
Társadalom

A látszat csal…, 
és mindenki más 

A világ legnagyobb televízió-gyártója, a dél-
koreai Samsung is botrányba keveredhet, a
vádak szerint ráadásul nagyon hasonlóan verte
át a laboratóriumi körülmények között a ké-
szülékek energiafogyasztását tesztelő szakem-
bereket, mint ahogy azt a Volkswagen is tette. 
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Sport

Akiknek a fogyatékosság 
nem akadály
A helyi Olympikus sportklub tízedik születésnapját
ünnepelte a minap, mely alkalomból megszervezték
a mozgáskorlátozott személyek számára a kilencedik
Olympikus-kupát, amelyre október 3-án, szombaton
került sor a vásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskola
sporttermében.  Kerekesszékben is lehet táncolni, sőt
még sportolni is, amit be is bizonyítottak a mozgás-
korlátozottak.

Társadalom

„Nem is igazi székely asszony, aki
a krumplit nem tudja 365 féle
módon elkészíteni”
Sütő Edith Magdolna főzés és az ételek iránti érdek-
lődése – mint mondta – vele született, és már egész
fiatal korában böngészte a receptes újságokat. Így
nem véletlen, hogy ma az Erdélyi Konyha gasztrom-
agazin főszerkesztő-helyettese, és hét éve vezeti saját
főző- és receptes blogját. Interjú.
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Vélemény

Minden, ami nem foci  

Leginkább az aljas cselszövések sorozatához
hasonlítható az az eljárás, amelyben az UEFA
részesítette a magyar és a román labdarúgó
szövetségeket. Előbb szeptember 17-én kitil-
totta a nézőket a két válogatott soron következő
Európa-bajnoki mérkőzéseiről. A két ország
nemzeti tizenegyét érintő sorsdöntő összecsa-
pásról, két teltházra esélyes, vérre menő küz-
delemről. Olyan csoportállásnál, amelyben még
a régóta várt továbbjutás is elérhető. Aztán
mindössze három nappal a mérkőzések kezdete
előtt, amikor a finnek már megérkeztek Buka-
restbe, és elmentek a Nemzeti Arénába beme-
legíteni, a Feröer-szigetek focistái pedig már
a Duna parton készítették a szelfijeiket, meg-
született a büntetéseket felfüggesztő határozat.
Egyformán a románoknak és a magyaroknak. 
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Mondom a magunkét

Persze hogy megtorlás…             

Keményen bírálta a nemzeti kisebbségeket hát-
rányosan érintő intézkedései miatt a román kor-
mányzatot az Etnikumközi Kapcsolatok Hivata-
lának azóta leváltott vezetője a Rasszizmus és
Intolerancia Elleni Európai Bizottság és az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács által közösen
szervezett bukaresti  kerekasztal-beszélgetésen.  
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Régészek kutatják 
a Máriaffi-kastély titkait 

A Marosszentgyörgy határában, a terelőút nyomvonalán zajló régészeti feltárásokról a tavasz fo-
lyamán tudósítottunk. Nemrég azonban a régészek a marosszentgyörgyi hegytetőn sűrű növényzet
közt rejtőző Máriaffi-kastélyt vették célkeresztbe. Ma eléggé szomorú látványt nyújt a lerobbant
épület, de bíztató hír, hogy jó kezekben van. A közelmúltban ugyanis a helyi önkormányzat vásá-
rolta meg a kastélyt és szűk környékét. A tetőszerkezetet felújították, és régészeket kértek fel arra,
hogy régészeti diagnózist készítsenek, mielőtt a tulajdonképpeni felújításnak fognának. Mai lap-
számunkban a kastély rövid történetének járunk utána, valamint arról érdeklődünk, milyen célt
szán az önkormányzat az épületnek, és milyen leleteket találtak eddig a régészek. 
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XXV. Constantin Silvestri
Nemzetközi Zenei Fesztivál

Október 8-án, csütörtökön
19 órakor rendkívüli szimfonikus
hangversennyel kezdődik a XXV.
Constantin Silvestri Nemzetközi
Zenei Fesztivál koncertsorozata
a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Ilarion Ionescu-Galati,
fellép Florin Piersic színművész
és Asineta Raducan mezzoszop-
rán. A koncertre a 2-es számú
bérletek érvényesek.

30 éves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor Forte című rend-
kívüli kabaré- előadással. Az
ünnepi műsor bemutatójára ok-
tóber 10-én, szombaton este 7
órától kerül sor a Maros Művész-
együttes termében. Szereplők:
Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Ritziu Ilka Krisz-
tina, Cseke Péter, Gönczy Katalin,
Szőllősi Pénzes Szilárd. Művé-
szeti tanácsadó: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Kultúrpa-
lota és a Maros Művészegyüttes
jegypénztárainál már kaphatók.

Őszi folkest 
Marosvásárhelyen

Október 10-én este 8 órától
Őszi folkest címmel táncháznak
ad otthont a Jazz & Blues Club.
A jó hangulatot a Kedves zene-
kar biztosítja.

Milvus nemzetközi 
fotókiállítás

Október 8-án, csütörtökön
17 órától a Romániai Képzőmű-
vészek Egyesülete marosvásár-
helyi fiókjának kiállítótermében
(Kultúrpalota földszintje, Ge-
orge Enescu utca 2. szám) a Mil-
vus Csoport hetedik alkalommal
szervezi meg a Milvus nemzet-
közi természetfotó- kiállítást,
amelyen 50 fotót láthatnak a
természetkedvelők és nem csak.
A fényképeket hivatásos szak-
emberekből álló zsűri válasz-
totta ki. A tárlat keddtől vasár-
napig 9-16 óra között
látogatható.

V. Örmény Kultúra Napja

Ötödik alkalommal rendezi
meg az Örmény Kultúra Napjait
a Marosvásárhelyi Örmény-Ma-
gyar Kulturális Egyesület októ-
ber 17-18-án. Szombaton 11
órai kezdettel a Kultúrpalota kis-
termében Örmények a világban,
Erdélyben és Marosvásárhelyen
címmel  szervezett nemzetközi
konferencián Dr. Krajcsir Piroska
az örmény kolóniák kialakulá-

sáról értekezik, dr. Pál Emese
művészettörténész a szamosúj-
vári Salamon templom művé-
szeti kincseiről tart előadást,
majd az ő könyvét mutatja be
Oláh Dénes főesperes. Puskás
Attila Barna az Erdélyi Magya-
rörmények Szövetségének logó-
jának megtervezéséről érteke-
zik. A szamosújvári örmény
táncegyüttes marosvásárhelyi
premierje zárja a programot. 13
órakor dr. Orbán János a Sze-
métbe írt történelem. Csiki Már-
ton háza és a régi örmény hét-
köznapok címmel szervezett
kiállítást mutatja be a Vármú-
zeumban. 18 órakor a Keresztelő
Szt. János plébániatemplomban
örmény-katolikus szentmisét
végez Gál Hunor gyergyószent-
miklósi örmény plébános, ezt
követően bemutatják a Kripta
történetét vázoló négynyelvű
információs táblát, valamint az
ehhez kapcsolódó háromnyelvű
kiadványt. Vasárnap 11 órakor
a Bolyai téri unitárius templom
tanácstermében a gyermekeket
várja Martaian Ermone Zabel,
akivel örmény-magyar motívu-
mok üvegfestésével próbálkoz-
nak. Ezt követően megnyílik
Martaian Ermone Zabel, Lili
Adam Seyranyan, Dobribán An-
namária és Demeter Irén üveg-
festészeti, örmény-magyar ke-
rámia- és kézműipari kiállítása.
A rendezvényt támogatja Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala, Maros Megye Múzeuma,
és Magyarország Csíkszeredai

Főkonzulátusa. A rendezvé-
nyekre a belépés díjtalan.

Hidak, korok, Budapest

A Székelyföldi Napok kereté-
ben az EMKE Maros megyei szer-
vezete, a budapesti Európai Utas
Alapítvány,és  a Marosvásárhelyi
Református Kollégium a Bolyai
iskolában  fotókiállítást szervez
Hidak, korok, Budapest címmel,
mely a két városrész – Buda és
Pest  - történetét a Dunát átszelő
hidak függvényében mutatja be.
A megnyitóra október 8-án, dél-
előtt, a Bolyai iskolában, a nagy-
szünetben (10:50 -11:10) kerül
sor. A kiállítás november 3-ig te-
kinthető meg.

A Hunyadi házaspár 
kiállítása

A Székelyföld Napok kereté-
ben október 8-án, csütörtökön
18 órától Magyarország csík -
szere dai főkonzulátusán Nagy
Miklós Kund művészeti író meg-
nyitja Hunyadi László szob -
rászművész és Hunyadi Mária
textilművész kiállítását.

Az első világháború 
fotográfusszemmel

A Maros Megyei Múzeum Az
első világháború id. Kováts Ist-
ván fotográfus szemével című
kiállítása október 30-ig még lá-
togatható a múzeum várbeli ki-
állítótermében.
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Horoszkóp
KOS: Egy régebbi ügyére kell most nagyobb gondot for-
dítania, hogy végleg a végére tudjon járni. Lehetséges,
hogy egy kicsivel több erőfeszítés szükséges a jó ered-
mények eléréséhez, de a végeredmény megkoronázza
a befektetett energiát.
BIKA: Az utóbbi időben sokat elégedetlenkedett az
eredményekkel. Alaposan megvizsgálva ön is látja, hogy
az elmúlt időszakok megfeszítő erőfeszítései nem voltak
hiábavalók. Sokat idegeskedik, viszont éreznie kell, hogy
sokszor indoklás nélkül húzza fel magát semmiségeken.
IKREK: A csillagok állásai ezen a héten nagyon kedve-
zőek önnek, de negatív hatások is keveredhetnek a lég-
körbe. Ezeket a negatív hatásokat főképp az éjszakai
órákban érezheti. Titkos csodálókra tehet szert ezekben
a napokban.
RÁK: A napokban előfordulhat, hogy egy kicsit túl szen-
timentálisan viselkedik. Ne vegyen mindent szó szerint,
különben számtalan konfliktussal szembesülhet. Ha te-
heti, végeztessen el egy alapos kivizsgálást.
OROSZLÁN: Vigyáznia kell az egészségére és semmivel
se kockáztassa. Az ismerősei közül valaki nagy baklövést
követ el. Amennyiben ön is látja az előjeleket, finoman
figyelmeztetheti a közeledő veszélyre.
SZŰZ: Egy távolsági hívás kapcsán sok minden megvál-
tozhat az életében. Ne tekintsen magára úgy, mint
mások megváltója. Ez egy idea, ami sok bajt szülhet.
Egy fiatalabb rokona sorsát ön nagyon a lelkén viseli. 
MÉRLEG: Az élet most egy fokozott felelősségérzetet
ébreszt önben saját életét és annak több területét ille-
tően. Eddig is objektíven hozta meg a döntéseit, de most
még inkább ez lesz a jellemző önre. 
SKORPIÓ: Ha tanácsot kérnek öntől, bánjon óvatosan
a mondanivalójával, ugyanis bármit is mond, készpénz-
nek fogják tekinteni. Így önre hárulhat a felelősség a
dolgok végső kimenetelét illetően.
NYILAS: A hét során több fontos eseményen vesz részt,
aminek köszönhetően felgyorsul az idő az ön számára.
Alig jut ideje mindenre, amit szeretne. Az erő, a dina-
mika kreativitással társulva tör fel önben.
BAK: Ezen a héten jót tenne, ha fokozottabban figyelne
az egészségi állapotára. Nem lesz meglepő a mostani
bolygóhatások miatt az, hogy a háztartásában javításra
szorul egy két dolog.
VÍZÖNTŐ: Egy rokona komoly gondokkal néz szembe.
Az anyagi körülményei váratlan pozitív fordulatot vesz-
nek. Azonban hatósági ügy kapcsán érheti némi kelle-
metlen kiadása, ami lehet egy kisebb mértékű bírság
vagy valami hasonló dolog.
HALAK: Ebben az időszakban lehetősége adódik a ba-
ráti, ismeretségi körének a bővítésére. Valaki nagyon
fontos információkat oszt meg önnel a hét közepén, vi-
szont mielőtt felhasználná az infókat, érdemes a forrást
felkutatnia.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



Minden, 
ami nem foci  

Leginkább az aljas cselszövések sorozatához hasonlítható az
az eljárás, amelyben az UEFA részesítette a magyar és a román
labdarúgó szövetségeket. Előbb szeptember 17-én kitiltotta a né-
zőket a két válogatott soron következő Európa-bajnoki mérkőzé-
seiről. A két ország nemzeti tizenegyét érintő sorsdöntő
összecsapásról, két teltházra esélyes, vérre menő küzdelemről.
Olyan csoportállásnál, amelyben még a régóta várt továbbjutás
is elérhető. Aztán mindössze három nappal a mérkőzések kezdete
előtt, amikor a finnek már megérkeztek Bukarestbe, és elmentek
a Nemzeti Arénába bemelegíteni, a Feröer-szigetek focistái pedig
már a Duna parton készítették a szelfijeiket, megszületett a bün-
tetéseket felfüggesztő határozat. Egyformán a románoknak és a
magyaroknak. Több mint két héttel az elsőfokú határozat után, il-
letve mindössze hetvenkét órával a kezdő sípszó előtt. Hurrá! Még-
sem lesznek zárt ajtósak a meccsek, mégsem lesznek üresek a
nézőterek. 

Felmerül a kérdés, hogy miért kellett egy olyan ítéletet meg-
hozni, amelyet gyanús szimmetriával, az utolsó pillanatban, eny-
nyire könnyen fel lehetett függeszttetni? Hogyan lehet komolyan
venni azt az európai intézményt, amely a két országra nézve eny-
nyire kártékony döntéseket hozott egy FARE (Football Against Ra-
cism in Europe) nevű szervezet anonim megfigyelőjének a
feljelentésére? Mint minden ítélőszéken, az UEFA-nál is, már a fel-
lebbezés pillanatában fel kellett volna függeszteniük a megszorító
intézkedést mindaddig, amíg megszületik a végleges ítélet. Nem
így történt, fontosabb volt a határozatok érvényben tartása, a
szurkolók megaláztatása. És kevesebb mint három napot hagytak
a jegyvásárlásra, a szállásfoglalásra, az odautazásra. Hogy aztán
ott „nemet mondjanak a rasszizmusra”! 

Itt valami más is bűzlik, itt valami másnak is történnie kellett.
Akárcsak a migránskérdésben, valakik valakiket manipuláltak. Ele-
inte szükségük volt a migránsokra, hadd jöjjenek, alig várták őket!
Aztán panaszkodni kezdtek a hatóságok, hogy nem tudják, mi le-
gyen a követelőző, munkakerülő menekültekkel. Ellentmondóan
nyilatkoztak és ellentmondóan cselekedtek. És nem a probléma
megoldását keresték, hanem az újabb és újabb krízishelyzetek
megteremtését, az ellenőrizhetetlen tömegáradatot, a határok
felszámolását. Valakiknek ez kellett, ezért harcoltak, ezért tüntet-
tek. Beengedték a migránsokat, hogy aztán „szétoszthassák” őket.
Ugyanúgy, mint a rasszista szurkolók esetében. Előbb bezáratták
a kapukat, megalázták a focirajongókat, majd az utolsó pillanat-
ban mégis meggondolták magukat. Nem a szurkolók érdekeit kö-
vették, nem a labdarúgást népszerűsítették. Fontosabb volt
számukra a „FARE” nevű szervezet anonim feljelentése és a sors-
döntő mérkőzések ellehetetlenítése.

U.i. Szintén a témával kapcsolatos az a kábeltévés harc is,
amelynek következtében az erdélyi nézők többségét megfosztot-
ták a Bajnokok Ligájának a mérkőzéseitől. Amennyiben az RCS-
RDS előfizetőjeként követni szeretnénk a Barcelona, a Real vagy
a Bayern mérkőzéseit, akkor a kizárólagos közvetítési jogot ma-
gáénak tudható Telekom céggel egy újabb szerződést kell meg-
kötnünk. Szintén az UEFA jóvoltából, annak „közvetítési
stratégiájának” köszönhetően. Visszatért a kommunizmus idejéből
örökölt (úgy a kábeltévé, mint a többi – víz-, gáz-, villany- stb. –
szolgáltatóra érvényes), monopolhelyzettel való visszaélések ideje.
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Ferencz Zsombor

A Marosszentgyörgy határában, a terelőút nyomvonalán zajló régészeti feltárásokról a tavasz folyamán
tudósítottunk. Nemrég azonban a régészek a marosszentgyörgyi hegytetőn sűrű növényzet közt rejtőző
Máriaffi-kastélyt vették célkeresztbe. Ma eléggé szomorú látványt nyújt a lerobbant épület, de bíztató
hír, hogy jó kezekben van. A közelmúltban ugyanis a helyi önkormányzat vásárolta meg a kastélyt és szűk
környékét. A tetőszerkezetet felújították, és régészeket kértek fel arra, hogy régészeti diagnózist készít-
senek, mielőtt a tulajdonképpeni felújításnak fognának. Mai lapszámunkban a kastély rövid történetének
járunk utána, valamint arról érdeklődünk, milyen célt szán az önkormányzat az épületnek, és milyen le-
leteket találtak eddig a régészek. 

Régészek kutatják a Máriaffi-kastély titkait 

Marosszentgyörgyöt önálló
egyházközségként már a 14.
század eleji pápai dézsmajegy-
zékek említik, ami arra enged
következtetni, hogy a település
az előző évszázadokban alaku-
lóban volt. „Maros-Szent-Györ-
gyöt a 15. században a Szent-
györgyi család bírja” – írja Orbán
Balázs A Székelyföld leírásában,
és ez az alítás számos dokumen-
tummal igazolható. A Szent-
györgyi családtól aztán a Tóth,
majd a Petki és végül a Máriaffi
famíliák örökölték a maros-
szentgyörgyi birtokot. Valószí-
nűleg már a Szentgyörgyi csa-
ládnak is volt háza a területen,
de azt biztosan tudjuk egy
1624-ből származó okiratból,
hogy a Tóthoknak „udvarháza a
falu végén vala”. Ennek helyére
épült a Petkiek erődített várkas-
télya, amelyről „mint nagyon fé-
nyesről emlékezik pater Bom-
bardus” – jegyzi a legnagyobb
székely. A 18. században aztán
a Máriaffiak tulajdonába került
a szentgyörgyi uradalom, és ők
építettek kastélyt a várromok
helyére. 

Szalonja sok kiváló mester
alkotását őrizte

Az épület bemutatását szak-
emberre bízzuk és idézzük Ke-
resztes Gyula építészmérnök le-
írását: „A Maros völgyének keleti
oldalán végighúzódó magaslat
nyugati nyúlványának peremén
áll a maksai Máriaffi család kas-
télya és nagy parkja. […] A Pet-
kiek a magaslaton építették erő-
dített várkastélyukat, de annak
épületmaradványai már nem
állnak, hacsak a jelenlegi kastély
vastag falú pincéit nem tekint-
jük régebbinek, amelyre a Má-
riaffiak ráépítették neorene-
szánsz kastélyukat. Ez az új
kastély 1870 körül épült kétszin-
tesnek, melynek mindkét hom-
lokzata díszes megjelenésű. Az
országútról hosszú sétány vezet
a kastélyhoz s a nagy pergolás
oszlopos teraszhoz, a központi
hallhoz. A homlokzati főpárkány
felett díszes attikafal hangsú-
lyozza a kastély főtengelyét. Az
ellenkező oldalon – a Maros felé
néző – árkádívek és csehsüveg-
boltozatok tartják a földszínt és
a síkmennyezetű emeleti fedett
tornácot. Az emeleti rész tégla-
pillérei korintizáló fejezetekkel

készültek. A főpárkány felé at-
tikafalat építettek, a középten-
gely félköríves lezárású kiemelt
részére a család címerei kerül-
tek. A hármas árkádnyílású föld-
szinti és emeleti tornácos fő-
homlokzat a Maros völgyére
néz. A kastély homlokzatait fő
és osztópárkány, valamint a zsa-
lugáteres ablakok keretezése dí-
szíti. A szimmetrikus alaprajzi
elrendezésű kastély halljának
belső díszítése és a kovácsoltvas
korlátja a kastély fényűzésére
vall. Szalonjai, és arcképcsar-
noka sok kiváló mester alkotását
őrizte.” 

„Művelődési központot és
falumúzeumot tervezünk 
a kastélyba”

A Máriaffi-kastéllyal kapcso-
latban a következőket tudtuk
meg Marosszentgyörgy polgár-
mesterétől, Sófalvi Szabolcstól:
„Sikerült megvásárolni a község
központjában található Mári-
affi-kastélyt. Fontos lépés, mert
a felújítás után, a Kulturális Mi-
nisztérium támogatásával mű-
velődési központot és falumú-
zeumot tervezünk ebbe a
kastélyba. Továbbá, mivel a ma-
rosszentgyörgyiek nagy része a
község központi övezetében la-
kik, ebbe az épületbe fogjuk köl-
töztetni a polgármesteri hivatalt
is, mert ez a hely sokkal meg-
közelíthetőbb az önkormány-
zathoz forduló személyek szá-
mára. A kastélyhoz tartozó
parkot megszépítjük és sétáló-
hellyé alakítjuk a nagyközönség
számára. Ez a dendrológiai park
és évszázados tölgyek rezervá-
tuma néven ismert park egyút-

tal természetvédelmi terület is,
ahol számos értékes növény ta-
lálható. Jelenleg ez a park ma-
gántulajdonban van, de a pol-
gármesteri hivatal pályázatot
nyert a Környezetvédelmi Mi-
nisztériumnál, és megkapta a
felügyeleti és védnökségi jogot
a szóban forgó park egy részére.
Ennek megfelelően intézkedni
fogunk az évszázados tölgyfák
megóvása érdekében, sétányo-
kat alakítunk ki padokkal, egy-
szóval kellemes hely lesz a helyi
közösség számára és szimfoni-
kus vagy középkori zenei konc-
ertek megszervezésére.”

„A mostani kastély előtt itt
egy másik épület volt”

Néhány napja a polgármes-
teri hivatal kérésére régészek
dolgoznak az épületben és köz-
vetlen közelében. László Keve
régész, az ásatás egyik vezetője
lapunknak elmondta: „Egy ko-
rábbi falkutatás alkalmával ke-
rültek elő olyan faragott kövek,
amelyek azt jelzik, hogy a mos-
tani kastély előtt itt egy másik
épület volt. Az ásatással még

nem értünk elég mélyre, de fel-
tételezzük, hogy megtaláljuk az
előbbi épület maradványait.
Egyelőre egy ülepítőre találtunk,
amely a korábbi épülethez tar-
tozott, de van már 15-16. szá-
zadból származó leletünk is" –
tájékoztatta lapunkat László
Keve.

Az ásatásban résztvevő ré-
gészek az 1960-as években le-
rakott ballasztréteg alatt egy
17. századi járószintre bukkan-
tak, de ebből a századból szár-
mazó aranyozott pohártöredék
is előkerült már. Találtak még
egy 16. Lajos király idejéből
származó kaszinókban használt
zsetont, és napvilágot látott egy
kávás csésze (Izmiri káva) töre-
dék is. A marosszentgyörgyi ása-
tás vezetői: Csók Zsolt, a Nem-
zeti Történelmi Múzeum régésze
és László Keve a Maros Megyei
Múzeum munkatársa. Az ása-
táson részt vesz továbbá: Győrfi
Zalán marosvásárhelyi régész,
Mordovin Maxim a budapesti
ELTE adjunktusa, Hegyi Dóra az
ELTE doktorandus hallgatója,
Szabó Bernadett és Szász Bálint
kolozsvári diákok, valamint Căl-

burean Mihai Alexandru, a Petru
Maior Egyetem hallgatja. 

Mordovim Maxim egyetemi
adjunktus, a budapesti ELTE Ré-
gészettudományi Intézetének
munkatársa már több éve fog-
lalkozik a Petki család történe-
tével. Elmondása szerint Petki
István, Marosszentgyörgy ko-
rábbi kastélyának építője, aki
többször volt erdélyi helytartó
I. Apafi Mihály fejedelem alatt,
majd fejedelmi udvarmester, az
utolsó napjait, sőt, az utolsó

éveit itt töltötte ebben a kas-
télyban. Ez is mutatja, hogy ez
egy kedvenc tartózkodási helye
volt a főúrnak. A régészek most
az épület belsejét kutatják, ab-
ban a reményben, hogy meg-
találják a régi kastély falainak
vagy alapjának darabjait. Való-
színűleg a hajdani várkastélyt
nem bontották le egészen, ha-
nem ráépítették az újabb kas-
télyt a 19. században. 

Nemes Gyula



4. oldal >>Társadalom 2015. október 8–14.

Keményen bírálta a nemzeti ki-
sebbségeket hátrányosan érintő intéz-
kedései miatt a román kormányzatot
az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalá-
nak azóta leváltott vezetője a Rassziz-
mus és Intolerancia Elleni Európai
Bizott ság és az Országos Disz -
kriminációellenes Tanács által közösen
szervezett bukaresti  kerekasztal-
  beszélgetésen.  

„Bár Romániában létezik egy át-
fogó törvényi keret az anyanyelvhasz-
nálatra vonatkozóan, ennek közigaz-
gatásbeli alkalmazása rendszeresen

akadályokba ütközik. A nemzeti ki-
sebbségek önkifejezéséhez, szimbó-
lumhasználathoz való jogait korlátoz-
zák, a vallási identitást megsértik.
Ugyanakkor rasszista és idegengyűlö-
letre uszító politikai nyilatkozatok sorát
hallhatjuk, amelyek hátráltatják azo-
kat a törekvéseket, amelyek 25 éve a
kisebbségi jogok megszerzésére irá-
nyulnak” – fogalmazott Laczikó Enikő
államtitkár. Bírálta továbbá azokat a
kormányzati szándékokat, amelyek kü-
lönböző intézkedések és törvényter-
vezetek révén a többségi társadalom-

mal együtt élő közösségek ellen irá-
nyulnak.    

Kormánytagként – főleg itt, Ro-

mániában! – ilyeneket állítani, ismer-
jük be, nem mindennapi bátorságot,
mondhatnám, vakmerőséget feltéte-
lez. Aki ilyent tesz, az maga ellen hívja
ki a sorsot. S a bosszú, a megtorlás
többnyire nem is marad el. Így történt

ezúttal is: meg sem száradt a nyom-
dafesték a kerekasztal-beszélgetésről
szóló tudósításokon, Victor Ponta
(még) miniszterelnök máris leváltotta
tisztségéből Laczikót. Na, vajon miért?  

Sokak szerint – közéjük sorolható
az RMDSZ ügyvezető elnöke is – le-
váltása összefüggésbe hozható azzal,
hogy az RMDSZ megszavazta a kor-
mány elleni múlt heti bizalmatlansági
indítványt. Akár így is történhetett.
Bár a leváltáshoz, azaz a politikai meg-
torláshoz bőven elegendő lehetett
annyi is, amit az államtitkár azon a bi-

zonyos kerekasztal-beszélgetésen a
nemzeti kisebbségekkel szembeni kor-
mányzati bánásmódról mondott. 

Ami pedig Kovács Péternek a kije-
lentését illeti, miszerint „sikerült elis-
mertetni a mindenkori jobb- és bal-
oldali kormánypártokkal is, hogy az a
természetes, ha az itt élő legnagyobb
őshonos nemzeti kisebbség képviselői
javasolnak személyt a hivatal élére”,
nos, az a legjobb esetben sem más,
mint önámítás. 

Szentgyörgyi László 

Persze hogy megtorlás…  

Mondom 
a magunkét

Sütő Edith Magdolna főzés és az ételek iránti érdeklődése – mint mondta – vele született, és már egész
fiatal korában böngészte a receptes újságokat. Így nem véletlen, hogy ma az Erdélyi Konyha gasztromagazin
főszerkesztő-helyettese, és hét éve vezeti saját főző- és receptes blogját. Interjú. 

„Nem is igazi székely asszony, aki a krumplit
nem tudja 365 féle módon elkészíteni”

– Mikor kezdtél érdeklődni a
főzés iránt, és mióta tekintesz arra
többként, mint napi rutin?

– Főzés iránti érdeklődésem,
mondhatom, velem született;
mindig ott tébláboltam édes-
anyám körül, ő megmutatta és
mondta is, mit hogyan csinál, mit
hogyan kell csinálni. Végül már
el is várták tőlem, hogy alkalom -
adtán főzzek a családnak. Ami
azonban nem volt teher, mert szí-
vesen próbálkoztam, sőt fesze-
gettem a határaimat. Egyszerű
erdélyi konyhát tanultam édes-
anyámtól, de egészen fiatal ko-
rom óta böngésztem a receptes
újságokat, folyóiratokat, és ahogy
lehetőségem volt, kipróbáltam
egy-egy újdonságot is. Mint pél-
dául egy régi Dolgozó Nőben ta-
lált zöldparadicsomos krémet is,
amit még tiniként készítettem és
tettem el télire. Amióta a saját
konyhámban főzök, nem mon-
dom, hogy mindig akkora élvezet
ételt tenni a család elé, néha én

is csak összeütök valami gyorsat,
máskor viszont szeretek alkotni:
új alapanyagokat, új fűszereket,
vagy egyszerűen csak különleges
kombinációkat kipróbálni. Néha
beleunok, mint minden háziasz-
szony, utána pedig meglátok egy
szép zöldséget vagy egy gyönyörű
húsdarabot, és azonnal beindul
a fantáziám, elfelejtem, néha
mennyire nehéz naponta három-
szor etetni a családot. És mindig
kerül olyan alkalom, ami kizök-
kent a napi rutinból, ha nem más,
akár egy egyszerű csütörtöki vagy
keddi vacsora. 

– Milyen hagyományos étke-
ket készítesz rendszeresen?

– Van néhány hagyományos
étel, amit gyakran készítek, pél-
dául paszulyleves, gulyás, lucskos
káposzta, borsófőzelék, ezeken
kívül azonban szinte egyetlen étel
sem készül el kétszer ugyanúgy.
Mint például a paradicsomleves.
Az mindig más; mert egyszer rizs-

zsel, máskor laskával (cérname-
télttel), harmadszor galuskával
készül; egyszer rántással, máskor
meg eresztékkel, egyszer paradi-
csomlével, máskor friss paradi-
csommal, és néha zöldségesen,
néha pedig simán. Szóval erre
nincs egyetlen konkrét receptem.
Egyéb ételek elkészítésénél is
minden alkalommal kerül bele
valamilyen „csavar”: egy plusz
vagy kicserélt hozzávaló, egy más
fűszer stb. 

– Mióta vezeted a Kalandok a
konyhában… blogod?

– 2008 őszén egy főzőnaplót
kezdtem vezetni, amiről úgy gon-
doltam, múló hobbi lesz, de cso-
dálatos módon a mai napig foly-
tatom, és ugyanolyan
lelkesedéssel – még ha nem is
akkora gyakorisággal, mint ele-
inte – osztom meg receptjeimet.
Tulajdonképpen ekkor kezdődött
„a másik életem”, az, amikor elő-
ször lefotózom az ételt, és csak
azután lehet enni, amikor állan-
dóan újabb és újabb ételeken, re-
cepteken töröm a fejem, és ma-
gamba szívok minden
információt, ami a sütéssel, fő-
zéssel kapcsolatos. Majd a blo-
gomnak köszönhetően lehettem
ott az Erdélyi Konyha gasztrom-
agazin indulásakor, mely folyó-
iratnak jelenleg is munkatársa,
azaz főszerkesztő-helyettese va-
gyok, és amelyik mai napig a szí-
vem csücske. Ezennel pedig egy
különböző időszak kezdődött az
életemben, ahol összetalálkozott
a szakmám – az újságírás – és a
hobbim – a főzés –, és az itteni
munkám által azt mondhatom,
hogy minden szempontból kiél-
hetem magam. 

– Miben tér el a marosszéki, il-
letve a Hargita, Kovászna megyei
gasztronómia?

– A marosszéki és Maros menti
hagyományos ételek csak részben
különböznek Erdély egyéb vidé-
keinek ételeitől. Természetesen
minden régióban az emberek al-
kalmazkodtak azokhoz a feltéte-
lekhez, amelyeket az éghajlat, a
domborzat vagy egyéb tényezők
mintegy „előírnak” számukra. Pél-
dául a Nyárád mentén sok zöld-
séget termesztenek és esznek, fő-
leg nagy a sárgarépafogyasztás,
míg a Maros felső folyásán, ahol
az időjárás kevésbé kegyes, inkább
krumplit, gabonaféléket, tejter-
mékeket fogyasztanak. Az sem
véletlen, hogy a havasi pásztorok-
nak a túrós puliszka az eledele,
hiszen a túró adott, a kukoricaliszt
pedig jól tárolható, bírja a meleget
és a hideget egyaránt. A folyók,
tavak mellett élőknek természetes
a halfogyasztás, míg a vizektől tá-
volabb eső vidékeken eléggé kor-
látozott mennyiségben esznek ha-
lat. Húsfogyasztás szempontjából
ezen a vidéken jellemző a főleg
karácsony előtti disznóvágás, a
húsvéti bárányos ételek, a házi ba-
romfi tartása, de borjút is vágnak
elég gyakran, illetve kacsát, libát
és pulykát is fogyasztanak. 

– Melyek Marosszék jellegzetes
ételei?

– Jellegzetes ételek a flekken,
a fasírt, a pörkölt, a tokány meg
a paprikás, vagy ahogy errefelé
hívják, a mártás, a disznóvágáskor
készülő torokpecsenye, a töltött
káposzta. Levesek közül a lucskos
káposzta, a szemes- és a zöldpa-
szulyleves, az aranyló húsleves, a
krumplileves, a tárkonyos leves

stb., a húsmentes ételek közül pe-
dig a káposztás vagy túrós laska,
a lecsó, a rakott krumpli vagy a
túrós puliszka viszi a prímet. Ki-
sebb vidékenként, sőt családon-
ként is lehetnek módosulások az
egyes ételek összetevőit vagy a
fűszerezést illetően. A Maros
menti ételeket összehasonlítva a
hargitai és kovásznai ételekkel az
figyelhető meg, hogy a két utób-
binál talán kisebb mértékű a zöld-
séghasználat, bár az utóbbi évek-
ben már a Székelyföldön is
minden olyan zöldség beszerez-
hető, ami nem terem meg az ég-
hajlati viszonyok miatt. Szintén e
két utóbbi vidékre jellemző a
nagymértékű burgonyafogyasz-
tás. Az a mondás járja, hogy nem
is igazi székely asszony az, aki a
pityókát nem tudja az év minden
napján más-más formában az
asztalra tenni. Édességek szem-
pontjából mindhárom vidékre fő-
leg a kelt tésztából készült egy-
szerű sütemények jellemzőek: a
kürtőskalács, a pánkó (fánk), kü-
lönféle töltelékekkel töltött kalá-
csok, de szoktak gyümölcsös vagy
krémes süteményeket is sütni, fő-
leg ünnepekkor.

– Mennyiben térnek el a hét-
köznapi, illetve az ünnepi ételek?
Hogyan és mit étkeznek ünnepek-
kor Marosszéken általában?

– A Maros folyása mentén az
ünnepi ételek főleg abban térnek
el a hétköznapitól, hogy sokkal
több hús fogy ilyenkor. A dolgos
hétköznapokon régebb és most
is ritkábban esznek húst az em-
berek, de ünnepekkor, főleg ka-
rácsonykor, szinte húst hússal fo-
gyasztanak. Ezenkívül nagyobb
mennyiségű eledel készül egy-
egy ünnepi alkalomra. Míg hét-
köznap egy jó tartalmas leves
után meglehet csak egy könnyű
fánk vagy palacsinta dukál, ün-
nepekkor a három- vagy négyfo-
gásos étkezések sem ritkák. Ilyen-
kor az is jellemző, hogy az
emberek kissé többet költenek a
szokásosnál, és olyasmit is meg-
engednek maguknak, amit az év
egyéb napjain talán nem: külön-
legesebb húsok (pl. lazac), finom
sajtok, érdekes zöldségek vagy
gyümölcsök. 

– Mit ajánlasz, melyek azok
az étkek, amelyeket mindenképp
meg kell kóstolni, ha Marosszé-
ken járunk?

– A fent említett jellegzetes
ételek mellett a korhelyleves, sült
pisztráng, juhtúrós keserűgomba,
vagy hagymás-túrós vagy hagy-
más-ordás bóc, azaz puliszka-
gombócot ajánlom. 

Pál Piroska



Emlékeztető

A kastély építése tehát a ke-
relőszentpáli Alárdi család ne-
véhez fűződik. Alárdi vagy
Alárdy Ferenc az 1506-os agyag-
falvi gyűlésen Aranyosszék kö-
veteként vett részt. 

Ő vagy egy másik Alárdi Fe-
renc, Békési Gáspár híve, az
1575-ös szentpáli elvesztett üt-
közetben vett részt Báthori Ist-
ván fejedelem ellen. 

A fejedelem ezért Alárdit
száműzte; később kegyelmet
kapott és amint azt már emlí-

tettük, 1590-ben visszanyerte
szentpáli kastélyát. 

A kastély tömeghatása

Keresztes Gyula szakvélemé-
nyezése szerint az egyemeletes,
U alaprajzú kastély elrendezése
és tömegpozíciója a nyugati ba-
rokk kastélyok formáját és elren-
dezését tükrözte fénykorában. 

Alaprajzi elrendezése a csák-
vári kastélyhoz hasonlítható. Fő-
homlokzata háromsíkú, középső
része, kiemelt manzárdtetőze-
tével, a kastély tömeghatását
növeli. Szimmetrikus elrende-
zésű főhomlokzata falisávokkal
tagolt, a középső rizalitnál a fa-
lisávok két szintet fognak össze
és képileg a középső részt ma-
gasítják. 

A hangulatos képeket 
már csak a múlt őrzi

Ablakai egyszerűen keretel-
tek, az emeletiek íves szemöl-
dökpárkánnyal díszítve. Fő- és
osztópárkánya mérsékelt kiál-
lású. Külső mellékhomlokzatai
hasonlóképpen mérsékelten dí-
szítettek, az udvar felőli hom-
lokzatok kiképzése a földszint
árkádnyílásaival, boltozatos tor-
náccal, a középső rizalit félkörí-
ves ablakaival és üvegezett aj-
tóival, valamint az ablakok
zsalugátereivel hangulatos ké-
pet adtak.

A francia, és az erdélyi 
népibarokk hatása

A külső homlokzatok kikép-
zésénél a francia barokk, az ud-
variaknál az erdélyi népibarokk
építészet hatása látható. A kö-
zépső rizalit tengelyében, a föld-
szinten, az udvar felől helyezték
el a hallt, díszes keményfa lép-
csőkkel, és az emeleten a nagy
reprezentációs termeket. Az épü-
let udvar felőli hosszában a kü-
lönböző rendeltetésű termeket,
és a lakosztályokat osztották be. 

A földszintre lakószobák és
más rendeltetésű helyiségek ke-
rültek, valamint a kastély ká-
polnája. A termek kiképzése
díszes volt, a tengelyébe elhe-
lyezett ajtókkal egymásba kap-
csolódó teremsor ünnepélyes
benyomást nyújtott. 

Az ajtók-ablakok, kemény-
fából faragott bélettel, díszesen
készültek. Hasonló modorban
készült egyes termek falainak
lábazati burkolása is. A termek
padlózatai mintásan kialakított
parkettával és mintás – színes
– mozaikkal készültek. 

A Hallerek reprezentáló
hajlamának bizonyítéka

A kastélybelső változatos be-
rendezése a barokktól a rokokón
át a klasszicizáló bútorstílusokig
a Hallerek reprezentáló hajlamát,
pompaszeretetét tükrözte. 

Az értékes bútorok mellett
szőnyegek, festett képek, porce-
lánok, asztali edények, továbbá
szebbnél szebb porcelánkályhák
növelték a szobák szépségét. 

A porcelánkályhákat díszítő
elemekként megtartották to-
vábbra is, annak ellenére, hogy
a kilencszázas évek elején köz-
ponti fűtéssel látták el a kastély
helyiségeit. 

A lovasbemutatók terme

A kastély hátranyúló épület-
szárnyai által lezárt egy udvart,
valamint a kastély körüli mintegy
3040 hektárnyi kertet barokk
modorban, geometrikus formák-
kal alakították ki. A kastély előtt
lovasbemutatók részére külön te-

rületet tartottak fenn. 
A jobb oldali épületszárny

rövid homlokzatának falán lát-
ható két kőtábla, melyek az
építtetők nevét és az építkezés
évét örökítették meg. 

A kastély rendeltetése 
egy „új” korban

A kastélyt 1959-ben restau-
rálták: előbb mezőgazdasági köz-
pont, utána iskola, majd pedig
zöldségraktár lett, egyes részeiben
pedig lakásokat alakítottak ki. De
mint már jeleztük, arról is tudo-
másunk van, hogy az objektumot
még istállónak is használták.

Ezután nem sokat törődtek ál-
lagának megőrzősével, falai fo-
kozatosan romlottak és jelen-
leg… Hát ezt a képek is igazolják. 

A rombolás évei a kastély
széthordásához vezetnek

Az államosítás után a kastély
berendezését széthordták és az
épület elhanyagoltan romossá
vált. A díszlépcsőt szétverték,
az emeleti termek fagerendás
födémeinek gerendáit kifűré-
szelték, fal- és padlóburkolatait 
le-, illetve felszedték, ajtó-ab-
lakszerkezeteit kibontották és
elégették vagy elhordták. 

A téglát, a követ, és a tető-
cserepeket, akinek csak szük-
sége volt rá, hordta – és
hordja!… – építőanyagnak. 

Csak két porcelánkályhát
tudnak megmenteni

A szép porcelán és cserép-
kályhákat szétszedték, a csem-
péket a padláson halomba do-
bálták. A Keresztes Géza

műépítész, műemlékvédelmi
szakmérnök által a rendelkezé-
sünkre bocsátott do ku -
mentációkból derül ki az a tény,
hogy innen sikerült két fehér
porcelánkályha csempéit hiány
nélkül  „kihalászni”, megmenteni
és beszállítani a marosvásárhelyi
múzeumba – vagyis a Toldalagi-
házba –, és itt összerakatni a
helyreállítási munkák során. 

A Hallerek nyughelye

Részben már említettük,
hogy a kastély közelében egy
kis dombon, neve szerint a Ká-
polnadombon van a Haller csa-
lád temetkezőhelye. Kápolnával
és az előtte levő sokszögű to-
ronnyal. Az Imola felépítése gróf
Haller Gáborné gróf Károlyi Klára
nevéhez fűződik, aki egy téli sze-
rencsétlenségéből történt meg-
menekülése alkalmából tett fo -
ga  dalom alapján emeltette a
XVIII. században.  Az Imolában
a Haller család szá mos tagjának
sírköve látható, de sajnos, már
ez az emlékhely is nagyon rom-
ladozó állapotban van.

Zárszó

Sajnos az épület állaga nap-
ról napra láthatóan romosodik,
mind több és több alkotó ele-
mét veszíti el. A szakemberek
több mint egy fél évszázada né-
zik tétlenül a kastély mai szo-
morú képét…

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József,

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A kastélyt 1959-ben restaurálták: előbb mezőgazdasági központ, utána iskola,
majd pedig zöldségraktár lett, egyes részeiben pedig lakásokat alakítottak
ki. Tudomásunk van arról is, hogy az épületet istállónak is használták. Ezután
nem sokat törődtek állagának megőrzésével, falai fokozatosan romlottak és
jelenleg…erről a képek is tanúskodnak. Sajnos az épület állaga napról napra
láthatóan romosodik, mind több és több alkotóelemét veszíti el. Talán végle-
gesen… A legszomorúbb tény viszont az, hogy több mint egy fél évszázada
nézik a szakemberek a kastély mai szomorú képét!

Atlantisz harangoz: 

Egy negyed évezredes kastély 
születése és megsemmisülése

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

(folytatás előző lapszámunkból)
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A látszat csal…, és mindenki más
A világ legnagyobb televí-
zió-gyártója, a dél-koreai
Samsung is botrányba keve-
redhet, a vádak szerint ráa-
dásul nagyon hasonlóan
verte át a laboratóriumi kö-
rülmények között a készü-

lékek energiafogyasztását
tesztelő szakembereket,
mint ahogy azt a Volkswa-
gen is tette. De nem kell be-
félni, a Samsung tévék nem bo-
csátanak ki semmiféle káros
anyagot: az Európai Unió által

támogatott ComplianTV vizsgá-
latai szerint a Samsung egyes
televíziói a vizsgálatok során
használt tesztvideók lejátszása
esetén sokkal jobban csökkentik
az energiafogyasztást, mint
egyéb tartalmak megtekintése-

kor. A Samsungnál persze ta-
gadják a vádakat, és azzal vé-
dekeznek, hogy a vitás helyzet
hátterében a gyártó által kifej-
lesztett és a készülékekben
alapfunkcióként használt Mo-
tion Lightning technológia áll,
amelynek az a feladata, hogy
csökkentse a tévé energiafo-
gyasztását abban az esetben,
ha mozgást érzékel a képer-
nyőn. Az Európai Bizottság ha-
marosan vizsgálatot indít az
ügyben annak kiderítésére,
hogy valóban csal-e a Samsung
a hivatalos teszteken, és a ha-
tékonysági vizsgálatok szigorí-
tását ígéri.

Ha nem is kerekedik világ-
raszóló botrány belőle, mint a
Volkswagen-ügyből, a vásárló-
kat vélhetően jobban fogja ér-
dekelni a dolog kimenetele.
Mert, ha a vádak igaznak bizo-
nyulnak (hiszen autóvásárláskor
– a fanatikus Greenpeace-akti-
vistikát és az elvetemült környe-

zetféltőket kivéve – aligha a ká-
rosanyag-kibocsátás szintje az
elsődleges, vagy akár sokadla-
gos szempont), ebben az eset-
ben már a vevők zsebére megy
ki a játék, és a zsebére mindenki
érzékeny. Előbbi kirobban(t)ásá-
nak az időzítése bizonyára nem
véletlen: a hatszázezer alkalma-
zottat foglalkoztató és a német
GDP mintegy 20%-át adó autó-
gyártó óriáskonszern megtér-
depeltetése egyeseknek baromi
jól jöhet most, amikor recseg-
ropog az EU szúette szekrénye,
megspékelve az egyelőre főleg
Németországot sújtó migráns-
válsággal.

Még érzékenyebben érinte-
nek bennünket, fogyasztókat az
élelmiszerekkel kapcsolatos csa-
lások. A hazai fogyasztóvédel-
misek néha, úgy évente két-há-
rom alkalommal elunják a
láblógatást, és elindulnak a be-
vásárlóközpontokba ellenőriz-
getni meg portéka-bevizsgál-
tatni. Olyankor derül ki – ahogy
egy nemrég végzett, nagyobb
szabású kajarazzia során is –,
hogy sok sajt, joghurt, túró meg
egyéb tejtermék alapanyaga a
Mehemed-tej (sose látott tehe-
net), hogy a flakonos „asztali
boroknak” kábé annyi közük van
a szőlőhöz, mint a Red Bullnak
az energiamegmaradás törvé-
nyéhez, vagy hogy a marhahús-
konzerv pléhdobozának elfo-
gyasztása kisebb egészségügyi
kockázattal járna, mint a tartal-
mának megevése. 

A vásárlók átverésének má-

sik közkedvelt és előszeretettel
kultivált formája az, amikor „be-
csületesen” ráírják ugyan a ter-
mékre az összetevőket, de olyan
apró betűkkel, hogy még egy
kőszáli sas is csak bélyeggyűjtő
nagyítóval tudná elolvasni. Így
nem tudjuk, például, hogy az
előre bepanírozott, pofás cso-
magolásban kínált „halrudacs-
kák” mindössze 5-10%-a halhús
(az már a címke mikroszkóp
alatti vizsgálatánál se derül ki,
hogy milyen fajta hal húsa, mi-
vel nem kötik az orrunkra, de
valószínűleg nem királylazac
vagy tigrisfugu. Sokkal sanszo-
sabb, hogy kárász, keszeg vagy,
rosszabb esetben, pangasius,
azaz vietnámi cápaharcsa, ame-
lyet infekt körülmények között,
antibiotikumos vizű medencék-
ben nevelnek, hormonokkal nö-
velnek és halliszttel, szójával
meg szerves hulladékokkal etet-
nek). Ha csak tízszer akkorák
lennének ama betűk, akkor azt
is el tudnánk olvasni, hogy a do-
bozos paradicsomlé 90%-a víz
és 10%-a paradicsomsűrítmény,
viszont ahhoz már múltbalátó-
nak kéne lennünk, hogy kide-
rítsük: a sűrítmény legalább pa-
radicsomból van-e, vagy
paradicsom-koncentrátumból. 

Zárásként egy pozitívum: a
vécépapír zacskójára újabban
ráírják, hogy újrahasznosított
papírból készült. Remélhetőleg
nem olyanból, amit már egyszer
ugyanarra a célra hasznosítot-
tak.

Molnár Tibor
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A helyi Olympikus sportklub tízedik születésnapját ünnepelte a minap, mely alkalomból megszervezték a moz-
gáskorlátozott személyek számára a kilencedik Olympikus-kupát, amelyre október 3-án, szombaton került sor
a vásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskola sporttermében.  Kerekesszékben is lehet táncolni, sőt még sportolni
is, amit be is bizonyítottak a mozgáskorlátozottak a már hagyománnyá vált Olympikus Kupán, ahol a sportve-
télkedőkön kerekes székes gyorsasági versenyben, asztaliteniszben, sakkban, backgammonban (táblé), szkan-
derbergben és dartsban mérhették össze tudásukat a résztvevők, de célba dobást is rendeztek.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Nem jutott tovább 
a City’us az elitkörbe

Két vereséggel és egy győzelemmel intett búcsút a te-
remlabdarúgó UEFA Futsal Cup további megméretteté-
seitől a City'us, miután a sorsdöntő Lokomotiv Harkov
elleni szombat esti mérkőzésen 5:3 arányú vereséget
szenvedett, így a csoportgyőztes olasz Pescara Calcio
mellett az ukránok jutottak az elitkörbe.

Kacsó Endre tanítványai az első összecsapáson épp az olasz
bajnoktól szenvedtek 8-3-as vereséget, aztán a német bajnok
hamburgiakat győzték le 9-1 arányban, majd a Harkovval szem-
beni mindent eldöntő mérkőzést szoros küzdelem árán vesztette
el a vásárhelyi együttes. 

Az ukránok ellen Mimi Stoica tizennégy másodpercnyi játék
után már vezetést ért el, aztán Carlao hibája után Fedorcsenko
egyenlített, majd Rogachov és D. Sorokin vezetéshez juttatta a Har-
kovot. Az első játékrész utolsó percében egy ukrán kezelésgyanús
helyzetnél sportszerűtlen viselkedés és reklamálás után a játékve-
zető piros lappal kiállította a City’us csapatkapitányát, Cosmin
Ghermánt.  A második félidőben, mindamellett, hogy Paulinho
révén egy gólra csökkentették hátrányukat a hazaiak, újabb kapus-
és védelmi hibából az ukránok még két gólt szereztek, majd Ribeiro
is betalált, de maradt az 5-3-as Lokomotiv-győzelem.

Ezzel a vereséggel a City’us 2013 után (amikor házigazdaként
továbbjutott) nem tudta megismételni, hogy bekerüljön Európa
legjobb tizenhat együttese közé, a Harkov pedig kvalifikálta
magát az elitkörbe.

A City’us eredményei a teremlabdarúgó UEFA Futsal Cup 3.
főcsoportjában: 

Marosvásárhelyi City'us–Pescara Calcio 3–8 (0–3)
gólszerzők: Ferreira (24., 35), Csoma (29.), illetve Răducu

(öngól 5.), Gréllo (8., 34.), Rescia (19.), Canal (24., 26.), Leggiero
(31.), Cuzzolino (33.)

Marosvásárhelyi City'us–Hamburg Panthers 9–1 (1–0)
gólszerzők: Paulinho (20.), Ruxandari (25., 26.), Csoma (26.,

36.), Țipău (28.), Ferreira (34.), Aguiar (38.), Ribeiro (39.), illetve
Winkel (31.)

Marosvásárhelyi City'us–Lokomotiv Harkov 3–5 (1–3)
gólszerzők: Stoica (1.), Paulinho (26.), Ribeiro (40.), illetve

Fedorcsenko (4.), Rogachov (11.), D. Sorokin (13., 29., 36.)
További eredmények: Lokomotiv Harkov–Hamburg

Panthers 7–1 (4–1), Pescara Calcio–Lokomotiv Harkov 5–1
(2–0), Hamburg Panthers–Pescara Calcio 0–11 (0–6)

A csoport végeredménye:   
1. Pescara 3    0    0  24–4 9 pont
2. Harkov 2    0    1 13–9 6 pont
3. City'us 1    0    2 15–14 3 pont
4. Hamburg 0    0    3 2–27 0 pont

Labdarúgó 1. liga: FC Botoșani–ASA 1–1 (0–1) 

Hetedik találkozóját játszotta döntetlenre az ASA a lab-
darúgó 1. liga 13. fordulójában, ezúttal a Grozavut váltó Pustai
által vezetett Botoșani otthonában ikszelt a vásárhelyi csapat,
amelynek soraiban sérülés miatt nem lépett pályára Stăncioiu,
Iazvici, Ramiro Costa és N’Doye sem, Golanskit pedig eltiltás miatt
nélkülözte Bergodi vezetőedző. Ivan Gonzalez fejessel juttatta ve-
zetéshez az ASA-t az első félidő 24. percében, majd a sepsiszent-
györgyi születésű Hadnagy Attila egyenlített a 73. percben. Ezzel
az újabb döntetlennel az ASA maradt a tabella 6. helyén. Az alap-
szakasz visszavágóinak első mérkőzésén, október 17-én a ma-
rosvásárhelyi csapat a Dinamo otthonában lép pályára.

Este 7 órakor a Maros Mű-
vészegyüttes termében kulturá-
lis műsorral összekötött zenés-
táncos rendezvényre került sor,
amelyen fellépett a budapesti
Para Dance és a marosvásárhelyi
Olympikus Mixt tánccsoport,
emellett énekelt a püspökladá-
nyi Borsy Ádám és a szászrégeni
Rafi Krisztina mozgássérült kis-
lány, ugyanakkor Máthé Dalma
verseket szavalt.

A sportklubról és a kupáról
Soós Zsigmond, az Olympikus
sportklub elnöke a következőket
tartotta érdemesnek elmondani:

– Örvendetes, hogy már 10.
éve létezik az Olympikus sport-
klub. Évről évre sikeresen ren-
dezzük meg az Olympikus Kupát,
amelyre az idén is szép számmal
jöttek el mozgáskorlátozott sze-
mélyek (Székelyudvarhely, Csík-
szereda, Gyergyószentmiklós,
Sepsiszentgyörgy, Beszterce,
Nagyvárad, Kolozsvár és Buda-
pest), akik a sportrendezvénye-
inken és a délutáni, zenés-táncos
előadáson vettek részt. Tulajdon-
képpen az Olympikus kupákon

nem is az eredmények a fonto-
sak, hiszen egy ilyen méretű ren-
dezvényen mindenki győztes és
elismerésben részesül – mondta
a szovátai Domokos Kázmér Is-
kolacsoport sporttanára.

Jancsó István, az Olympi-
kus klub alelnöke így összegezett
a kupa célkitűzéséről:

– Az Olympikusnak az a
célja, hogy a mozgáskorlátozot-
takat és a fogyatékkal rendel-
kező személyeket évről-évre be-
vonja a sporttevékenységekbe,
ez részben rehabilitáció is szá-
mukra, alkalom arra, hogy min-
denki felfedezhesse saját stílu-
sát, képességeit, azt, hogy mit
tud nyújtani egy olyan sportág-
ban, amit szívesen gyakorol. Di-
cséretes mindenik résztvevő el-
szántsága, akarata, hiszen
elfogadták, hogy ilyen lett a sor-
suk, így kell élniük, de soha nem
adják fel a reményt, és mindent
elkövetnek, hogy harcoljanak
sorsukkal az életük végéig. Hát
ez az, amire azt mondják, hogy
életlecke a javából...–jegyezte
meg Jancsó.

A 32 éves Mészáros Gabri-
ella, a Para Dance Company
egyik alapító tagja, a kerekesszé-
kes gyorsasági verseny egyik
győztese mozgássérült és látás-
sérült is, hat éves korában ge-
rincvelő-sorvadás miatt került
kerekesszékbe. Látásának majd-
nem teljes elvesztése ellenére,
elszántságának és rendkívüli
akaraterejének köszönhetően, fi-
atal nőként kényszerült arra,
hogy újrakezdje életét. Gabi ez-
úttal a speciálisan betanított lab-
rador őrző-védő kutyája, Szemi
nélkül jött a rendezvényre:

– A kutyámat – a vakveze-
tőmet – most nem hoztam ma-
gammal, ő jelenleg a szüleimnél
van elszállásolva. Én amúgy a
harmadik alkalommal vagyok
jelen az Olympikus Kupán a Para
Dance Company színeiben. Most
is, mint minden alkalommal, jól
érzem magam itt, hiszen talál-
kozhatok a jó ismerőseimmel,
barátaimmal, akikkel alkalmunk
adódik sportágakat is kipróbálni.
Velük csak az Olympikus kupák
alkalmával szoktunk találkozni.
A kerekesszékes gyorsasági pró-

bán vettem részt, de a dartsot
is kipróbáltam, mindamellett,
hogy látássérült is vagyok – ösz-
szegezett Gabriella.

Borsi Ádám, aki a Csillag
születik 2009-es kiadásán lett
ismert:

– Őszintén nem tudom, hogy
hányadik alkalommal veszek
részt az Olympikus kupán, de jó
érzés találkozni a társakkal, akik-
kel tartom a kapcsolatot. Aszta-
liteniszeztem és dartsoztam,
délután meg énekelni is fogok.
A legfontosabb számunkra a
részvétel, a mozgás, és főleg az,
hogy jól érezzük magunkat –
mondta el Ádám.

Az események bárkit rádöb-
benthetnek arra, hogy a sport-
vetélkedőkön elért eredmények-
kel és a tánccal, a fogyatékkal
élő személyek ismételten meg-
mutatják, hogy a kerekesszékbe
kényszerült ember is képes teljes
életet élni, fizikai korlátait le-
győzve értékes, maradandó mű-
vészi alkotást létrehozni, a kö-
zönség számára szórakoztató
produkciót nyújtani. 

Felkerültek az NB I-be a 
marosvásárhelyi szektorlabdázók

Az NB II. végső tabellája:

1. M Gy D V L K P Marosvásárhely 18 15 3 0 182 106 48 
2. Szeged II 18 15 2 1 189 99 47 
3. Csokonyavisonta 18 12 1 5 164 124 37 
4. ESE II 18 10 0 8 140 148 30 
5. Mundial II 18 8 1 9 152 136 25 
6. Komló II 18 7 1 10 128 160 22 
7. ESE III 18 5 1 12 128 160 16 
8. Rózsadomb 18 5 0 13 122 166 15 
9. Modern SE 18 4 1 13 112 176 13 
10. Palotai-Csokonai 18 3 2 13 123 165 11

A hétvégén zajlottak le a ma-
gyarországi szektorlabda NB II
záró fordulói, amelyen Marosvá-
sárhely csapata is érdekelt volt.

A Maros parti szektorlabdá-
zók az utolsó fordulóban szoros
küzdelemben győzték le a Sze-
ged II együttesét, így bajnokok
lettek és feljutottak az NB I-be.

A csapat tagjai: Moldován

Károly, Simon Ferenc, Havas
Péter és Varga Ervin.

Mint ismeretes, hazánkban
egy ideje nincs szektorlabda-baj-
nokság, ezért a marosvásárhelyi
csapat két évvel korábban be-
iratkozott az anyaországi bajnok-
ság 3. osztályába (NB III), amit
sikerült megnyerniük, majd fel-
kerültek az NB II-be.

IX. Olympikus Kupa Marosvásárhelyen

Akiknek a fogyatékosság nem akadály
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