanfolyamnak, hiszen a vízben
hamarabb előjöhetnek az eset-
leges problémák, így korábban
észreveszik a szülők, ha valami
rendellenesség van.

Tévhitek övezik 
a babaúszást

Arra a kérdésünkre, hogy mi-
lyen érdeklődésre tart számot
Vásárhelyen a Kalovits-úszás,
Harai elmondta, hogy még nem
elég nyitottak az emberek, és
több tévhit övezi a kisbabák víz-
zel való érintkezését. „Egyrészt az
a tévhit él a köztudatban, hogy

télen, vagy hidegebb időjárási
viszonyokban nem egészséges
uszodába járni, másrészt pedig,
hogy a negatív egészségügyi kö-
vetkezményei lehetnek, ha a kis-
baba fülébe víz megy. Ezek mind
alaptalan elképzelések. Ugyan-
akkor egyes szülők idegenked-
hetnek attól, hogy a
foglalkozások egy nagy meden-
cében zajlanak, amit mások is
használnak. De ezzel semmi baj
nincs, hisz a gyereket nem tudjuk
és nem is egészséges üvegburá-
ban tartani, ám mindemellett a
higiéniai körülményeknek teljes
mértékben megfelel a medence”
– nyugtat meg az edző.

Hol és mennyiért?

A februárban kezdődő a tan-
folyamokat a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem vadonatújan nyílt uszodájá-
nak medencéjében tartják. Ami
a foglalkozások árát illeti: négy-
alkalmas bérletek száz lejbe ke-
rülnek, és ezek három hónap
alatt bármikor felhasználhatóak.
A babáknak hetente egy alkalom
ajánlott.

„Az is jó a foglalkozásban,
hogy a család is összekovácsoló-
dik a 45 perc alatt, akkor csak a
gyerekre figyelnek, és a család
közösen lép ki a napi rutinból,
valamint szocializálódnak a
többi szülőkkel is. Főleg a kisba-
bák, de az anyukák is nagyon él-
vezik a foglalkozásokat” –
számolt be Harai.

Az érdeklődők a
0751769770-es telefonszámon
vagy a www.inotbebe.ro inter-
netes címen iratkozhatnak, il-
letve kapnak bővebb információt
a foglalkozásokról.

Pál Piroska www.kozpont.ro
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Kuti Csongor 1975-ben született Marosvásárhelyen. Nem sokkal ezután családjával Csíkszeredába költözött,
ott nőtt fel, ott végezte az iskolát. Egyetemi hallgatóként tért vissza szülővárosába, ahol jogi tanulmányokat
folytatott. Pár év jogászkodás után, tanulmányi ösztöndíjjal felvételt nyert a budapesti Közép Európai
Egyetemre, ahol alkotmányjog szakterületen szerzett doktori címet. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen tanít médiajogot, médiaetikát, emberi jogot, de gyakorló jogászként is dolgozik. Arra kértük,
fejtse ki véleményét néhány olyan témáról, amelyek manapság állandóan terítéken vannak a médiában. 

Ez idő szerint a kétnyelvű utcanév -
táblák körüli botrányos történésekben
játszott aktív szerepe folytán maga a
vásárhelyi városháza az etnikumközi
feszültségek legfőbb generálója, a köz-
hangulat legfőbb megrontója. Pedig
hát – elméletileg legalábbis – egy te-
lepülési önkormányzatnak a közügyek
megfelelő vitele lenne a feladata. Azaz
a közjó szolgálata. Fajra, nemre, fele-
kezeti és etnikai hovatartozásra való
tekintet nélkül. A jelek szerint Maros-
vásárhelyen ezt nem így látják. 

Mi is történt tulajdonképpen? Any-
nyi, hogy a helyi rendőrség – azaz a
városvezetés irányítása alá tartozó erő-
szakszervezet – vezetője a szerinte tör-
vénysértő módon kihelyezett kétnyelvű
utcanévtáblák 48 órán belüli eltávolí-
tására szólította fel a háztulajdonoso-
kat. Ellenkező esetben – építési enge-

dély nélküli reklámok kihelyezése miatt
– 30-tól 50 ezer lejig terjedő pénzbün-
tetést helyezett kilátásba. Merthogy
azok a fránya utcanévtáblák – nyilván,
mert fele-fele arányban magyar nyel-
vűek is, így hát semmiképpen sem le-
hetnek hivatalosak – üzleti reklámnak
számítanak. Legalábbis a rendőrpa-
rancsnok értelmezése szerint. 

Nem tudhatom, a főrendőr milyen
tudást sajátíthatott el a rendőrakadé-
mián – vagy ahol kiképezték –, de azt
bizton állíthatom, a jogértelmezés nem
az ő asztala. Beismerem, az enyém
sem. Ennek ellenére megkockáztatom:
ebben az esetben, azaz a kétnyelvű ut-
canévtáblák ügyében kapitálisat téve-
dett. Jogi és erkölcsi értelemben egya-
ránt. Mert más településeken, ahol
igenis ott vannak a kétnyelvű utcanév -
táblák, még senkinek sem jutott eszébe

hasonló módon eljárni. Dehát úgy lát-
szik, vannak emberek a városvezetés-
ben, akik számára nem számít a város

mintegy a felét kitevő magyar lakosság
véleménye, elvárása. 

Valami hasonlóra érezhetett rá Cla-
udiu Maior alpolgármester is, aki az
eset kapcsán a sajtóban megjelentek
szerint elmondta: utasította a rendőr-
parancsnokot, hogy többé ne avatkoz-
zon, és főleg ne nyilatkozzon a magyar-
ság és a kétnyelvűség kérdésében.
„Tudtára adtam, szó se lehet arról, hogy
a helyi rendőrség pénzbírságot szabjon
ki azokra, akiknek a házfalán megjelent
a kétnyelvű utcanévtábla. A tanács

idénre jelentős összeget különített el
a kétnyelvű táblák elkészítésére és ki-
helyezésére. Emellett a civileknek sem
tiltjuk meg, hogy tovább szereljék a
tábláikat” – fejtette ki az alpolgármes-
ter.  

Mielőtt bárki is abba a hamis tu-
datba ringatná magát, hogy most már
minden rendben, hadd emlékeztessek:
a rendőrparancsnok tagadta, hogy bár-
miféle hasonló értelmű „ukázt” kapott
volna bárkitől is. „Egyetlen felettesem-
től sem kaptam efféle utasítást” –
hangsúlyozta. Mindebből egyvalamire
lehet következtetni, arra, hogy vala-
melyikük – vagy az alpolgármester,
vagy a főrendőr –nem mond igazat.
Kövessük az eseményeket, s jegyezzük
meg, ki a hazug! 

S ha már a civilekről is szó esett, a
hivatali zaklatás helyett, inkább köszö-

net járna nekik, amiért az állandóan
pénzhiány miatt siránkozó városháza
helyett magukra vállalták a feladatot.
Ne feledjük, a Kétnyelvű utcanévtáb-
lákat Marosvásárhelyen! nevű civil ak-
ciócsoport saját, már közel félszáznyi
utcanévtáblát ajándékozott a lakóknak,
és szerelt fel, miközben a polgármesteri
hivatal, amelynek az érvényes képvi-
selőtestületi határozat szerint ez fel-
adata lenne, mindössze 5-öt. 

És még valamit: a városháza a két-
nyelvű utcanévtáblák, s az arra igényt
formáló városlakók üldözésével olyan
„zsákutcába” került, ahonnan csak ko-
moly erőfeszítések árán lehetséges ki-
verekednie magát. Meglátjuk: képes
lesz-e rá?   

Szentgyörgyi László  

Zsákutca – minden lehetséges nyelven  

Mondom 
a magunkét

– Interjú Kuti Csongor alkotmányjogásszal –

– Mi a véleménye a román
parlamentben alkalmazott men-
telmi jogról? Európában ez álta-
lános? 

– Egyfajta kezdetleges men-
telmi jog már az ókori Rómában
létezett. A parlamenti mentelmi
jog gondolata a XIV. században
az angol parlamentben merült
fel először, de csak 1689-ben lett
törvénybe foglalva. Franciaor-
szágban az 1789-es forradalom
hozta el a képviselők személyé-
nek érinthetetlenségét. A XIX.
századi modern európai alkot-
mányok rendszerint már alap-
elvként kezelték a képviselők
mentelmi jogát. A mentelmi jog
intézménye az egyének önren-
delkezési jogából fakad, bizto-
sítja a választott képviselők szó-
lásszabadsághoz való jogát, és
szavatolja a hatalom megosztá-
sát a törvényhozás és az igaz-
ságszolgáltatás között. Lehetővé
teszi a képviselők számára, hogy
kritikus, kisebbségi (ellenzéki)
véleményüknek hangot adhas-
sanak anélkül, hogy a többség
retorziójától tartaniuk kellene.

Ugyanakkor a mentelmi jog
többrétű politikai, etikai, de akár
jogi problémát is felvet, mivel
megteremti a visszaélés lehető-
ségét, amennyiben személyes
előnyök megszerzésére vagy po-
litikai fegyverként használják.

Jelenleg még az EU szintjén sem
beszélhetünk egységes men-
telmi jogi szabályozásról: a kü-
lönböző államok eltérő mértékű
védelmet biztosítanak a válasz-
tott képviselők számára. Általá-
nosságban elmondható, hogy a
legtöbb esetben a mentelmi jog
hatálya a képviselők mandátu-
muk gyakorlása során leadott
szavazataira, valamint felszóla-
lásaikban megfogalmazott vé-
leményükre vonatkozik. Ennek
léteznek szigorúbb (pl. Hollan-
diában kizárólag a parlamenti
üléseken elhangzott felszólalá-
sokra vonatkozik) és megenge-
dőbb (pl. Magyarországon bár-
hol elhangzott felszólalásokra
vonatkozik, amennyiben azok
közvetlenül kapcsolódnak az or-
szággyűlési feladatok elvégzé-
séhez) változatai. Ugyanilyen el-
térések tapasztalhatók a
képviselők érinthetetlenségére
vonatkozóan: Hollandiában
semmiféle védelmet nem élvez-
nek büntetőjogi eljárás esetén,
Finnországban csak abban az
esetben, ha a vizsgált bűncse-
lekményért legtöbb hat hónapos
börtönbüntetés szabható ki, míg
Írországban mandátumuk gya-
korlása során teljes, megvonha-
tatlan mentelmet élveznek. Eu-
rópai viszonylatban elmondható,
hogy a mentelmi jog romániai

intézménye a megengedőbb, la-
zább rendszerek közé tartozik,
ami noha nem példátlan, de
nem is alkalmas arra, hogy erő-
sítse a hitelét és legitimitását
vesztett törvényhozásba vetett
bizalmat.

„A korrupcióellenes hadjá-
rat több szempontból is
problematikus”

– Hogyan ítéli meg az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) politikusok, üzletemberek
ellen indított „hadjáratát”? 

– Az elmúlt időszak korrup-
cióellenes hadjárata több szem-
pontból is problematikus. Nem
lehet demokratikusnak tekinteni
egy olyan államot, amelynek
legfontosabb szervévé egy spe-
ciális ügyészség vált. Nem lehet
hiteles egy olyan demokrácia,
amelynek legnépszerűbb intéz-
ményei az említett különleges
ügyészség és azzal karöltve a tit-
kosszolgálatok. Gondolok itt el-
sősorban a Hírszerző Szolgálatra
(SRI), amely a kommunista Se-
curitate egyenes ági leszárma-
zottja, annak a Securitaténak,
amely tagjait sem a rendszer-
váltáskor, sem azóta nem sike-
rült felelősségre vonni a kom-
munista diktatúrában, 1989
decemberében, 1990 fekete

márciusában, illetve a bányász-
járásokban játszott szerepéért.
Nem elfogadható az, hogy olyan
szervezetek váljanak a közélet
legmeghatározóbb szereplőivé,
amelyek felett a társadalom a
nullához közeli demokratikus el-
lenőrzést gyakorolhat. Ebben a
kontextusban óriási felelősség
hárulna az igazságszolgálta-
tásra, amelynek helyt kellene
állnia nemcsak az említett in-
tézmények, hanem a különféle
bel- és külföldi politikai érdek-
csoportok által gyakorolt nyo-
másnak is. Azt a tényt, hogy az
igazságszolgáltatási rendszer, a
romániai demokráciára nézve
sajnálatos módon, képtelen
megfelelni ennek az elvárásnak,
a magyar érdekeltségű ügyek-
ben született ítéletek is illuszt-
rálják.

Mindenképpen szólni kell itt
a média felelősségéről is. A kor-
rupcióellenes kampányt meglo-
vagolva, a különböző politikai
érdekkörökbe tartozó médiabi-
rodalmak igyekeznek az egyes
ügyeket úgy felnagyítani és tá-
lalni, hogy azzal a lehető legna-
gyobb kárt okozzák megbízóik
politikai ellenfeleinek, fittyet
hányva a legtöbb szakmai és eti-
kai előírásnak. Ez egyébként a
politikai belharcokban részben
megbénult Audiovizuális Tanács

csődje is. 
Természetesen helyénvaló

az, hogy miután az elmúlt 25
esztendőben az utolsó csavarig
szétlopták ezt az országot, végre
valakiket felelősségre is vonja-
nak ezért. De ugyanilyen termé-
szetesnek kellene lennie annak
is, hogy nem mindegy, miként,
és nem mindegy, hogy milyen
céllal. 

„A szembenézés 
történelmi lehetőségét
szalasztottunk el a 
rendszerváltáskor!”

–  Foglalkozott a szekusdosz-
sziék feldolgozásának és tartal-
muk közreadásának problémájá-
val is. Hogyan látja, mennyire
haladtak ezzel a témával a kuta-
tók? 

– Romániában mindeddig
nem számoltunk el a múlttal!
Sem a náci múlttal, sem a kom-
munista múlttal. Egy olyan or-
szág ez, ahol mindenki áldozat
volt, a bűnösök pedig vagy
„megszálló” idegenek, vagy ho-
mályos identitású csoportosulá-
sok. A szembenézés történelmi
lehetőségét szalasztottuk el a
rendszerváltáskor. Ennek termé-
szetesen több, egymással össze-
függő oka is van, ezek között
megemlíteném a kommunista

nomenklatúra és a Securitaté
hatalmának és vagyonának át-
mentését, a politikai akarat, egy
erős civil társadalom – mind a
mai napig fennálló – hiányát. Ez
az esély már nem fog visszatérni:
az elszalasztott lusztráció miatt
a volt rendszer fenntartói és ha-
szonélvezői beágyazták magu-
kat az új politikai és gazdasági
rendszerbe. Ugyanakkor napról
napra kevesebb azoknak a szem-
tanúknak a száma, akik első kéz-
ből számolhatnának be tapasz-
talataikról, napról napra kisebb
az esélye, hogy lényeges doku-
mentumok, adatok előkerülje-
nek az archívumokból. Egyre ne-
hezebb lesz elmagyarázni az új
generációknak, hogy hazugság
az szétmaszatolt felelősség.
Hogy nem mindannyian voltunk
hibásak a diktatúrákért. Hogy
voltak besúgók és besúgottak,
deportálók és deportáltak, in-
ternálók és internáltak. Az idő
nem nekünk dolgozik. A Securi-
taté archívumára vonatkozó sza-
bályozások csak az egyéni, sze-
mélyes kutatást teszik lehetővé:
mindenki kikérheti saját dosszi-
éját. Ez lehetővé teszi sok kis
sors, igazság feltárását, de nem
oldja meg a nagy, közös, nem-
zeti, nemzetiségi történet kér-
dését. Ne legyenek illúzióink:
mindennek ára van! Az elmu-

„Erdélyben nincs se két- se többnyelvűség!”
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A hajdani Szent Miklós utcát az idők folyamán átszámozták a Bolyaiak tere és a Gecse Dániel utca (mai Ștefan cel Mare) szakaszon.  A
Bolyaiak terén a 2., 9., 20., 22., és 28. számú épület szecessziós jellegű. Mindközül az egyik legszebb talán a címünkben említett
ingatlan. Ezen a héten erről az épületről, ennek történetéről és lakóiról írunk. 

lasztott elszámolás mint szek-
rénybe rejtett csontváz várja,
hogy újra meg újra fejünkre
boruljon egy-egy óvatlan pil-
lanatban. 

– Mi a véleménye az Er-
délyben alkalmazott két- vagy
többnyelvűségről? Gondolok
itt elsősorban a marosvásár-
helyi utcanévtáblákra, vagy a
kolozsvári város bejáratánál
lévő táblákra. Hogyan lehetne
ezt a problémát úgy megol-
dani, hogy mindenki meg le-
gyen elégedve? 

– Erdélyben nincs se két-
se többnyelvűség! Nincs
egyenlő bánásmód, a külön-
böző hátrányos helyzetű tár-
sadalmi csoportok között
sem: nők és férfiak, hetero-
szexuálisok és homoszexuá-
lisok, romák és nem romák,
fogyatékkal élők és egészsé-
gesek stb. Miért lenne na-
gyobb realitása annak, hogy
a magyarok és románok él-
vezzenek egyenlő jogokat? A
két- vagy többnyelvűség
egyébként sem az utca-, vagy
helységnévtáblákból áll, bár
tagadhatatlan, hogy ezek iga-
zán látványos elemei. Szá-
momra sokkal fájóbb a valós
kétnyelvűség hiánya a közé-
letben: a közigazgatásban, az
igazságszolgáltatásban, az
egészségügyben stb. Nincs
közeledés a kultúrák között:
és amíg ez nem történik meg,
hasztalan várjuk, hogy jog-
szabályi úton oldódjon meg
a kérdés. Hiába importáljuk a
legmodernebb alkotmányos
szabályokat, hiába a megany-
nyi nemzetközi norma, ha
nincs hajlandóság azok alkal-
mazására, illetve azok alkal-
mazásának kikényszerítésére.
A jog nem csodafegyver, ha-
nem egy eszköz, amivel élni
kell, de nem az egyetlen esz-
köz. Nagy szerepe lenne itt a
civil társadalomnak, és látni
lehet, hogy ahol kibontakoz-
nak jól megszervezett civil
kezdeményezések, a politiku-
mot is tudják befolyásolni.
Marosvásárhelyen az elmúlt
években, ahol előrelépés tör-
tént a kétnyelvűség terén, ott
többnyire észlelhető volt egy
civil kezdeményezés hatása.
Ez egy olyan út, amin érde-
mes tovább haladni.

Kérdezett: Nemes Gyula

A tervező és az építő

Keresztes Gyula tudomása
szerint a Bolyaiak tere 9. szám
alatti házat, vagyis a Telegdy-
házat Bustya Lajos leánya ré-
szére építtette. Feltételezhető,
hogy az ingatlan terveit is ő ké-
szítette. Keresztes minderről a
Marosvásárhely szecessziós épü-
letei című könyvében is meg-
emlékezik.

A zárt sorú, L alaprajzú épü-
letet 1926-ban a Telegdy család
vásárolta meg, s részben ma is
használja. 

Homlokzatának középső ri-
zalitja hangsúlyozottan a sze-
cesszió vonásait viseli magán az
íves vonalú szalagdísszel, az ere-
szes szemöldökpárkánnyal és az
emeleti erkély kovácsoltvas kor-
látjának díszítésével.

Bibliás Marci

A díszes homlokzatú emele-
tes ház saját magáért is beszél.
Földszintjén két nagy ablak
balra, két nagy ablak jobbra. Kö-
zepén nagy kapu. Az emeleten
két nagy ablak balra, két nagy
ablak jobbra. Közepén magas
erkélyajtó. 

Építőjét, Bustya Lajost la-
punk hasábjain már többször is
említettük. 

Amint az már ismeretes, az
ingatlant a Telegdy testvérek vá-
sárolták meg. A Telegdy család
Szilágysomlyóról származik. A
feljegyzések szerint ott volt fű-
szerkereskedésük. 

„Cukor-kávé-tea-rum
Gyertya és petróleum”
- olvasták egykor a kirakat-

ban a járókelők. Azonban Bibliát
és énekeskönyveket is árultak,
és ezért „Bibliás Marcinak”
mondták a vásárlók.

A Telegdy família

Telegdy család a múlt század
elején költözött Vásárhelyre.
Azért, hogy közelebb legyenek
az itteni rokon Korbuly és Bog-
dánffy családokhoz. Öt gyer-
mekük született: Lajos, István,
Márton, Anna és Ilonka. 

A fiúk a Református Kollégi-
umban érettségiztek, majd jo-
got végeztek. 

Anna Bártfára ment férjhez,
Ilonka tanítónő lett. Lajost bí-
róvá nevezték ki Kézdivásár-
helyre. 1918 után Pestre megy,
ahol a kúriai bíróságig viszi. E
tény 1944 után bajt is okozott
számára…

Sipos Lajos, a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című könyvé-
ben említést tesz arról, hogy az
eleven István irodát nyit. To-
vábbá: Márton tisztviselő lesz a
városnál, 1918 után pedig kike-
rül innen, és bátyjához megy az
irodába, miután egy évet Buka-
restben tölt, román jogi nyelvet
tanulni. 

Az iroda és 
a világhírű szakértő

Ugyanebben az irodában ta-
lálni István Mihályt is, aki nem
más, mint a „… Református
Kollégium egykori erénydíjas,
és végig tiszta jeles növen-
déke…”. 

Ami még a Telegdy-irodát il-
leti, tudni kell, hogy a tulajdo-

nosok Roman Iov ügyvédet is
alkalmazzák, ugyanakkor itt
gyakornokoskodott Vitályos Iván
és Nagy Lajos is – ez utóbbi Pes-
ten a jogtudományi munkák
osztályozásának világhírű szak-
értője lett.  

A későbbi években a helyi
Nagy Takarékpénztár jogtaná-
csosnak hívja be Telegdy Istvánt,
és a már említett István Mihályt,
és ez még jobban növeli az iroda
tekintélyét.

A szálak a híres háromszéki
Geréb családhoz vezetnek

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból kiderül,
hogy Telegdy István korán nő-
sült. Kislánya gyermekbeteg-
ségben halt meg. Második fe-
lesége a híres háromszéki Geréb
családból származik. 

Ebből a házasságból két lá-
nya születik. Név szerint: Márta
és Klára. Márton fia Márk Simon
körtvélyfáji nagybirtokos
leányát, Máriát veszi feleségül.
Két fia születik Márton és Ist-
ván.

A Telegdy-birtok

A Tolnay nevű birtokos csa-
ládról azt tudni, hogy a nyárád-
menti Folyfalván éltek. Az egyik
ősük 1848-49-ben a híres tízes
huszárok parancsnoka volt. 

Az 1920-as évek végén Tol-
nay Regináld – az akkori birto-
kos – birtoka kisajátítása után
a megmaradt részét Beregi Osz-
kár színésznek adta el. 

Beregiről azt tudjuk, hogy
Kolozsvárt és Pesten játszott. Ja-

novics Jenő 1910-es évektől a
húszas évek végéig működő ko-
lozsvári filmgyárában állandó
főszerepeket vállalt. A színész
később Amerikába költözik és
birtokait a Telegdy testvérek ve-
szik meg.

Márta, Telegdy István
ügyvéd lánya, egy ideig, első
férjével, Kónya Istvánnal Foly-
falván lakik. Kónya ügyvéd az
ötvenes években – mint politi-
kai fogoly – börtönben halt
meg. 

1934-ben Telegdy Istvánt
Debrecenbe viszik kórházba. Itt
halt meg, amint az az orvosi je-
lentésből kiderül: „szívszélhű-
désben”. 

Testét díszkíséret hozza haza
a Református Kollégiumba. Az
intézet gondnoka volt, és ezért
az említett intézetben ravata-
lozták fel. Telegdy ügyvéd alig
ötven éves volt, amikor vissza-
adta lelkét a Teremtőjének. Te-
metéséről az akkori Reggeli Új-
ság is részletesen beszámolt. 

Telegdy Márton zsidó 
kérdésekben is segít

1936-ban Vásárhelyre neve-
zik ki Fábián Istvánt, aki nem
más, mint a nyárádszeredai is-
kolaigazgató fia. István 1918-
ban érettségizett a Református
Kollégiumban, volt lévita is,
ugyanakkor egyházközségeket
is szervezett a Zsil-völgyében.
Apja után a szeredai iskolainté-
zet igazgatója lett. 

A fent leírtakat azért is fon-
tos tudni, mert egy iskolába ke-
rült Telegdy Ilonkával, akivel há-
zasságot köt. Később Istvánt a

helyi Tanonciskola élére nevezik
ki.

A székely rovásírásos felirat

Telegdy Márton 1940-ben
kerül vissza a városhoz. Ahol le-
hetett, zsidó kérdésekben is se-
gített. Mindenkivel jó barátság-
ban volt, 83 évesen halt meg.
Nagyobbik fia, Márton, gazda-
sági akadémiát végzett. Állásba
Temesvár mellé került. Mind-
össze 59 évet élt. 

És még pár mondat, amit Fá-
bián Istvánról tudni kell: pálya-
futása végén a fémipari iskolá-
ban dolgozik mint könyvtáros.
De tevékenykedett a tanügyi
szakszervezetnél is, majd nyug-
díjazása után a Nyugdíjintézet-
nek segít. 

Az általa írt egyháztörté-
nelmi tanulmányok mindmáig
megvannak. 

1990-ben, 90. évükben fe-
leségével egyszerre halnak meg. 

Sírkövükön székely rovásírá-
sos felirat tanúsítja tudásvágyát
és ősei iránti szeretetét. 

Telegdy Márton kisebbik fia,
István, nyugdíjasan is dolgozott.
Lévén mérnök és fizika-számtan
szakos tanár: tanított és német
szakszövegeket fordított. Fele-
sége orvosnő. Egy lánya és egy
fia van: Annamária és Attila.

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek

A vásárhelyi 
Telegdy-ház 



mat is;
– Egyszer úgy megmecsered-

tem, hogy otthagytam csapot-
papot, s azóta csak politizálok;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy órákig fantáziáltam
Lakó Péterfi Tündéről, aztán más-
nap dühömben megbüntettem;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, dragi targumureseni, hogy
elfelejtettem szétküldeni a napila-
poknak a fizetett munkalátogatós
hirdetéseket;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy élve megsütöttem egy
proeurópa libát;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy különféle konyhai bú-
torokat rendeltem telefonon, majd
később visszahívtam őket, és le-

mondtam a széket;
– Egyszer úgy megmecsered-

tem, hogy kirúgtak a kocsmából, s
másnap az RMDSZ-ből is; 

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy elindultam a megyei ta-
nácselnöki székért Lokodi Edittel
szemben, de már megbocsátották;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy azt nyilatkoztam a saj-
tónak, a plagizálás csúnya dolog;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy ingyen osztogattam
széjjel a virágokat a nyárikertben,
na aggy egy szivarat;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy az összes banist bele-
öntöttem a kádba, és pénzben
fürödtem;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy a hitgyülis rángatózás
helyett véletlenül egy jehovata-
núis szeánszra mentem el, és észre
se vettem;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, kedves marosvásárhelyiek,
hogy beszóltam Floreának, azóta
se merek a szeme elé kerülni;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, dragi concetateni, hogy ül-

tettem egy fát!

És most néhány hasonló sztori
egyszerű járókelőktől:

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy egész este az Erdély TV-
t néztem;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy beiratkoztam az
RMDSZ-be;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy elmentem egy Hahota-
előadásra;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy hazavittem az asszony-
nak a főtéri virágórát;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy betettem Keresztes Il-
dikót háttérképnek;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy telefonon rendeltem
pizzát a pizzázóban;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy meg akartam inni a
házmestert;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy eltérítettem a tizenket-
tes maxitaxit egy zsebembe
dugott kiflivel;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy a Rádió GaGa kívánság-
műsorában küldtem magamnak
egy szerelmes számot;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy a somostetői kicsivo-
nattal akartam lemenni Vama
Vechére;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy druzsbával vágtam le a
disznót, és flexszel daraboltam fel;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy a kutya helyett anyóso-
mat akartam megsétáltatni;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy váltott taxikkal men-
tem haza a kocsmából, mert azt
hittem, követnek!!!

(Bizonyára minden olvasó szá-
mára evidens: alkoholisták világ-
napja természetesen nem létezik,
és a vásárhelyi „hírességek” fenti
mondatai is kitalációk – a járóke-
lőkéi úgyszintén –, nem fordul-
tunk egyikükhöz se ilyen kéréssel.
Még mit nem!) 

Molnár Tibor
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Marosvásárhely szépe verseny 
a XIX. Marosvásárhelyi Napokon

A XIX. Marosvásárhelyi
Napok keretében a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal
megszervezi a Marosvásárhely
szépe (Miss & Mister Marosvá-
sárhely 2015) versenyt.

Részvételi feltételek:
–        marosvásárhelyi lakhely;
–        minimum 14 éves életkor (a 18. életévüket be

nem töltött személyek be kell mutassák a
szülők/törvényes gyám írásos beleegyezését);

–       minimum 1,68 m ( Miss) és 1,75 m ( Mister) ma-
gasság;

* nem vehetnek részt az előző évek nyertesei.
A feliratkozáshoz szükséges információk:

Beiratkozni lehet:
1. a facebook-oldalon : misstirgumures (2015. május 5-

e, 12 óráig);
2. személyesen a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-

tal Művelődési, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osz-
tályán – Győzelem tér 3. sz., 57–59. szoba, tel.
0365-882.066 (naponta 8–14 óra között);

3. az előválogatás napján, a Mihai Eminescu Művelő-
dési Központban (15–16 óra között).

Előválogatás:
–        május 5., 16 óra – Mihai Eminescu Művelődési

Központ; a lányoknak legyen
–        nappali viselete, magas sarkú cipőjük, fürdőd-

resszük.
Díjak:

I. hely – 3.500 lej
II. hely – 2.500 lej
III. hely – 2.000 lej
Döntősök - 500 lej
A castingnál fel kell mutatni a személyazonossági iga-

zolványt.

Április 23. – az alkoholisták világnapja

„Alkoholista 
az, aki annyit 

iszik, mint mi, 
csak utáljuk”

Az ittas ember gyakran mond
vagy tesz olyasmit, amilyesmi jó-
zanon eszébe se jutna; a legveszé-
lyesebb ebből az aspektusból a
házibor-házipálinka kombó: a lő-
rétől még csak kigondolja, aztán a
pálesz hatására meg is cselekedi.
Súlyosabb esetekben másnap
nem is emlékszik semmire a sze-
rencsétlen…, amíg meg nem
nézi az előző esti híváslistáját, az
elküldött SMS-eit és a fészbukos
kretén bejegyzéseit, ökör kom-
mentjeit, böszme trollkodásait. 

Arra kértünk vásárhelyi politi-
kusokat, intézményvezetőket, kö-
zéleti szereplőket meg egyéb
lokálcelebeket, hogy osszák meg
a Központ olvasóival – egy mon-
datban – egy-egy emlékezetes

beivásuk történetét. A felkérésnek
szívesen, bár valamennyien nevük
elhallgatását kérve tettek eleget,
de többségük remélhetőleg így is
felismerhető lesz: 

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy egész éjjel irredenta
gyerekverseket írtam, oroszlán-
vérbe mártott tulipánszárral;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy Neptun(us)nak hittem
magam;

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy otthon nagyon letoltak
érte – okosan, jogosan; 

– Egyszer úgy megmecsered-
tem, hogy a Víkenden elvesztet-
tem a szemüvegemet, majd
ennek folyományaként az unoká-

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

Marosvásárhelyi  iszós sztorik



A projekt kezdeménye-
zője Szucher Ervin marosvá-
sárhelyi újságíró: 

– Mi itt, Marosvásárhelyen be
akarjuk bizonyítani, hogy a fut-
ball mást jelent, nem az etniku-
mok harcát. Köszönöm Claudiu
Maior alpolgármesternek, hogy
nyitott volt e kezdeményezésre,
valamint Zsigmond Barna Pál-
nak, a magyar konzulnak, aki
szintén üdvözölte az ötletet, és
csatlakozott is hozzá - mondta el
április 16-án egy sajtótájékozta-
tón Szucher, majd Claudiu Maior
alpolgármester az ASA egykori
játékosaihoz is szólt:

– Elsősorban az ASA volt
sztárjainak szeretnék köszönetet
mondani, akik részt vettek e pro-
jektben, és remélem, hogy 6 hó-
naponként sikerül ebben az
összeállításban a minifoci-pályán
találkoznunk –hangoztatta Ma-
rosvásárhely alpolgármestere.

A torna nyitómérkőzésén a

helyi sajtó együttese szoros mér-
kőzésen, minimális arányban
maradt alul az ASA egykori ked-
venceivel szemben, akik 3-0
arányban győztek a Polgármes-
teri Hivatal ellen, majd 1-1-es
döntetlenre végeztek a konzulá-
tus csapatával, így tornagyőzte-
sek lettek. 

Második helyen a csíkszeredai
főkonzulátus csapata végzett,
élén dr. Zsigmond Barna Pál fő-
konzullal, akinek csapattársai vol-
tak: Csige Sándor Zoltán vezető
konzul, Lövétei Nándor, Lukács
Bence Ákos, Kósa Szilárd, Kákai
Benjámin, Farkas Balázs, Binder
Attila, Varga Csaba, Páll Attila és
Ferencz Levente.

Harmadikok a helyi sajtósok
lettek, akik a konzulátus együt-
tesével 1-1-es döntetlenre ját-
szottak (a gólt lapunk
sportszerkesztője szerezte), majd
5-2 arányban győzték le a Polgár-
mesteri Hivatal csapatát, akik a

negyedikek lettek. Ezen a talál-
kozón a gólokat Berekméri Ed-
mond (2), Cosmin Blaga, Farczádi
Attila és Csorbai Lóránt, illetve Va-
lentin Bretfelean és Amza Marga-
rit szerezték.

A helyi sajtó csapatának a fel-
állása a következő volt: Szucher
Ervin kapus; Vlad Amariei, Berek-
méri Edmond, Emil Moldovan,
Czimbalmos Ferenc, Csorbai Ló-
ránt, Cosmin Blaga, Zöld István,
Mircea Rachita, Bögözi Attila, Flo-
rin Marcel, Farczádi Attila, Marius
Libeg és Karácsonyi Zsigmond
mezőnyjátékosok.

A negyedik helyen végzett
Polgármesteri Hivatal - tanácso-
sok a következő felállításban lép-
tek pályára: Biró Levente (Laska),
Claudiu Maior, Csegzi Sándor ka-
pusok; Peti András, Olimpiu
Sabău, Lucian Loghin, Józsa Tibor,
Mărgărit Amza, Călin Moldovan,
Nicolae Zagon, Valentin Bretfe-
lean, Dan Sânpălean és Bakos Le-
vente-mezőnyjátékosok.

A torna egyik érdekesebb
mozzanataként lehet elköny-
velni, amikor a sajtó-Polgármes-
teri Hivatal összecsapáson,
néhány perc erejéig a hivatal csa-
patában négy egykori-jelenlegi
alpolgármester is a pályán volt:
Claudiu Maior, Peti András, Józsa
Tibor és Csegzi Sándor is.

Íme, az eredmények: Sajtó-
ASA 0-1, Magyarország Csíksze-
redai Konzulátusa-Polgármesteri
Hivatal 1-0, Sajtó-Magyarország
Csíkszeredai Konzulátusa 1-1,
ASA-Polgármesteri Hivatal 3-0,
Sajtó-Polgármesteri Hivatal 5-2
és ASA-Magyarország Csíkszere-
dai Konzulátusa 1-1.

A mérkőzéseket a Maros Me-
gyei Labdarúgó-egyesület (AJF)
játékvezetői testületének két fia-
tal, ígéretes képviselője, Andreea

Lungu és Alina Casoni jól vezet-
ték.

Az ASA aranycsapatának né-
hány tagja – Czakó János, Faza-
kas Árpád, Kiss Madocsa, George
Ciorceri, Florea Ispir, Petru Varodi,
Onutan Károly, Petru Orza, Mircea
Munteannal és Kanyaró 
Györggyel karöltve drukkolt a 70-
es és 80-as évek helyi kedvence-
iből verbuvált együttesnek.
Sólyom Csaba és Varró Sándor ka-
pusok; Márton László, Claudiu Să-
lăgean, Horațiu Cioloboc, Fodor
János, Kanyaró Attila, Hajnal Gyu-
szi, Cristian Stoica és Aurel Stoica-
mezőnyjátékosok.

Külön dicséret illeti a 73. évé-
ben járó Sólyom Csabát, aki a ma-
rosvásárhelyi sajtó elleni
találkozó első félidejében védte
az ASA kapuját úgy, hogy a háló
érintetlen maradt.

A jelenlévő szurkolók, ha csak
ideig-óráig is, újra láthatták Haj-
nal Gyuszi biztos labdakezelését,
Kanyaró Attila precíz indításait,
Fodor János kemény belépéseit,
Claudiu Sălăgean, Márton László
biztos szereléseit, Horațiu Ciolo-
boc robbanékony felfutásait,
Varró Sándor és Bíró II. Levente
(Laska) parádés védéseit.

Utóbbi, Claudiu Maior alpol-
gármesterrel és Csegzi Sándorral,
a polgármester személyi tanácsa-
dójával közösen, de felváltva véd-
ték a Polgármesteri Hivatal
kapuját.

Sólyom Csaba:
– Örvendek, hogy nem kap-

tam gólt, de szerencsém is volt, hi-
szen a hátvédsorunk tengelyében
ott volt Cl. Sălăgean, Márton Laci
meg Fodor János, akik kellő hatá-
rozottsággal tisztázták a veszélyes
helyzeteket. A legrégebbi generá-
cióból, sajnos csak én, Kanyaró At-

tila és Hajnal Gyuszi játszott, de
fontos az, hogy együtt újra kelle-
mes perceket tölthettünk el. 

Horatiu Cioloboc:
,,Szép volt a találkozás az egy-

kori csapattársakkal, jól esett újra
együtt játszani is. Éveken keresztül
sokat játszottunk együtt, ezért bíz-
tunk abban, hogy röviden, bizto-
san passzolva tudunk csak
érvényesülni egy kispályás mérkő-
zésen, hiszen az évek is elteltek
már, súlytöbblettel is küszködünk,
hamarabb is elfáradunk, mint fi-
atalabb ellenfeleink” 

Fazakas Árpád:
,,Sajnos van egy kis térdsérü-

lésem, ezért nem tudtam beállni
játszani, de örvendtem, hogy egy-
kori csapattársaim közt lehettem.
Nagyon ritkán találkozunk csopor-
tosan, ezért is kellemes minden
hasonló találkozás.”

Hajnal Gyuszi:
,,Megérdemlik a barátaim és a

volt csapattársaim ezt a találko-
zást. Ez egy nagyon jó kezdemé-
nyezés, ezt folytatni kell és nem
szabad figyelmen kívül hagyni
soha: a legfontosabb, hogy egy-
mást tiszteljük, akárcsak a fut-
ballt.”

Kanyaró Attila:
,,Köszönetet kell mondjak a vá-

rosháza vezetőinek, akik kitettek
magukért és egy jól sikerült fut-
balltornát szerveztek minden
szempontból. Nagyon jó érzés,
hogy mi, egykori labdarúgók újra
együtt lehettünk. Az idő telik,
egyesek igazoltan, mások igazo-
latlanul hiányoztak, de azokkal,
akikkel összegyűltünk, tudtunk
egy pohár borral koccintani és na-
gyon jól éreztük magunkat.” 

Dr. Zsigmond Barna Pál
csíkszeredai főkonzul:

„Második alkalommal va-
gyunk itt a Harmónia-kupán,
most is örömmel mondtunk igent
a meghívásra, mert mi hiszünk a
párbeszédben és az együttműkö-
dés lehetőségében. Viszont szomo-
rúan állapítottuk meg, hogy épp a
kupa előtti napokban magas bün-
tetéseket róttak ki Marosvásárhe-
lyen azért, mert valakik kitették a
kétnyelvű utcanévtáblákat. Azért
jöttünk el, hogy elmondjuk, mi
ezzel nem értünk egyet, más az ál-
láspontunk a harmóniáról és az
európai együttműködésről. Amed-
dig azonban van esélye az együtt-
működésnek, minden vonalon élni
kell vele. Mi hiszünk a harmóniá-
ban és a sport kiváló eszköze
ennek, mivel a sportnak megvan
a kellő hatalma, hogy megváltoz-
tassa a világot”.

Dr. Bakos Levente városi
tanácsos:

,,Az élet különböző területeiről
gyűltek össze emberek. Időnként
politikailag, etnikailag ebben a vá-
rosban egymásnak feszülünk ér-
telmetlen dolgok miatt, és ez egy
jó alkalom volt arra, hogy együtt
eltöltsünk néhány felhőtlen órát.
Személy szerint nagy megtisztel-
tetés ért, hogy gyermekkorom lab-
darúgó hősei ellen játszhattam.
Remélem, kellő visszhangja lesz az
eseménynek a helyi sajtóban, hi-
szen látniuk kell Marosvásárhely
lakosainak, hogy ilyen események
is vannak, ennek is van hírértéke,
nem csak akkor, amikor valaki a
tanácsülésen mond egy butaságot
és azon sokat lehet csámcsogni.
Csámcsogjunk most ezen a har-
móniában lezajlott Harmónia
Kupán is.”
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében vasárnap, április 19-én került sor a Harmónia Kupa minifoci-torna második kiírására, amelyet a Szász
Albert Sportlíceumban tartottak meg. A labdarúgótornán részt vett Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, az ASA 70-es és 80-as éveinek sztárcsapata, a ma-
rosvásárhelyi sajtó, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal együttese. 

Miután az elmúlt héten az ASA 2-2-es döntetlent ért el a
Kolozsvári CFR otthonában, míg a bajnok Bukaresti Steaua
2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a sereghajtó Galaci
Oțelul ellen, a kettőjük közötti különbség mindössze egy
pontra „zsugorodott”. 

Szombaton, április 25-én az ASA a Târgu Jiu-i Panduriit
fogadja a Sziget utcában, a találkozóra 18.30 órától kerül sor.
Ugyanazon a napon a Steaua a Kolozsvári U vendégeként lép
pályára.

Április 29-én, szerdán Bukarestben kerül sor a bajnokság
rangadójára, a Steaua-ASA találkozóra, amit 21.30-tól a Digi
Sport élőben közvetít.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ezek a tavaly még babáztak, most meg már tőlünk ijedeznek!


