
Választási kiskáté    Nem látom, mennyire nevetséges, kicsinyes aválasztások körüli cirkusz, huzakodás? –szegzi nekem a kérdést ismerősöm, s le-gyintve biztat: hagyjam a fenébe az egészet!Nem tehetem, mert itt élek, és nem mindegy,hogyan, milyen körülmények között…

133 diákcsoport közül csupán négy jutott tovább a Bölcs Diákok elnevezést viselő,
középiskolások számára kiírt országos vetélkedőn, amelyből két csoportot a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulóiból verbuváltak, és ők esélyesek a május 15-
i döntőn a dobogós helyet elfoglalni. Vezető pedagógusuk Sikó Olga magyar szakos
tanárnő, aki szerint hiánypótló esemény ez, a diákok sokat tanulnak belőle,
nagyon élvezik és összetartóvá kovácsolja őket. 

Országos szinten a 
„legbölcsebbek” a bolyais diákok

3. old. // VÉLEMÉNY4. old. // TÁRSADALOM

Időkapszula Mikházán  Holnap délben, 12 órakora mikházi régészetiparkban nyílik meg anagyközönség előtt aTime Box kiállítás.Az esemény a Ma-rosvécs–Sóváradszakasz című ku-tatóprojekt kere-tén belülMik házán építettkét ideiglenes pa-vilonban kerülmegrendezésre.Az esemény egyikszervezőjét, Pánczél Szilamérrégész-muzeoló-gust arról kérdez-tük, hogy mit is rejtmagában a time boxmegnevezés és milyencéllal létesült a kiállítás. 

3. old. // KULTÚRA

Modern köntösbe 
bújt a néptánc 
c Több mint kétszázan táncoltak és zenéltekmúlt pénteken, a Tánc Világnapján a Prome-nada bevásárlóközpontban. A flashmobot aMaros Művészegyüttes szervezte, céljuk, hogyaz autentikus népi kultúrát modern eszközök-kel a fiatalok számára is vonzóvá tegyék. 

5. old. // TÁRSADALOM

Így készül a vert héjú kenyérKépriportunk ez alkalommal a kenyér útját mu-tatja be, a zsákban pihenő liszttől a friss, ropo-gós vekniig. Az ötórás munkát javarészt kézzelvégzik a pékek, míg végül jól ellátják a baját egy-egy frissen sült bucinak, néhányat pedig frissvízzel fényesítenek. A pékséget Péterfi Ilonkanéni vezeti, aki több mint harminc éve süt ke-nyeret a falujának.
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Flekkenfalvi majális   Az időjóskák fenyegetései dacára nem mosta elaz eső a vasárnapi Maros-parti majálist, sőt,egész nap gyönyörű idő volt. A sergyógyszertármelletti színpadon néptáncegyüttesek és nép-dalénekesek néptáncoltak és népdaloltak anépnek, utánuk a népszerű afrikai zenekar, aZanzibar koncertezett, majd azt követően amozgékonyabbak együtt zumbázhattak Bogival.

8. old. // HUMOR

„Tökéletesen
meg vagyok 
elégedve a 
második 
hellyel!”
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Identitás és kultúraIdentitás és kultúra. Új tájak, új dimen-ziók címmel nyílik kiállítás május 5-én,csütörtökön 17 órakor a Maros Megyei Mú-zeum várbeli kiállítótermében. A kiállítá-son a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-dományi Egyetem Ipari és MezőgazdaságiÉpülettervezési Tanszékének hallga tói ésoktatói együttműködése eredményekéntlétrejött munkák tekinthetők meg. A terveka római Dacia határvédelmét biztosító vé-delmi rendszer Maros megyei szakaszánbeazonosított régészeti lelőhelyek turisz-tikai értékesítésének lehetőségeit mutatjákbe, ugyanakkor megpróbálják ezeket szer-vesen beleilleszteni a jelenlegi kulturáliskörnyezetbe. A kiállítást május 30-ig lehetmegtekinteni.
XLVI. Marosvásárhelyi Zenei NapokMájus 5-én, csütörtökön este 7 órakor aKultúrpalota nagytermében rendkívüliszimfonikus fesztiválnyitó hangversennyelindul a XLVI. Marosvásárhelyi Zenei Napok.Az egész hónapban zajló rendezvénysoro-zat első hangversenyén a franciaországiAlexandre Myrat karmester vezényel, Ma-lina Ciobanu hegedűn játszik, énekel aFranciaországból érkező Severine Ma-quaire mezzoszoprán. Műsoron: Beetho-ven-, Csajkovszkij-, Berlioz- és Rossini-mű-vek. A koncertre a 29-es számú bérletekérvényesek.
Nemzetközi egyetemista-dzsesszfesztiválA marosvásárhelyi Diákház, a Jazz &Blues Club és a Partitúra Kulturális Egye-

sület nyolcadik alkalommal szervezi megmájus 8–12. között a nemzetközi egyete-mista-dzsesszversenyt és -fesztivált a klubhelyiségében. A rendezvény célja, hogy kö-zelebb hozza egymáshoz a romániai és kül-földi zeneművészeti akadémiák hallgatóités pedagógusait, hogy lehetőséget bizto-sítson a megmérettetésre a versenyeznivágyó művészhallgatóknak, illetve hogyszínvonalas szórakozást kínáljon a maros-vásárhelyi dzsesszzene rajongóinak. Május8-án, vasárnap a magyarországi BendeZsolt Quartet, hétfőn a Mike Parker’s TrioTheory (SUA), kedden a Nagy János Trio(HUN), szerdán a hazai Irina Sârbu Band,csütörtökön Elsa Valle Y Sus Hermanos(Cuba&HUN) koncertezik.
Lélekrezgés – könyvbemutatóCsíki Andrea Lélekrezgés című verskö-tetét mutatják be május 9-én, hétfőn 19órakor a marosszentgyörgyi kultúrotthon-ban. A könyvet Török Szilárd tanító mél-tatja. Meghívottak: Kiss Bora színmű-vésznő, a könyv illusztrátora, Esti Norbertés Pásztor Márk, a Marosvásárhelyi Művé-szeti Egyetem hallgatói, akik a kötetből vá-lasztott verseket megzenésítve adják elő,Csibi Kriszta és Fekete Beáta versmondók.A belépés díjtalan.
Momo – utoljáraMájus 17-én, kedden 17 órától az ArielIfjúsági és Gyermekszínház stúdiótermé-ben az idei évadban utoljára adják elő aMomo című, felnőtteknek, illetve 12 évenfelülieknek ajánlott előadást, amelyet aBlattner-díjas Rumi László rendezett. Ter-vező Balla Gábor, zeneszerző Ágoston Béla,mindhárman magyarországi vendégművé-szek. Fellépnek: Balogh Annamária, Bonc-zidai Dezső, Cseke Péter, Dull János, FehérCsaba, Gáll Ágnes, Gönczy Katalin, Halmá-gyi Éva, Molnár József, Szabó Dániel, Sző-lősi-Pénzes Szilárd. Jegyfoglalás, informá-ciók a 0747-942-181-es telefonszámon.
Kiállítás a Teleki TékábanMájus 6-án, pénteken délután 6 órakornyílik a Teleki Téka legújabb időszakos ki-állítása Teleki Domokos, egy ifjú magyarnemes utazásai címmel. A tárlat a könyv-táralapító Teleki Sámuel legidősebb fiánakéletútját és műveit mutatja be.
Ion Vlasiu-galériaA Maros Megyei Múzeum képzőművé-szeti osztálya május 6-án 18 órától a Kul-túrpalota harmadik emeleti kiállítóterme-iben (jobb szárny) megnyitja Ion Vlasiufestőművész állandó tárlatát.

KOS: A héten a dolgok kicsit irányíthatatlan-nak tűnhetnek. Vigyázzon, mert jóhiszeműségebajba sodorhatja! Határolódjon el a gyanúsajánlatoktól, ha nem akar csorbát a becsüle-tén.
BIKA: Úgy érzi, hogy minden lépését tesztelik?Legyen türelmes és csak csendben végezze amunkáját! Bármi is történjen, óvakodjon az ál-lásfoglalástól, pártoskodástól! Ne hagyja ki-hozni magát a sodrából.
IKREK: Izgalmas időszak elé néz! Egy külön-leges képzésre jelentkezhet most, ahol sok újbarátra lel és élvezettel vesz részt minden elő-adáson. Mostanság semmit sem vesz túl ko-molyan
RÁK: Mostanság mintha kicsit viszketne a te-nyere! Szeretne néhány új dolgot venni. Ez nembaj, de azért ne költekezze túl magát! Szemé-lyiségfejlesztő képzésen töri a fejét? Ne haboz-zon!
OROSZLÁN: Ez a hét a boldogság jegyében te-lik! Mindenkiben megbízhat, aki önt körülveszi,vagy akivel most üzletet köt. Új és hasznos is-meretségek várnak önre egy összejövetel ré-vén. Jó hírem van! Élete egy új szakaszba lép,ami tartós anyagi megerősödést hoz! 
SZŰZ: A héten lélektani magaslatokat élhetmeg. Ha meditálni tanulna, a napokban mindeneddiginél intenzívebb élményeket élhet meg.Most sokaknak tud segíteni a másképp gon-dolkodásban, a lényeg meglátásában.
MÉRLEG: Most nagy szüksége lesz az objekti-vitására, hiszen muszáj különbséget tennie bi-zonyos dolgok között. Valóban ez egy nehezebbidőszak most önnel. A környezetében is tapasz-talhat hullámzó feszültségeket.
SKORPIÓ: A héten csak a belső hangjára fi-gyeljen! Ha most higgadt marad, akkor nemfogja megbánni. A hamarosan kialakuló új hely-zet minden megérzését igazolni fogja majd!Valahol mélyen ön is érzi, hogy a pillanatnyikáosz mögött valami jó történik.
NYILAS: A héten minden egyes felkérésnektegyen eleget! Most végre megmutathatja azelszántságát! Ebben az időszakban a családiélete kerül a fókuszba. Ha vannak gyermekei,bizonyosodjon meg róla, hogy mindenük meg-van. 
BAK: Ha költözést, környezetváltást tervez,várjon vele még egy kicsit! Ez most nem a leg-jobb időszak az ilyen jellegű terveknek. Jólenne, ha most kerülné a vitás helyzeteket is.
VÍZÖNTŐ: Valaki a környezetében egy kis gon-dot okozhat önnek. Legyen vele reális, ameny-nyire csak tud! Ha valaki kölcsönt kérne most,akkor gondolja meg azt kétszer is, hogy ad-e!Még a végén rászedik! 
HALAK: A héten kicsit nehezen tud szót érteniegy önhöz közelálló személlyel. Kívülről nézvemár-már viccesnek tűnhet az értetlenkedésük.Jobb, ha felfüggesztik a téma feszegetését egykis időre.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Felhívás fotópályázatra
A Központ Hetilap 

fotópályázatot hirdet 
amatőr és profi fotósok számára. Várjuk a Marosvásárhelyen elkapottvicces, vagy ellentmondásos pillanato-kat, illetve közszereplőket ábrázoló fény-képeket nagyfelbontású formában. Atéma az előbbi megkötéseken túl szaba-don választott. A műveket egy, legfeljebbkét soros képaláírásokkal kiegészítvekérjük beküldeni. 
A pályázat határideje május 31-e, 
a legjobb alkotást honoráljuk!A fotókat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.
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Nem látom, mennyirenevetséges, kicsinyes aválasztások körüli cir -kusz, huzakodás? – szeg -zi nekem a kérdéstismerősöm, s legyintvebiztat: hagyjam a fenébeaz egészet!  Nem tehetem,mert itt élek, és nem min-degy, hogyan, milyenkörülmények között…Inkább elmondom, véleményem szerint mit nemkellene szem elől tévesztenie annak, aki érdekeim képvise-letére vállalkozik. Leghamarabb tudatosítania kellene –magában és választóiban egyaránt! –, hogy először: ember,másodszor: magyar ember, harmadszor: valamilyen poli-tikai nézeteket valló magyar ember. Mert szerintemminden ezekből a minőségekből deriválódik. A sorrendpedig igen fontos, nem felcserélhető. Aki ezt megteszi, annál valami hibádzik az identitástudat:a politikai közösséghez tartozás, a magyar nemzetiközösséghez tartozás, az emberi közösséghez tartozástudata, és főleg az önismeret körül.    Lehet, egyesek számára túlzottan száraz, az általánossá-gok szintjén mozog a fenti gondolatmenet, de szerintemnem megkerülhető a benne felvetettek tisztázása. AhogyanTamási rátapintott: „aki embernek hitvány, az magyarnakalkalmatlan”. Mert mindennek ez az alapja. Enélkül senkine vállalkozzon – főleg a nevemben ne! – közösségiérdekképviseletre. A zavaros beszédű ember gondolkodásais zavaros, ebből következően a cselekedetei is. És végül: mit hallottam egy, a helyi politikai életet jólismerő, választási ügyekben otthonosan mozgó románszakembertől? Beismerem, felvetődött bennem a gyanú:mi van, ha nem teljesen őszinte, ha manipulálási szándékbólosztja meg velem „információit”? Aztán arra gondoltam,mégiscsak meghallgatom, különösen, hogy egyetlen párt-nak sem tagja, aktívan sosem politizált, a napi politikacsak szakmai szempontból érdekli. A következőketmondta: 1. igen jelentős azon magyar szavazópolgárokszáma, akik 2000-től kezdődően román polgármester-jelöltre voksoltak – amiről ugye az RMDSZ-ben is tudnak,2. ismer olyan, belső használatra rendelt, tehát megbízhatófelmérést, ami szerint idén először fordul majd elő, hogyjelentős számban román pártra voksolnak magyarszavazók.  Nem állítom, hogy a helyi magyar viszonyokmegítélésében az említett véleménymondó lenne alegilletékesebb – ki az manapság? –, de nem ártanafigyelni rá… És június 5-e után, amikor egyesek majd afelelősöket keresgélik, emlékezni mindarra, amit mondott. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Választási kiskáté  Időkapszula Mikházán
Holnap délben, 12 órakor a mikházi régészeti parkban nyílik meg a nagyközön-
ség előtt a Time Box kiállítás. Az esemény a Marosvécs–Sóvárad szakasz című ku-
tatóprojekt keretén belül Mikházán épített két ideiglenes pavilonban kerül
megrendezésre. A pavilonok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke által szervezett Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia nyertes pályamunkája alapján készültek, melynek
tematikáját a mikházi római maradványok újszerű bemutatása képezte. A ren-
dezvény egyik szervezőjét, Pánczél Szilamér régész-muzeológust arról kérdez-
tük, hogy mit is rejt magában a time box megnevezés és milyen céllal létesült a
kiállítás. 

2012-ben egy tervezet(projekt) vette kezdetét Ró-mai Limes Útvonal néven aMaros Megyei Múzeum kez-deményezésére. A projektcélja a Maros megye területéntalálható hajdani római ha-tárvédelmi vonal szakaszábaeső új lelőhelyek beazonosí-tása, valamint a már ismerthelyek alaposabb feltérképe-zése. A hatalmas Római Bi-rodalom az i. sz. II. századbanérte el a legnagyobb kiterje-dést. Ekkor a megerősítetthatárszakasza (limes) többmint 5 000 kilométer hosszanhúzódott a mai értelembenvett Skócia partvidékétől, Eu-rópán át a Fekete-tengerig,ahonnan a Vörös-tengertérintve Észak-Afrikán át elérteaz Atlanti-óceánt. A limestképező fal, árok, őrtorony,erődítmény, polgári telepü-lések maradványainak nagyhányada már feltárásra került,de egy része elpusztult, vagymég a föld alatt lapul. 
A Maros megyei limes
szakaszon három segéd-
csapat tábor ismertA Maros megyei limes sza-kaszon három segédcsapattábor ismert a mai Marosvécs,Mikháza és Sóvárad hatá -rában, illetve területén.  Ezekszomszédságában településekjöttek létre, ahol a katonákhozzátartozói és a szükség-leteiket kiszolgáló kereskedőkés kézművesek telepedtek le.A táborokat a limes út kap-csolta össze, lehetővé téve akatonaság ellátását és a csa-pattestek gyors mozgását. Azitt állomásozott katonák fel-adata volt az ezzel párhuza-mosan haladó határ védelme,amit őr- és jelzőtorony rend-

szerrel, valamint völgyzárógátak kiépítésével valósítottakmeg. A három segédcsapat-tábor mellett öt őrtorony lé-tezett, melyek a mai Felsőrépa,Libánfalva, Alsóköhér és Nyá-rádremete határában álltak.
„Időutazásra kalauzoljuk
az érdeklődő látogatókat”A Maros Megyei Múzeumáltal indított limes feltáróprojekt tulajdonképpen egynagyobb méretű nemzetközirégészeti, műemlékvédelmiés turisztikai tervbe kapcso-lódott be, amelynek célja arómai határvédelmi szakaszszakszerű kutatása és a nagy-közönség előtti bemutatása.Ennek része tulajdonképpena pénteken megnyitásra ke-rülő esemény is, amelyről azegyik szervezőt Pánczél Szi-lamért kérdeztük:„A régészeti leleteket be-mutató pavilonok tavaly épül-tek a nyárádremetei tanácsáltal rendelkezésünkre bo-csátott területen. A Marosmegyei limes szakaszon ezekaz első pavilonok, amelyekbe

idén megnyitjuk a time boxkiállítást, ami tulajdonképpenidőkapszulát, idődobozt je-lent. Ezek segítségével idő-utazásra kalauzoljuk az ér-deklődő látogatókat, amely-nek során megismerhetik ahajdani római katonai táborparancsnoksági épületét, il-letve a hozzá tartozó fürdőt.Ha a látogatók kinéznek azablakon, azt láthatják, amit2 000 évvel ezelőtt láthattakaz itt lakók" – mondta el la-punknak Pánczél Szilamér. Az eseményt szervező ré-gésztől azt is megtudtuk, hogycsütörtökön a marosvásár-helyi várban a limes projekt-ben résztvevő budapesti hall-gatók kiállítását lehet meg-tekinteni, majd pénteken, Mik-házán az a kiállítás veszi kez-detét, melynek a tervét ezelőtthárom évvel szintén egy hall-gató készítette el. 
„Teszteljük, 
hogy van-e rá igény”„Az időkapszula célja be-mutatni a lelőhelyet és azeddigi ásatások eredménye-

it, de tervezzük egy védő-épület kialakítását a pavi-lonok körül. Ezen kívül sze-retnénk Marosvécsen és Só-váradon is hasonló pavilo-nokat létrehozni. Most tesz-teljük, hogy mit lehetne ezirányban tenni, hogy van-erá igény. Főleg nyugaton na-gyon népszerű az ilyesmi,ott is előbb letesztelik azigényeket. A mikházi kiál-lítás két évig lesz látható,látogatható. Ha lesz vonzataa kezdeményezésünknek,szeretnénk bővíteni és vég-legesíteni” – tájékoztatottaz esemény szervezője. A közelmúltban nagyonmegsűrűsödtek és népsze-

rűségnek örvendenek a Mik-házán szervezett különbözőesemények. A régészeti ku-tatások 2010-ben kezdőd-tek el a terepmunkálatokkal,a geofizikai felmérésekkel,majd a feltárásokkal. A helyirómai fesztivál négy éve ke-rül megszervezésre. Az ideilesz a Tudományos DiákköriKonferencia harmadik kia-dása, ami, úgy tűnik, rend-szeressé válik és állandósul.Az idei eseményt a MarosMegyei Tanács és támogatóksegítségével sikerült tetőalá hozni sok önkéntesmunkával. 
Nemes Gyula



„Okos, érdeklődő, 
kitartó diákok”Sikó Olga, a Bolyai FarkasElméleti Líceum tanára akét nyertes csapat – Szó-szólók és Bolyai-Sokk – ve-zetője elmondta, hogy ezmár a harmadik Bölcs Diá-kok vetélkedő, amelybenrészt vesz. A csapat össze-állításában szabad kezetadott a diákoknak, mert őkfel tudják mérni, hogy kiveltudnak eredményesenegyüttműködni. „A tagokmind különböző érdeklő-dési körrel rendelkeznek,mondhatni kiegészítik egy-mást, így minden témakörtügyesen meg tudtak oldani.Minden gyereknek megvana saját területe, de ismerikegymás feladatait is. Egyéb-ként nagyon ügyes, okos,kreatív, tehetséges, érdek-lődő, kitartó diákok, való-színűleg emiatt a négy, dön-tőbe továbbjutó csapatközül kettő bolyais diákok-ból áll, pedig erős volt amezőny, és 133 csapat vettrészt a versenyben” – ma-gyarázta a tanárnő. Hozzá-tette, hogy nem könnyű averseny, és a teljes iskolaiévet felöleli – októbertőlmájus közepéig rendezikmeg a fordulókat –, de ér-dekes, sok mindent lehettanulni belőle, illetve a di-ákok is élvezik.
Szeretem, hogy 
magyar vagyokAz idei verseny Szere-tem, hogy magyar vagyokcímet viselte  így a kérdé-sek között is sok a magyarkultúrkörhöz, irodalomhoz,s z e m é l y i s é g e k h e zkapcsoló dóak volt. De ké-mia, bioló gia, történelem,matema tika, földrajz éshon ismeret témakörök isszerepeltek a feladatokban.

Emellett kisfilmeket, kézi-munkákat is kellett készí-teni az első három forduló-ban. Az elődöntő és a döntőélőben zajlik, ahol előkészí-tett feladatokkal is elő kellrukkolniuk a diákoknak, dehelybeni, ismeretfelmérőkérdésekre is válaszolniukkell. „Hiánypótló ez a vetél-kedő, mert az interdiszcip-linaritást helyezi előtérbe.Gondolkozni kell, a tanu-lóknak sokféle képességü-ket meg kell mozgatniuk.Bár a döntőben egymás el-len is meg fog mérkőzni akét bolyais csapat, remé-lem, ez nemes verseny lesz”– szögezte le Sikó tanárnő.
A kemény munkának
édes a gyümölcseBenedek Biankát osz-tálytársa, Zalányi Eszteríratta be a Bolyai-Sokk csa-patába. „Bár az elején nemvolt ínyemre, mert nagyonsok és pontos, kitartó mun-kát igényeltek a feladatla-pok, Eszternek igaza lett, ésegyáltalán nem bántammeg. Rengeteg tapasztala-tot szereztem, szerepelhet-tem a tévében, ami nagy él-mény volt minden csapatszámára. A vetélkedő meg-tanította, mit jelent felelős-séget vállalni, csapatkéntdolgozni, illetve megízlel-tük a kemény munka édesgyümölcsét. Ezek esszenci-álisak egy erős, határozottés sikeres egyéniség kiala-kításához” – véli Bianka, aki

a csapatban az irodalom„képviselője”, de az írás-készség, illetve a művészet-történet is erőssége.Czimbalmos Szabolcs ahumán tantárgyak alaposismerőjeként került a Bo-lyai-Sokk csapatba, emel-lett történelemtudásával és„színészkedéseivel” erősítitársait. „Ez a verseny eltéra megszokott olimpiászok-tól, mert itt nem csak egytantárgyat kell ismernünk,és jó, mert nem csak ma-gunkra hagyatkozhatunk.Fontos is ez a vetélkedő,mert olyan dolgokat tanu-lunk, amit egyébként nemtennénk, és ha az elődön-tőbe jutunk, akkor a tévéséletbe is belepillanthatunk”– foglalta össze Szabolcs.
Szappanfőzés és 
indiánmaszk-faragásZalányi Eszter-Borókakilencedikes diák, a Bolyai-Sokk csapat tagja lapunk-nak elmondta, hogy spon-tán mód alakították ki a„válogatottat”, és eddig jólvették az akadályokat. Esz-ter erősségei a kreatív és anem hétköznapi feladatok,így került be a napi prog-ramjába a szappanfőzés,kopjafatervezés, illóolaj ké-szítés és az indiánmaszk-faragás is. „A vetélkedő jólehetősség arra, hogy újembereket ismerjünk meg,kiránduljunk, olyan témák-kal foglalkozzunk és köny-veket olvassunk el, amiket

amúgy nem tennénk. Az ál-talános műveltségi szintün-ket is látványosan növeli,valamint megérteti az el-méleti tantárgyak gyakor-lati hasznát” – mesélte ta-pasztalatait Eszter.
Életre szóló 
élmény a vetélkedőKöllő Magor Örs tízedikosztályos diák, az elődöntő-ben első helyet elérő Szó-szólók csapat tagja lapunk-nak elmondta, hogy acsapatot egy baráti közös-ség alkotja, akikkel együtttöbb versenyen is részt vet-tek sikerrel és elsősorbansziporkázó csapatösszhang-gal. „Amikor Sikó tanárnőmesélt a versenyről, azon-nal kaptunk a lehetőségen.Én elsősorban történelem,irodalom, illetve a reáltan-tárgyak terén erősítem acsoportot, de minden taglelkiismeretesen készülmindenik témából” – me-sélte. Úgy véli, nagyon kre-atív, hiánypótló kezdemé-nyezés, egész éven át tart,tehát konstans teljesít-ményre van szükség és a fel-adatok még egységesebb,összetartóbb csapattá ne-velték őket. „Mindenképpéletre szóló élmény” – szö-gezte le, de hozzátette, hogyazért is fontos a vetélkedő,mert az idei mottóhoz kap-csolódóan – Szeretem, hogymagyar vagyok – rengetegolyan, elsősorban erdélyimagyarságot érintő témákat

 dolgoz fel, amelyre szükségevan a mai diákoknak azidentitás, a hagyományokmegőrzésének érdekében,illetve megtanít alkalmaz-kodni, csapatban dolgozni,ami minden fiatalnak fon-tos, kiváltképp az erdélyimagyaroknak – véli Magor.
Kitartás és csapatmunkaA Bölcs Diákok országosszintű vetélkedőt először2010-ben szervezték meg,amelynek elsődleges céljaa tanulók olvasási készsé-geinek fejlesztése alterna-tív, a tanórai tevékenységekkiegészítéseként szolgálómódszerek segítségével. Ateljes tanévet felölelő inter-aktív és interdiszciplinárisverseny célja, hogy a diá-kok felismerjék az egyes tu-dományok szakterületérőlszármazó információk kö-zötti összefüggéseket.Ugyan akkor  kitartásra,csapatmunkára és összefo-gásra neveli a jövő nemze-déket. 

Pál Piroska
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Országos szinten
a „legbölcsebbek”
a bolyais diákok

Felső sor, balról jobbra Magyari Mátyás, Szabó  Henrietta, Sólyom László 
és Köllő Magos Örs. Alsó sor, balról jobbra György Tamás, Zalányi Eszter-Boróka, 

Benedek Bianka és  Czimbalmos Szabolcs, elől Sikó Olga tanárnő

133 diákcsoport közül csupán négy jutott tovább a
Bölcs Diákok elnevezést viselő, középiskolások szá-
mára kiírt országos vetélkedőn, amelyből két cso-
portot a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulóiból
verbuváltak. Az idén hatodik alkalommal megszer-
vezett versenysorozaton ők esélyesek a május 15-i
döntőn a dobogós helyet elfoglalni. Vezető pedagó-
gusuk Sikó Olga magyar szakos tanárnő, aki szerint
hiánypótló esemény ez, a diákok sokat tanulnak be-
lőle, nagyon élvezik és összetartóvá kovácsolja őket. 

Hiánypótló ez a
vetélkedő, mert az in-
terdiszciplinaritást
helyezi előtérbe. 
Gondolkozni kell, a 
tanulóknak sokféle
képességüket meg kell
mozgatniuk. 

Ez a verseny eltér a
megszokott olimpiá -
szoktól, mert itt nem
csak egy tantárgyat
kell ismernünk, és jó,
mert nem csak 
magunkra hagyat -
kozhatunk. 
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Királyok könyve
Vásárhelyiként néhány is-

mert és ismeretlen Király kö-
zelségében teltek napjaim,
akiknek példája kisebb-na-
gyobb mértékben ugyan, de
tagadhatatlanul befolyásolta
életem alakulását – kezdett
bele a Kábelkocsma asztala
mellett.

A legismertebb közülük Ki-
rály Károly, akinek neve is-
merősen cseng a közelmúlt
történéseit valamelyest isme-
rők számára. A leggerince-
sebb erdélyi politikusunk,
amint választania kellett a
román nacionál-kommunista
pártérdekek és az erdélyi ma-
gyarság szolgálata között,
habozás nélkül népe mellé
állt. Az 1989-es politikai
rendszerváltás után jutott
karrierje csúcsára, a Nemzeti
Megmentési Front országos
tanácsának alelnökeként, Ili-
escu mögött Románia máso-
dik számú vezetője volt.
1990-ben az RMDSZ három-
széki szenátorának választot-
ták. Az akkoriban elfogadott
alkotmányt, annak kisebbsé-
gellenes passzusa miatt,
amely Romániát nemzetál-
lamként határozza meg, Ki-
rály Károly – a törvényhozás

514 tagja közül egyedüliként!
– nem volt hajlandó megsza-
vazni, ezért 1991. december
12-én megfosztották mandá-
tumától. Húga, Ibolya akkor
volt Várdi osztályfőnöke, ami-
kor a hetvenes évek közepe
táján a legmagasabb fordu-
latra váltott a rettegett szeku
elnyomó, megtorló gépezete.
Nem volt könnyű – hogy
mennyire nem, azt csak ők
tudják –, de állták a csapáso-
kat...  

Király László életműve ön-
magáért beszél, a legnagyobb
költőink közé tartozik. A má-
sodik Forrás-nemzedék tagjai
közül ő az egyedüli – Magyari
Lajos törvényhozóként, pub-
licistaként, Farkas Árpád kö-
zéleti lapot szerkesztve, Mol-
nos Lajos, Czegő Zoltán
önkormányzati képviselő-
ként, illetve közíróként vette,
veszi ki részét a napi politi-
zálásból –, aki az 1989-es for-
dulat után is távol maradt a
politikától. Annak ellenére,
hogy versei bizonysága sze-

rint közéleti érdeklődése igen
élénk. Nem tudni, miért dön-
tött így, de el kell ismernünk:
helyesen tette. 

És végül néhány szót egy
ismeretlen Királyról, aki an-
nak idején, amikor a hetvenes
évek végén angyalbőrbe öl-
töztették, s katonáék – elhá-
rítólag – rákérdeztek, ro-
kona-e Király Károly, ő – csak
úgy, a buli kedvéért, s mert
apját valóban Károlynak hív-
ták, sőt egyidős is volt vele –
azt felelte, hogy igen: az apja.
Huncut mosoly ült arcára,
amint azt ecsetelgette, hogy
szó bennszakadt, hang fenn-
akadt az egyenruhásokban,
akik sokáig köpni, nyelni nem
tudtak a meglepetéstől. Na-
pokig eltartott, amíg rájöt-
tek: bolondját járatja velük.
Egyébként ő volt az, aki –
amiért egy házkutatáskor el-
kobozták tőle a Köpeczi Béla
szerkesztette háromkötetes
Erdély történetét – beperelte
a szekut. Igaz, tárgyalásra –
objektív okok, azaz rendszer-
változás miatt – már nem ke-
rült sor. Az elkobzott Erdély
történetének viszont végleg
nyoma veszett...

Szentgyörgyi László

KRÓNIKA

Flashmobot, vagyis vil-
lámcsődületet szervezett
a Maros Művészegyüttes
a Tánc Világnapján. A
rendezvény lényege a
meglepetés, hisz úgy tű-
nik, minden előzetes
szervezés nélkül, egy-
mást nem ismerő em-
berek valami szokatlant
csinálnak, majd ugyan-
ilyen váratlanul eltűn-
nek.Múlt pénteken a Prome-nada Mall folyosóján mező-ségi táncot jártak az együt-tes tagjai, erről kérdeztükBarabási Attilát, az együt-tes vezetőjét. – Erdély-szerte ünneplik a Tánc Vi-lágnapját április 29-én,ebbe már korábban bekap-csolódtunk különböző te-vékenységekkel – magya-rázta az igazgató. – Mivel aMaros Művészegyüttes alegnagyobb hivatásos népiegyüttes Romániában, ta-valy Marosvásárhely főte-rén szerettünk volna vil-lámcsődületet szervezni,amihez drónunk is volt,hogy tudjunk filmezni. Ak-kor az eső miatt bekénysze-rültünk a bevásárlóköz-

pontba, és bár az idén isugyanerre készültünk, va-lószínűleg nem kaptunkvolna rá engedélyt a nagy-péntek miatt. Tehát meginta mallban gyűlt össze a há-romféle etnikumból állócsapat, a magyar és romántáncosok, valamint a cigányzenészek. Volt olyan tár-sunk, aki nem tudta, mit je-lent a flashmob, ezért vide-ókat néztünk arról, másokhogyan csinálják szerte avilágban. Először csak egyhegedűs jött be, majd mégegy zenész, aztán egy tán-cos, és így szép lassanmajdnem kétszázötven em-ber táncolt és zenélt egy-szerre. Mivel az együttes-ben nincsenek ennyien, azamatőr táncosok is csatla-koztak, sőt, idővel a vásár-lók is, akik azt hitték, hogya cél a látogatók megtán-coltatása. Fontosak ezek amegmozdulások, Erdély-ben az egyik legelterjed-tebb tánc a néptánc, min-denki találkozott már vele,bár a táncművészet külön-böző formái megjelentek,mint a balett, vagy az egyébmodern ágak. Ám úgy vé-

lem, nekünk kell képviselni,és méltón megünnepelni aTánc Világnapját – mondtael Barabási Attila, akitőlmegtudtuk, hogy már hu-szonöt éve ünneplik ezt anapot világszerte. 
A modern és a 
tradicionális ötvözeteA csapat azért válasz-totta a mezőségit, mert arománoknak is van hasonlóstílusú néptáncuk, ezértmindkét tagozat könnyentudott ezzel a koreográfiá-val dolgozni. – A modern ésa tradicionális ötvözete avillámcsődület, mert ez ademonstrációs forma alighúsz éves, míg a tánc egy-korú az emberiséggel – ma-gyarázta Barabási. – Az elő-adásokban is egyregyakrabban jelenik meg amodernitás, annak elle-nére, hogy mi az autentikusnépi kultúra továbbvivőivagyunk. A Kőműves Kele-men egy rockballada, amitdirekt azért adunk elő,hogy megszólítsuk azt a ge-nerációt, amelyik kevésbéjár el az előadásainkra. A

Drón és farmernadrág
Modern köntösbe bújt a néptánc

Kampányolunk, kampányolunk…Borneo és Celebesz 
Az amerikai The Weather Channel tévéadóig jutott,
hogyan füstölög a marosvásárhelyi Azomures
vegyi monstrum. Az időjárásra szakosodott adó
egy április 25-én készült YouTube-os felvételt kö-
zölt az esetről. A narancssárga, veszélyes nitrátok-
ból és kén-dioxidból álló füst nem mindig látszik,
mivel inkább éjjel engedik ki, ám ezúttal nappal si-
került videóra venni.Talán emlékeznek rá, a tavaly nyári áramkiesés oko-zott utoljára komoly pánikhangulatot a városban, amiújra a kombinátra terelte a közvélemény figyelmét.Akkor az érintettek – ki-ki a maga sajátos és önző meg-fontolásából – kényszerét érezték reagálni a helyzetre:a civilek tüntetésen követelték a termelés azonnali be-szüntetését, de megszólalt a politikum is. A város pol-gármestere, Dorin Florea – ne feledjük, végzettségéttekintve orvos – szerint az Azomureş vezetősége nemtesz mást, mint semmibe veszi, hülyíti és főleg mérgeziMarosvásárhely és környéke lakosságát. Korábban aszaktárca vezetőjeként az RMDSZ-es Borbély László isa bezárással fenyegetőzött, aztán rossz nyelvek szerintamint a helyi kosárlabda klub megkapta a várt anyagitámogatást, megszűnt a keménykedés. Soós Zoltán, az RMDSZ polgármesterjelöltje (vagykié) egyenesen a kombinát bezárásáról beszélt az elő-választási kampány idején, valamiféle referendumrólis szó volt, ha jól emlékszem. Aztán azóta semmi, csaka sűrű  csend. Szinte olyan, mint a kombinát időnkéntisárga füstje. Pedig, ha érdekelné a téma, most kelleneütnie a vasat. A kombinát maga melegítette fel neki.Igaz, amikor a bezárást emlegette, józanul gondolkodóilletékes szakemberek elmondták, arra, hogy környe-zetvédelmi megfontolásokra hivatkozva esetleg bezár-ják a kombinátot, nem lehet számítani. Ezt tudniakellett volna Soósnak is. Szerintem tudta is, csak hátkampány volt… Mint ahogyan most is az van, de most már élesben.Most már nagyobbat, még megfoghatatlanabbat, szá-monkérhetetlenebbet kell jelszóként hangoztatni. Pél-dául azt, hogy „visszafoglaljuk a várost”. Igen, ősszel, a parlamenti választásoknak majd azzala jelszóval vágnak neki, hogy aszongya „Borneo és Ce-lebesz, magyar volt és magyar lesz!”… 

Szentgyörgyi László 

középiskolások, egyetemis-ták, akikhez a mesejáték,táncjáték, táncszínház, vagymaga a néptánc már nemáll közel, talán nem érzikannyira távolinak, ha hoz-zájuk hasonló farmeres,

sportcipős fiatalok ropják.Mi egész évben népi ruhá-ban, beöltözve dolgozunk,itt volt az alkalom, hogy aMaros Művészegyüttes má-sik oldalát is megmutassuk. 
Bodnár Erika
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A tatárjárás
előtti falu 
reneszánsz
kastélya és 
középkori
temploma
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(második, befejező rész)
Magyarózd ékessége az a
kastély, mely a dombte-
tőn magasodva első -
ként ötlik a faluba láto-
gató figyelmébe. A négy
sarokbástyás, francia gó-
tikus stílusú kastélyt
Pekry Lőrinc, II. Rákóczi
Ferenc brigadérosa épí-
tette francia gótikus stí-
lusban 1682-ben, melyet
1732-ben újjáépítettek. A
Radák-Pekry kastély
szent eredetű, olyan vo-
natkozásban, hogy Pekry
a forrói régi templom
romjainak felhasználásá-
val építette…

Emlékeztető – 
nyíllal osztott földekMagyarózd 1332-benmár egyházas hely volt.Várkastélyát Pekry Lőrinczépíttette 1682. előtt későgótikus stílusban. A kastélyszent eredetű, olyan vonat-kozásban, hogy Pekry a for-rói régi templom romjainakfelhasználásával építette.A település a nevét a ha-gyomány szerint a honfog-laláskor a falut alapító Ózd

nevű vitéztől kapta, de szár-maztatják a régi magyarOsti-, vagy az Uz névből is.Írásos dokumentumokból:„…Ózd népe tekintve el-zártságát, a Baládfiak előtttalán még a XIII. századbanis faluközösségben élt. Anyíllal osztott földek, erdő-részek, a kisnyilak nevű föl-dek, közerdő nevű határ-helynevek, valószínűleg akésőbbi osztozások mellettis őrzik a hajdani falukö-zösség emlékeit…”.A térség földrajzi elneve-zései közül néhány – pél-dául az ózdi Garsa-hegy,Vernyica- és a Peterkáj nevűhatárrész – bolgár-szlávmúltra enged következtetni.Ezt támasztja alá MátyuszElemér neves történészpro-fesszor, aki Ózdot tatárjáráselőtti faluként említi.
A tulajdonviszonyokA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentumokból:„…egy ezen évben Várhe-gyen, gr. Keresztes Mártoncuriájában kelt egyezményalapján, melynek értelmé-

ben Pekri Kata (b. PölnitzJánosné), Pekri Poli (DánielIstvánné), Pekri Klára(Mossburg Zsigmondné) az1697-iki egyezmény alap-ján, Radák István által PekriL.-nek 1260 frtért elzálogo-sított Ózdot oly feltételleladják ki, hogy nevezettPekri-leányoknak osztály-részükbe jutott Ózdért Ra-dák Ádám fizessen kiháza-sítási díj címén 1000 frtot,másik 1000 frt. beszámítta-tik Radákné Pekri Teréziakiházasítási díjába, kit aváltságdíj 5-de is illet. Az át-bocsátás oly kikötéssel tör-tént meg, hogy a Radák-csa-lád kihalása esetében Ózd aPekriekre szálljon…”.Dr. Fekete Albert Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűmunkájában említi, hogyRadák István feltehetően aküküllővári Haller-kastélymintájára építtette fel a sza-bályos négyszög alaprajzú,sarkain kör alaprajzú bás-tyákkal megerősített vár-kastélyt. Más források szerint I.Apafi Mihály fejedelemségealatt építtette a híres kurucvezér, Pekry Lőrincz. Valószínűbb azonban,hogy a várkastélyt RadákIstván emelte, és későbbPekry is itt lakott (amint aztmár korábban említettük,az ő felesége volt PetrőczyKata Szidónia, az első ma-gyar költőnő).
A felgyújtott 
és lerombolt kastélySzintén a fent említettszerző kutatásából derül kiaz is, hogy a kastély egyet-len ostroma 1709-ben,Pekry Lőrincz idején, a Rá-kóczi szabadságharc alatttörtént. A császári csapatok ost-rom alá vették, majd az el-menekült Pekry Lőrincztőlüresen hagyott várkastélyt

elfoglalták, felgyújtották éslerombolták. 1732-ben a birtok vissza-kerül a Radákokhoz RadákÁdám Pekry Polixéniávalkötött házassága révén. Azépületet is ő, vagyis RadákÁdám állíttatta helyre. A kastélyt a későbbi ko-rokban is bővítették, de jel-legében a mai napig meg-maradt reneszánsznak.Ettől kezdve a XIX. századutolsó negyedéig, a Radák-család kihalásáig, a Radá-kok birtokában marad azózdi határ túlnyomó része. 
A kultúra nyomai és az
értékes régészeti leletekA kastély utolsó tulajdo-nosa Teleki Ilona volt, akiédesapjától kapta jegyaján-dékként 1925-ben. Az 1930-as évek elejénköltöztek férjével, JohannKonradscheim báróval azaddig intéző által igazgatotturadalomba. Fekete közlése szerint azosztrák báró lelkesedett arégészetért, ő volt az, akielőször figyelt fel az ekékkiforgatta régiségekre, ésgyakran meg is vásároltaazokat a parasztoktól.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy később,Horváth István unszolásáratöbb régész is felkereste atelepülést, és igen értékesrégészeti leletekre bukkan-tak. Több kultúra nyomaitis megtalálták. A háborúval a báró 1944őszén családostól nyugatrasodródott, üres kézzel me-nekülve.
A lelkekben is
elhelyezett kastélyA kastély tehát a falu ele-jén – a délnyugati szélén –,kissé félreesve a település-től, egy erdőkoszorúztadomboldalon épült, az or-szágúttól mintegy tizenkét

méterrel magasabbra lévőkiugró földnyelven.Már messziről uralja a tá-jat. Innen az egész falu lát-ható, a kastély pedig szinténlátható a falu bármely pont-járól. „… V. Radák Ádámnakfenyves erdők közé foglaltódon kastélya… karcsú, ma-gas tornyaival nemcsak szé-píti e tájat, hanem történetibecsűvé is lesz…” – helyeziel mind a tájban, mind a lel-kekben Orbán Balázs a ma-gyarózdi kastélyt. Orbán Balázs leírásábanegy rajzot is közöl az épü-letről, melyhez kanyargós,fasorral szegélyezett út ve-zet fel. A kastély közvetlenközelét fenyők ölelik körül,a háttérben megművelt sző-lősdombok látszanak. 
Ahova az urak 
csónakkal 
jártak kávézniA tájképi kerteket „…rit-kán határolta szabályos ke-rítés. Nem is volt rá senkinekszüksége. Gyakoribb volt agyepű. Egy 5-10 m széles bo-korsor, amelynek mintegygerincét a vonalából kiállószálfák képezték…”.Így volt ez a magyarózdiangolkert esetében is. Akertről kevés adat maradtfent. A leírások értelmébenaz országút mentén csordo-gáló patak a domb aljábanpatkó alakú tavat táplált,mely az egykori kastélykerttartozéka volt. „…A kastély belterületé-hez tartozott még a múltszázadban egy halastó, kö-zepén egy kis szigettel, aholegy óriási hársfa ágai közéfilagóriát építettek. Ide jár-tak át az urak csónakkal ká-vézni…” – írja Horváth Ist-ván az 1960-as évek végén,majd így folytatja: „…a kastély mellett, a falufelől egy száz éveket látottveszendő szilfaféleség áll,
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Marosvásárhelyen is sikeres összefogás a Márton Áron-filmért
Marosvásárhelyen is sike-
resnek bizonyult az a jó-
tékonysági koncert, ame-
lyet a Márton Áron
filmért szerveztek. Ismét
bebizonyosodott, hogy
Márton Áron szellemi-
sége nagy erővel hat ma
is. Zenészek, zenekarok,
színművészek és a közön-
ség adott újabb bátorítást
a Zord Idők csillaga című
film elkészítéséhez.A marosvásárhelyi Kul-túrpalotában, április 28-ántöbb műfaj képviseltettemagát: a marosvásárhelyiÁllami Filharmónia művé-szei – Lokodi Károly, Mol-nár József, Zágoni Előd ésMolnár Tünde –, a MusicaHumana KamarakórusCsíky Csaba karnagy veze-tésével, a Mustármag Ének-együttes, Koszorús Krisz-tina, a Titán együttes, ViziImre játsztak a nagyjáték-

filmért.  Kárp György és Ki-lyén Ilka színművészek, va-lamint Nagy Miklós Kund ésfelesége, Nagy Éva MártonÁron gondolatait tolmácsol-ták az est folyamán.  A kon-certet Kásler Magda nép-dalénekes zárta. „A koncert újabb lehető-séget adott arra, hogy meg-mutassuk, ma is vannakolyan értékeink, ami körülfelekezeti hovatartozás ésmás, bennünket elválasztónézetek ellenére is össze tu-dunk gyűlni. Van olyan szel-lemiség, amelyet követveegymást erősíteni tudjuk. Ajótékonysági koncertsoro-zat segítségével sikerült túl-lépnünk a felekezeti hatá-rokon mind az előadókat,szervezőket, de a közönsé-get tekintve is” – írták ösz-szegzésükben a szervezők.Az est folyamán 4000 lejgyűlt össze a Márton Áron
film támogatására, amelyadománnyal egy lépésselközelebb kerültek a nagyjá-tékfilm megvalósításához. „A jótékonysági koncer-

tek értéke túlmutat az ösz-szegyűjtött pénzen. Ismétazt láttuk megvalósulni,amiért a film-misszió elin-dult: a közösség erejét, az
összefogást az előadók ésszervezők munkájában” –zárult a közlemény.

Közlemény/P.P.

nyugati oldalán, két halódó,hatalmas feketefenyő…”. A két fenyő közül ma márcsak egy áll, a másikból csakegy kiszáradt csonk maradt.A park árnyat adó fáit, va-lamint a kastély körüli feny-vest a Második Világháborúidején kivágták. 
Hogy mi mindenre 
használták a kastélyt…1944 után, ahogyan akastély gazdátlan maradt,az ózdiak is, de főként agambuci románok mindent,amit mozdítani tudtak, el-hordtak a kastélyból. 1947-ben államosították,utána óvodának, iskolának,kultúrotthonnak, termelő-szövetkezet-irodának hasz-nálták mindaddig, amíg kü-lönösebb ráfordítás nélkülazt az épület állapota meg-engedte. A kastélyt körülvevő gaz-

dasági épületekbe pedig be-költözött a „kollektív”, sőtépítettek még három istál-lót is a területen. 1990-ben a kastély ismétüresen maradt, ekkor indultrohamos pusztulásnak. 
Befejezésül: 
kastély maA jelenlegi tulajdonosbérlő 1996-tól a kolozsváriszékhelyű Bonus PastorAlapítvány, amely a helyiönkormányzattól kilenc-venkilenc éves koncesszió-val bérbe vette a kastélyt, ahozzá tartozó épületeket ésa járulékos területeket azzala feltétellel, hogy felújítja azépületet és gondozza a te-rületet. A református egyház általpatronált alapítvány szen-vedélybetegek rehabilitáci-ójával foglalkozik. A használó alapítvány-

nak közmunkával sikerült akastélyt kitakarítania. A te-tőt teljesen kicserélték, a faltetejét betonkoszorúvalerősítették meg, új fedeletés fedélszéket, csatornát ka-pott. A telken a kastélyon kívülmég négy másik épület ta-lálható: egy jó állapotbanlévő barokk magtár, egy is-tálló, egy csűr, valamint egygépház.Az egykori kastélykert-nek ma csak a hűlt helyéttaláljuk. Szerencsésnek tekint-hető azonban – ambivalensmódon pont a falu elzártsá-gának, elmaradottságánakköszönhetően –, hogy a bir-tok helye és a hozzá tartozógazdasági épületek érintet-lenül maradtak. A filagóriának márnyoma sincs, a tó is kiszá-radt, de helye jól beazono-sítható. Fekete közlése sze-

A középkori templom 1687-es javításais Pekry Lőrincz nevéhez fűződikA település temploma a kastéllyal szemben áll. János Zsigmond idején a falu katolikus hívei az uni-tárius vallásra tértek át és a templomot is ők birtokol-ták, egészen a XVII. század elejéig, amikor areformátusok használatába került.Keresztes Gyula, a Maros megye középkori templo-mai című munkájában szakvéleményezi, hogy a temp-lom támpilléres hajójához, diadalívvel csatlakozik aszentély, amelynek szélessége közel azonos a hajóévalés a nyolcszög öt oldalával záródik. Támpillérei háromlépcsősek, ablakai félköríves zá-ródásúak. A templom déli bejárata elé portikuszt épí-tettek.A templom 1687-es javítása és átépítése is PekryLőrincz nevéhez fűződik. Ezt a bejárati ajtó fölötti pár-kány kiváltó kövére vésett felirat is tudatja. A középkori eredetére ma már csak az alaprajzi el-rendezés szolgálhat bizonyságul.rint: „…a halastó helyét egykis mocsár jelzi, amelybena víz legfeljebb az emberbokájáig ér”. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor
A rendelkezésünkre bocsá-

tott dokumentációkért külön
köszönet dr. Fekete Albertnek

és Keresztes Pálnak
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2016. április 29-én, pén-
teken 11 órai kezdettel ke-
rült sor (a  Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal szer-
vezésében) a Kultúrpalota
Tükörtermében arra az
eseményre, amelyet Ma-
rosvásárhely Szabad Kirá-
lyi Várossá nyilvánításának
szenteltek, a 400. évforduló
alkalmából.„Ez a város történelme,és mindnyájan büszkénekkell lennünk rá. A mi fel-adatunk, hogy minden tör-ténelmi cselekedetet és ese-ményt értékeljünk, ismerjükmeg az igazat az elmúlt

időkről, és erőfeszítésekettegyünk arra, hogy jobbanmegértsük mindazt, amitörtént. Hasonlóképp is-mernünk kell azokat a bi-zonytalan, nehéz időket is,amelyek nem is különböz-nek attól, amit ma is meg-élünk. Ezért fontosnak tar-tottuk, hogy a szóban forgóeseményt épp aznap ünne-peljük, amikor Marosvásár-helyt szabaddá nyilvánítot-ták. Köszönöm a lelkészek-nek, hogy ma, Nagypénte-ken mellettünk állnak, ezegy fontos gesztus. Én ma-gam célként tűztem ki, hogy

a kulturális összefonódásokhozzák közelebb egymás-hoz az embereket. Maros-vásárhelynek megvan a kü-lön sajátossága, komoly po-tenciállal rendelkezik, is-mert és elismert város, amitértékei szavatolnak és nema konfliktusok. Ezért min-den igyekezetemmel azonvoltam, hogy önökkel együttsikerüljön a város ezen ér-tékeit kihangsúlyozni" –nyilatkozta Dorin Floreapolgármester a „Marosvá-sárhely Szabad Királyi Város400 éve" szimpózium meg-nyitó ünnepségén.Az esemény alkalmáválkét kiváló fiatal – Laura Popés Nagy Zoltán Gergely –aki Marosvásárhelyen szü-letett és tanult, jelenleg pe-dig a világ nagy vállalataináldolgozik, kitüntetést kapott.A „Gratitudinae urbis" amegbecsülés jele azon fia-talok irányába, akik tanul-mányaik és szakmaiságukrévén a város hírnevét öreg-bítették. „A marosvásárhelyiiskola képviselői ők, olyanemberek, akik itt születtek,ebben a városban végezték

tanulmányaikat, és a világkülönböző tájaira jutottakel. Büszkék lehetünk rájuk,olyan kivételes emberek,akik Marosvásárhelynek el-ismerést szereztek, tanára-ikon és az iskoláikon ke-resztül" – fejtette ki DorinFlorea polgármester.Az április 29-i ünnepségalkalmával érmeket (kitün-tetéseket) osztottak ki amarosvásárhelyi egyete-mek, a Maros Megyei Ta-nács, a Prefektúra, az Ok-levéltár Maros Megyei Igaz-gatósága, valamint a Ghe-orghe Şincai Kutatóközpontrészére. Hasonlóképp, Ma-rosvásárhely testvérvárosaiis ilyen érmeket kapnak

majd.Szintén pénteken, 2016.április 29-én, lelkészek je-lenlétében avatták fel aztaz emlékplakettet, amelyMarosvásárhely Szabad Ki-rályi Város címe elnyeré-sének 400. évfordulójátszentesíti.
A polgármesteri 

hivatal sajtóirodája

Marosvásárhely, a 400 éves Szabad Királyi Város!

2036 – újságcímek a jövőből  
☻ Újabb zavargások a párizsi, brüsszeli, amszter-dami és londoni fehérnegyedekben
☻ Vidám Ramadán Marosvásárhelyen: az iszlámhitre áttért Soós Zoltán hatodjára is polgármester
☻ Keresztre feszítették Izsák Balázst, aki az éjleple alatt székelyzászlót akart tűzni Az IsmeretlenISIS-katona szobrával szemben található Kultúrme-cset minaretjére
☻ Burkália (a volt Bulgária) az Euarábiai Unióbólvaló kilépést fontolgatja
☻ New Yorkban ismét megdőlt a melegrekord –százhuszonöt millióan vonultak fel a Gaypride-on
☻Alabama államban engedélyezték a férfi-nő há-zasságot! Mi következik, a pedofília betiltása???
☻ Európában egyedül a teljesen körbekerített Ma-gyarország áll ellen továbbra is az erőszakos iszlami-zálásnak, de teljesen degenerálódott: pontosan matizenöt éve Fekete Pákó az elnök, és Győzike a mi-niszterelnök
☻ Szalonnacsempészeket, kolbászneppereket éstöpörtyűdílereket fülelt (és fejezett) le a Saría Policeaz allahszéki Székely Rezervátumnál
☻Angela Merkel hozzáment Abu Basz am-Aszhádfőkalifához, akinek már volt harminc felesége, így őlett a thirty-first lady
☻Hétvégén kerül a mozikba Kalifátus-szerte a le-gújabb sci-fi szuperprodukció, a Mohamed Max
☻ Az év kocsija az Abdullah Szulejmán al-Audi, azév felvágottja pedig az Abdesalam de Sibiu
☻ Megérkeztek a földönkívüliek! De sajnos nemegy szuperfejlett civilizáció képviselői, hanem csórószíriuszi űrmigránsok

mt

Az időjóskák fenyegeté-sei dacára nem mosta el azeső a vasárnapi Maros-partimajálist, sőt, egész nap gyö-nyörű idő volt. A sergyógy-szertár melletti színpadonnéptáncegyüttesek és nép-dalénekesek néptáncoltakés népdaloltak a népnek,utánuk a népszerű afrikaizenekar, a Zanzibar koncer-tezett, majd azt követően amozgékonyabbak együttzumbázhattak Bogival (azumba olyan tánc, amely fit-ness-program is egyben,mint például a lakodalmashajnali részeg vonatozás). Az előző évekhez hason-lóan a legnagyobb sikertmost is a gulyásfőző ver-seny aratta: a finomságok-ból jelképes, egy lejes álló-jegyért bárki degeszrezabálhatta magát. Az elsőhelyet természetesen azRMDSZ horgoló-tagozatanyerte, Soós Zoltán és csa-pata lett a második, a nép-pártos team pedig a harma-dik. „Tökéletesen megvagyok elégedve a másodikhellyel” – nyilatkozta Soósaz eredményhirdetés után;reméljük, hogy nem júniusötödikére gyakorolt. Este-felé aztán olyan laza hangu-

lat kerekedett a jókedvűeszem-iszom után, hogy azÖsszefogás jelöltje előkam-pányba kezdett, bár kissétúltolta – nemcsak a kisgye-rekeket simogatta meg, ha-nem az anyukáikat is.Idén is a legtöbb szóra-kozási lehetőség a gyere-keknek jutott; több asztal-nál kézműves foglalkozástszerveztek számukra: fafa-raghattak, mézes pogácsátkészíthettek mézből és po-gácsából, fonhattak, neme-zelhettek, nemazolhattak,ragaszthattak. (A szervezőküzenik a hároméves Pan-nika szüleinek: időközbensikerült leválasztani a pad-hoz ragadt csöppséget, me-hetnek érte.) Népszerűekvoltak továbbá a felfújhatócsúszdák, ugrálók, valaminta mászófal is. Utóbbinál ak-kora sor kígyózott, hogy sok

apuka már attól a falra má-szott. De lehetett állatsimo-gatni is, a báránykák és kin-derkecskék mellett egyszomorú szamár is békésentűrte a simizgetést. Egyesszülők szerint azonban jobblett volna egy nőstény sza-marat szerződtetni erre acélra, mert elég kínos voltmagyarázgatni a pulyáknak,hogy mi az ott a hasa alján.Végezetül egy szívmelen-gető hír: úgy tűnik, újraszent a béke a megyeiRMDSZ-elnök és a nemréga lemondását követelő vá-rosi és választmányi elnökurak között, ugyanis a napvégén Brassai Zsombor, PetiAndrás és Vass Levente ösz-szekapaszkodva, vidámandalolva együtt vizelték le amég parázsló tüzeket a ki-ürült bográcsok alatt!
Molnár Tibor

Flekkenfalvi majális
„Tökéletesen
meg vagyok 
elégedve a 
második 
hellyel!”
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Bélák árnyékábanÉs akkor itt van nekünkez a Bugár Béla, ez az áldottjó ember.Ez a felvidéki Markó Béla.Akinek köszönhetően to-vábbra is érvényben marada szlovák állampolgárságitörvény kitétele, amely sze-rint elveszíti szlovák állam-polgárságát, aki egy másikországét felveszi. A szlovákellenzék, és tegyük hozzá,minden jóérzésű magyarember, ezt múlt héten végremegszüntette volna.Nem így történt. A jogszabály módosítá-sáról szóló ellenzéki javas-latot ugyanis elutasította apozsonyi törvényhozás. Azominózus szlovák jogsza-bály megváltoztatását célzótörvénymódosítási javaslat-tal a pozsonyi parlamentlegerősebb ellenzéki cso-

portosulása, a Richard Sulíkvezette liberális Szabadságés Szolidaritás (SAS) moz-galom állt elő. A módosításlényege az lett volna, hogykezdeményezte az állam-polgársági jogszabály 2010-es megváltoztatása előttihelyzet visszaállítását, va-gyis a szlovák állampolgár-sággal rendelkezők kizáró-lag saját kérésükre veszít-hették volna el szlovák ál-lampolgárságukat.Az új jogszabály elfoga-dását a kormánykoalíció ré-szét képező, Bugár Béla ve-zette Most-Híd szlovák-ma-gyar vegyes párt frakciójasem támogatta, képviselőia voksoláson tartózkodtak.Igennel szavazott viszont apárt listáján mandátumotszerzett Simon Zsolt, akiBugáréknak a kormányba

való belépése után lépettki a párt frakciójából.Külön ide kívánkozik,hogy annak a Most-Hídnaka frakciója nem támogattaa törvénymódosítást, amelyRobert Fico előző kormányaidején még tartalmilag ezzelmegegyező javaslattal álltelő. Most viszont féltettékaz irhájukat. Azzal magya-rázkodtak, hogy a törvény-módosításról nem tudtakmegegyezésre jutni a kor-mánykoalíció kialakításakorfolytatott tárgyalásokon. GálGábor, a Most-Híd egyik par-lamenti képviselője a vitá-ban azzal is érvelt, hogy akormánykoalíció szétverésecéljából álltak elő most ezzela módosítás előterjesztői.A szlovák állampolgárságitörvény jelenlegi formáját2010 júniusában fogadták

el, a magyar parlamentkönnyített honosításról ho-zott döntésére reagálva. Asokat vitatott jogszabályegyebek mellett kimondja,hogy elveszíti szlovák ál-lampolgárságát, aki felvesziegy másik országét. Ennekalapján, a szlovák belügymi-nisztérium adatai szerintaz idén februárig ezerhá-romszázegy ember veszí-tette el szlovákiai jogait,köztük hatvanhatan a ma-gyar állampolgárság felvé-telét követően.A minden felvidéki ma-gyar életét megkönnyítőSAS-javaslatot csak abbanaz esetben fogadhatta volnael a parlament, ha BugárBéla pártja összefog az ösz-szes ellenzéki párttal, deilyen próbálkozás nem tör-tént. Ezért egyelőre kiszá-

míthatatlan, hogy a kis-RMDSZ módjára, a többség-nek folyton gesztusokattevő, de azokért cserébesemmit el nem váró Most-Híd parlamenti politizálásamit hozhat a felvidéki ma-gyarság konyhájára, amibőlBugárék ingyen osztogatottkőlevese mellé még egyebetis főzni lehet. Marad tovább-ra is Pozsony súlyosan disz-kriminatív és elnyomó ki-sebbségi politikája, amely-nek húsba vágó és égbeki-áltó következményeit – re-mélhetőleg csak átmeneti-leg – halkítja le az Európátmélyen megrázó, de a vi-segrádi négyek országaitegymáshoz közelebb terelőmigránsválság.
Kristály LehelValóságHÍRLAP „A”: EGY ÓRÁT KAPOTT ORBÁNKOHLTÓL. Az egykori kancellár fogadta amagyar miniszterelnököt. Információinkszerint az idős német politikus programjaitfelesége szervezi, így került sor a mostanilátogatásra is. Állítólag Kohl „Ugye nemsokáig lesz itt Orbán, kezdődik a rádióbana Nyugdíjasok félórája!” sóhajtással vettetudomásul a kényszerű helyzetet. A házelőtt egyébként demokrata érzelmű tömegtüntetett a magyar kormányfő látogatásaellen, „Szögesdrót” feliratokkal utaltak ahatárzárra. Ugyanakkor néhány szélső-jobboldali, fasiszta fiatalt is kirendeltek,akik a kerítés mentén randalíroztak.HÍRLAP„B”: EGY ÓRÁT SZÁNT ORBÁN KOHLRA.Nyugat-európai körútja során a magyarminiszterelnök egy rövid időre megálltOggersheimben, és köszöntötte az időskancellárt. Szélsőbaloldali anarchisták ma-roknyi csoportja megpróbálta megzavarnia két államférfi találkozását, szerencséreegy jó arcú ifjakból álló társaság „Szeretettelüdvözöljük” táblákat emelt a magasba.HÍRLAP „A”: GALLÓNÉ ELÉGEDETT ASZTRÁJKKAL. A szakszervezeti vezető sze-

rint sikeres volt a pedagógusok munka-beszüntetése, a kormány politikájávalszembeni elégedetlenséget jól jelzi, hogymintegy huszonötezer tanár nem vettekézbe a krétát. Nem zárta ki a további tár-gyalásokat, de jelezte, hogy a demonstratívakció nyomán immár komolyabb követe-lések megfogalmazásához is megkaptákaz érintettek felhatalmazását.HÍRLAP „B”: CSUPÁN A PEDAGÓ GU SOKÖTÖDE SZTRÁJKOLT. Teljes érdektelen-ségbe fulladt a meghirdetett sztrájk. Csakminden ötödik tanár tagadta meg a munkát,ha beleszámítjuk azokat is, akiknek lyu-kasórája volt. Boldog lenne minden ágazat,sőt bármely közösség, ha elmondhatnámagáról, hogy mindössze a húsz százalé-kuknak vannak fenntartásai a meglévő ál-lapotokkal szemben.Végül néhány szó az időjárásról: Áprilisdacára hűvöskés az idő, hol a globális fel-melegedés? A másik sajtótermék szerint:„Még csak április van, de már minden ki-virágzott, előrejött a nyár, itt a világvége.”
Ungváry Zsolt
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Tinédzser bronzérmesekből lett
bajnokesélyes öreglányok
A marosvásárhelyi kézilabda legsikeresebb időszaka
a ’80-as évekhez kötődik, amikor a város együttese,
a Muresul, az 1986 – 1987-es és az 1987 – 1988-as
bajnoki idényben Románia-kupát és az 1986 – 1987-
es évadban országos ezüstérmet, majd az 1987 –
1988-as bajnokságban aranyérmet nyert. Kevesen tudják viszont,hogy a marosvásárhelyi ké-zilabda legutolsó, legsike-resebb időszaka ifjúságiszinten az 1992-es évhezkötődik, amikor a KulcsárLászló (Kuli) által vezetettISK nagyifi együttese or-szágos bronzérmet szerzett.Az egykori csapat néhányjátékosa még ma is játszik,igaz, amatőr szinten, viszontnem is akárhogyan...  
Mikor is volt a Kulcsár
László nevéhez köthető
korszak kezdete?1976-ban a Kulcsár Lász-ló által vezetett ISK 2 – Bo-lyai közös együttesének 13-14 éves korcsoportja (3. if-júsági kategória) a leg -jobbak nak bizonyult az or-szágban, majd ez az ígéretesgeneráció másik három ki-írásban (1976, 1977, 1978)ezüstöt, bronzot és ismétezüstöt termelt egy korcso-porttal feljebb is (2. ifjúságikategória).
A szakember a 
rendszerváltás 
után is remekelt1992-ben ugyancsak Kulivezetésével az ISK nagyifilánycsapata begyűjtötte amarosvásárhelyi kézilab-dasport mindmáig utolsóérmét, egy bronzot, közvet-lenül az év zárása előtt, jú-nius 12-én a bukaresti or-szágos döntőn. 
Kik alkották 
az akkori együttest?Az akkori, 1992-es gene-ráció tagjai Marosvásárhely,vagy a környező településekkülönböző általános isko-láiban ismerkedtek meg akézilabda alapszabályaival(akkor szerveztek iskolánbelüli és iskolák közötti ké-zilabda bajnokságokat),majd az ISK és a Bolyai Far-kas Elméleti Líceum csapa-taiban, Kulcsár László, SoóKálmán és Peteley Máriaedzők kezei között formá-lódtak. Azon időszakban néhá-

nyan közülük több, jelentőshazai megmérettetésen vet-tek részt, ahol kellő tapasz-talatra tettek szert. Mint Biró (Peres) Zita el-mondta, az 1992-es bronz -érmet nyert nagyifi lánycsa-pat magja már az 1989. jú-nius 16-18. között Nagyvá-radon sorra került megyék-közi területi döntőn, majdjúlius 23-án a temesvári or-szágos döntőn (PionírokKupája) bizonyított, aztánaz 1990-es ISK együttesselfolytatták a jó, országosszintű eredményeket. Azalakulat akkori tagjai köztszerepelt többek közt CrișanImola, Dósa Emőke, DanaAlmășan, Tóth Melinda (exMureșul, majd Déva), Da-niela Tulbure, Alina Mileșan,

Anamaria Bucur és PeresZita is. 
Közülük kik tagjai 
az Active 7-nek?Az 1992-es ISK országosezüstérmes alakulat tagjaiidővel szétszéledtek, egye-

sek más helyi csapatoknál(Mureșul, Elektromaros, Ar-medica) folytatták a kézi-labdát, mások abbahagytáka versenysportot. Közülüknéhányan 2011-ben újra-kezdték a Gedeon Richtercsapatánál, amely idővel Ac-tive 7-re keresztelődött. Az

1992-es bronzérmes együt-tesből Biró (Peres) Zita, DanMelinda, Alunița Cîmpean,Anamaria (Bucur) Cerghi-zan és Dana (Tulbure) Cov-rig jelenleg az Active 7-benjátszanak, Alina (Mileșan)Ința viszont a tavaly hagytael az együttest, mivel Ang-
Az ISK néhány egykori játékosa, akik az Active 7 je-
lenlegi erősségei, így emlékeztek vissza az akkori
csapat kimagasló eredményére:

Dan Melinda (41 éves), az ISK egykori, 
az Active 7 jelenlegi játékosa: 

„1992. június 12-én a bukaresti Cișmigiu parkban lévő
sportteremben került sor a tornára, amelyen többek közt
Fogaras, Nagyszeben, Nagyvárad, Bukarest, Nagybánya
legjobb nagyifjúsági kézilabdásai vettek részt. Ha jól em-
lékszem, mi az elődöntőben a nagybányaiak ellen vesztet-
tünk – ők idővel országos bajnokok is lettek –, így aztán
csak a kisdöntőben léphettünk pályára, ahol mindent be-
leadva nyertük meg a bronzérmet, ami annak a generá-
ciónak a legnagyobb diadala lett. Mindezek szép emlékek,
amelyekre mindig szívesen emlékszek vissza...”

Moldovan Anna Mária (48), az Active 7 játékirányítója:
„Mivel én idősebb generáció tagja voltam, akkor már a

helyi B-osztályos Elektromaros játékosaként tevékenyked-
tem (ahová a TCMRIC-től kerültem), így nem játszhattam
1992-ben az országos nagyifi bajnokságon, de jól emlék-
szem az akkori bronzérmes együttes tagjaira, s azok si-
kereire… Örvendetes dolog, hogy az Active 7 együttesében
a fiatal kézilabdások jól összeszoktak a csapat tapasztal-
tabb tagjaival, így nagyon jó hangulat alakult ki a csapa-
ton belül. Ezt jó a csapatszellemet, akárcsak hajdanán az
ISK színeiben, Kulcsár Lászlónak is köszönhetjük…”

Zsók Gyöngyvér (56), az Active 7 rangidőse, hálóőre:
„Az 1979-ben alakult Elektromaros játékosa voltam a

nyolcvanas években – akkor csapattársaim voltak többek
közt Maria Pop, Elena Ilie, Marton Ildikó, Gáll Emese,
Gödri Erzsébet, Moldovan Anna Mária és a néhai Sárosi
Annamária is –, aztán 1987-ben egy sérülés miatt fel-
hagytam a kézilabdával, majd 2011-ben kezdtem újra a
Gedeon Richternél. Ne feledjük el, hogy a nyolcvanas évek-
ben kiváló kézilabdások játszottak helyi szinten, ne be-

széljünk az akkori Muresul tagjairól... Jó érzés most min-
tegy 25-30 év után újra kézilabdázni azokkal, akik 1992-
ben annyira közel álltak az országos első helytől, mi több,
ugyanazzal az edzővel dolgozhatnak néhányan a csapat-
ban, aki jelest alkotott a marosvásárhelyi kézilabda tör-
ténetében. Kuli megérdemli a Hargita megyei bajnoki
címet egész edzői pályafutása sikereiért.”Zsók mosolyogva emlékezett vissza arra, milyen él-ményt jelentett csapattársai számára, amikor a nyolcva-nas évek közepén először játszottak minőségi Adidaslabdával, hiszen akkor nem voltak kellő körülmények éslehetőségek a versenysport űzésére, viszont annak ide-jén jóval nagyobb akarattal, alázattal sportoltak hazánk-ban minden szinten.

Biró (Peres) Zita (42), az Active 7 gólkirálya:
,,Azok voltak az igazi kézilabda mérkőzések, amikor az

iskolás bajnokságokra, akár iskolák közötti, területi vagy
országos szintű kézilabda tornákra salakos, vagy cement
pályákon került sor. El lehet képzelni, hogy azon években
nem lehetett külföldről beszerezni boka-, könyök-, vagy
térdvédőt, így a találkozók után sebesen, véresen száll-
tunk le a pályáról, majd Rivanollal kentük be a sebeinket,
ami alig használt... Akkor egy kiváló generáció gyűlt össze
az ISK színeiben, akik nem csak tehetségesek voltak, de
kiváló volt a csapatszellem is, komolyak, összetartóak vol-
tunk, ami főleg Kulinak volt köszönhető. A sok munkának
köszönhetően jó eredményeket értünk el.”Végezetül az Active 7 hátralévő, Zetelakán sorra ke-rülő, két rájátszásbeli találkozójáról így vélekedett DanMelinda, az ISK 1992-es bronzérmes csapatának egyikoszlopos tagja:

„Minden találkozónkat megnyertük az alapszakaszban,
valamint a rájátszásban, ezért nem szeretnénk elrontani
ezt a mérleget. Tehát érthető, hogy a hátralévő két mér-
kőzésünkön is győztesként szeretnénk leszállni a pályáról.
Bajnokok leszünk!”

Kuli volt a sikerkovács hajdanán is, jelenleg is...
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Egy mondatban…
Kosárlabda, Nemzeti Liga Miután az utolsó másodpercekben szerzettkosárral második idegenbeli mérkőzését ismegnyerte 77–79 (12–31, 19–17, 25–11, 21–20) arányban a fővárosi rivális Dinamo pályájána férfi kosárlabda Nemzeti Liga negyeddöntő-jében a Maros KK, így 3–1-s összesítéssel be-biztosította helyét az elődöntőbe.  
Teremlabdarúgás, Románia KupaA teremlabdarúgó 1. liga rájátszásának ne-gyeddöntőjébe jutott Marosvásárhelyi City’usmájus 23. és 24-én a dévai Sportcsarnokban ahelyi Autobergamo ellen játszik a RomániaKupa elődöntőjében, a másik ágon a Galaci Uni-ted és a Jászvásári CSMS találkoznak.
Labdarúgás, 1. liga, felsőházi rájátszásA Marosvásárhelyi ASA ötgólos vereségetszenvedett az FC Viitorul otthonában a labda-rúgó 1. liga felsőházi rájátszásának 9. forduló-jában, így ezzel a vereséggel biztossá vált, hogya vásárhelyi együttes a hatodik helyen fejezi bea bajnokságot, és a 10., utolsó fordulóban va-sárnap 21 órától a Bukaresti Steauát fogadja aSziget utcában.
Bajnok lett az AstraAz Astra Giurgiu megnyerte a bajnokságot,miután az utolsó előtti fordulóban a másodikhelyezett Bukaresti Steaua mindössze 1–1-sdöntetlent játszott hazai pályán a ZsilvásárhelyiPandurival, így a hátránya behozhatatlan lett azAstrához képest, amely alakulat a Bukaresti Di-namót 4–2-re győzte le.

liába költözött ki családostól.Ők Dana Todeával, Dan Me-lindával, Anamaria Cergizan-nal együtt már az 1992-es or-szágos bronzérmes nagyifiegyüttes javát képezték. 
Kulcsár László 
2016-ban 
bajnok csapatot edzhetAz együttes 2013-ban be-nevezett a Hargita megyei ké-zilabda-bajnokságba, ahol kétezüstérem után, az idén a leg -

esélyesebbek az aranyéremre.Ha a rájátszás harmadik, azazutolsó, május 22-én Zetelakánsorra kerülő fordulójában akét hátralévő mérkőzésén leg-kevesebb egy pontot szerez-nek (a Zetelaka és a VSK ellenlépnek majd pályára), akkora Zsók Gyöngyvér, Babó Me-linda, Jámbor Margareta,Alunița Cîmpean (kapusok),Moldovan Anna Mária (csk),Biró (Peres) Zita, Orbán Mária,Anamaria Cerghizan, AndreeaIuga, Kádár Kinga, Loredana

Conțiu, Kozma Emőke, DanMelinda, Raluca Rău, DanaCovrig, Veronica Ormenișan,Farkas Krisztina, Vasilescu Er-zsébet, Rozalia Șerban, Teo-dora Bucur és Larisa Matei(mezőnyjátékosok) alkottacsapat megszerezheti ötévesfennállásának második baj-noki címét (az elsőt a Sóvidékibajnokságban nyerték 2012-ben Gedeon Richter néven).
Czimbalmos 
Ferenc Attila
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Így készül a 
vert héjú kenyér 

Családi vállalkozásként üzemelteti kis pékségét PéterfiIlona, a Marosvásárhely közeli faluban, Kibéden. A nyolc-vanas években még a Néptanács tulajdonában lévő üzemis az ő irányítása alá tartozott, majd a rendszerváltás utánsaját vállalkozásként folytatta a kenyérsütést. Környék-beli, kiváló búzából őrölt lisztet használnak, és klasszikus,kovászolt kenyeret sütnek. A pékség öt alkalmazottnakad munkát, akik a kenyértészta megkeverésén kívül min-dent kézzel csinálnak. A napi sütésből visszamaradt tész-tát egy napig pihentetik, ez lesz a kovásza a másnapi sü-tésnek. A kovászt bekeverik a liszttel és a vízzel, majd adagasztás után kelesztik és szaggatják, kis pihentetésután pedig a kemencébe kerül. A sütés maga egy órátvesz igénybe, közben a pékek többször leengedik a gőzta kemencéből, hogy a tésztából kisült nedvesség eltávoz-zon. Így körülbelül öt órába telik, mire a lisztből kenyérlesz, napi százötven-százhatvan darab vekni, buci és ahíres vert héjú. Utóbbit a jóval sültesebb, majdhogynemmegégett kenyerekből készítik, amiket a kemence utánnem fényesítenek vízzel. Ehelyett egy fadarabbal elkala-pálják, épp csak annyira, hogy foltokban leverjék róla akemény héjat, így az eredmény egy jóval eltarthatóbb,rusztikus külsejű parasztkenyér. 
Bodnár Erika


