
Hazudj valami szépet!    Gőzerővel indult a választási kampány, folyika szegény, mert tájékozatlan, ebből követke-zően kiszolgáltatott választópolgárok mani-pulációja, méghozzá ezerrel. Ember legyen atalpán, aki követni képes az eseménynekszánt pótcselekvések, az igazmondásként el-adott blőd okoskodások véget nem érő sorát.Feltehetőleg a kampány lejártával, a választásután, valamelyest csökken az iram. Hogyaztán ősszel, a parlamenti választások előttújra fokozódjon. 

Nemrég tartották a Transilvania repülőtér megüresedett igazgatótanácsi poszt-
jainak betöltésére meghirdetett előzetes, a jelöltek szakmai kompetenciáját
felmérő versenyvizsgákat. Az említett testület elnöki tisztségére, adminisztrátori
posztjára az RMDSZ Peti Andrást, a városi szervezet elnökét, Marosvásárhely alpol-
gármesterét jelölte. A versenybizottság által május 6-án közzétett eredmények 
szerint Peti András nem érte el – igaz, a többi jelölt sem – az átmenő minősítést. 

Elbukta a repülőtéri versenyvizsgát az RMDSZ jelöltje 3. old. // VÉLEMÉNY7. old. // TÁRSADALOM

„Származásomat nem 
tudtam, de nem is 
akartam letagadni”  Beszélgetés BarabásLászló állategészség-ügyi szakemberrel.Barabás László pap-családban született,ami miatt több ízbenvoltak nehézségei akommunista rend-szer idején. Mindezekellenére szakmai felké-szültsége és emberi maga-tartása révén sikerült továbblépnie ésmegvalósításokban gazdag életet élnie. Ma mármegelégedéssel tekint vissza életpályájára éséli nyugdíjas éveit szeretett családja körében.

3. old. // TÁRSADALOM

Halott Pénz: Erdélyben van
egy plusz játék a sztoribanA Diáknapok első koncertjét a Halott Pénz, Ma-gyarország egyik legsikeresebb együttese adta.A fellépés előtti beszélgetésből kiderült, hogy asrácok miért szerepelnek ritkán a médiában,hogy milyen kapcsolat fűzi őket az erdélyi ma-gyarsághoz. 

4. old. // INTERJÚ

Facebookvásárhely 
sHabár mi, vásárhelyiek, Székelyföld más váro-sainak lakóihoz hasonlóan szeretünk fészbu-kozni, például olyan faölelgetősvillámcsődületeket szervezni, amelyekre az„ott leszek”-re klikkelőknek aztán egyötöde semegy el a nonvirtuális térbe is tiltakozni, afészbukos csoportok tekintetében Marosvá-sárhely meglehetősen alulreprezentált.

8. old. // HUMOR
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Új sorozat, X. évfolyam  // 19. szám  // 2016.május 12–18. // Megjelenik csütörtökön // 8 oldal // ára: 1,5  l e j 

„Nem csak a fiatalság 
hóbortja a tetoválás”De Villa Beatrix vásárhelyi tetoválóművész-nek kisgyerekkorában a kifestőkönyvek vol-tak a kedvenc játékszerei, így egyértelmű volt,hogy a Művészeti Líceumban tanul majd.Aztán már a kilencvenes évek végén annyiraérdekelték a tetoválások, hogy internetklu-bokban böngészett formák és minták után.

8. old. // INTERJÚ

Peti András elszállt esélyei 
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Alvinctől PusztakamarásigA Kemény Zsigmond Társaság kedden,május 17- én 18 órától a Bernády HázbanAlvinctől Pusztakamarásig címmel tart elő-adást Csortán Ferenc ny. műépítész Ke-mény Zsigmond életútjáról és műveiről.Közreműködik Ritziu Ilka Krisztina szín-művésznő.
Kalotaszeg – a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes MarosvásárhelyenMájus 16-án 19 órától a Maros Művész-együttes kövesdombi székházában a Ma-gyar Nemzeti Táncegyüttes és a HonvédEgyüttes tánckara a Kalotaszeg és a Bonc -hida háromszor című műsorukkal lép fel.Az előadások érdekessége, hogy az eredetiadatközlőktől tanult és rögzített táncanya-got dolgozzák fel és mutatják be az eredetihelyszíneken. A Kalotaszeg című MartinGyörgy néprajzkutatónak állít emléket, akiBonchidán, Türben és Széken gyűjtött au-tentikus magyar, román és cigány táncokat.A Bonchida háromszor című műsort az Ök-rös együttes hasonló című lemezére rög-zített zenére állították össze, és ez is anépek egymás mellett élését, a kultúrákközötti átjárhatóságot bizonyítja a táncnyelvén. Mindkét előadás rendező- kore-ográfusa Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjaskiváló művész.
Utcazene-fesztivál 
lesz MarosvásárhelyenA május 19–21-e között tizennegyedikalkalommal megrendezésre kerülő CivilSzervezetek Vására rendezvénysorozategyedi mozzanata a 21-én zajló utcazene-

fesztivál lesz. Az eseményre azon zenészekjelentkezését várják, akik szívesen játsza-nának a marosvásárhelyieknek, illetve tá-mogatják a megyeszékhelyi civil mozgal-mat. Feliratkozni az office@divers.org.roe-mail címen lehet május 18-án déli 12óráig. Bővebb tájékoztatás az esemény Fa-cebook-oldalán.
A Barabás Miklós Céh 
tavaszi tárlataMájus 12-én, csütörtökön 18 órakor nyí-lik a marosvásárhelyi Bernády Házban aBMC Maros megyei csoportjának harma-dik tavaszi tárlata. Marosvásárhelyről és amegyéből közel harmincan gyarapítják anagy múltú és tekintélyű művészeti tömö-rülés sorait. Az itt élő, alkotó festők, grafi-kusok, szobrászok, textil- és keramikus-művészek minden nemzedék jól ismertképviselőit felvonultatja. Az eseménytNagy Miklós Kund művészeti író méltatja.
Jaeger Tibor 
grafikai kiállításaCsütörtökön, május 12-én 17 órától amarosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-házközség Dersi János- termében a maros-vásárhelyi születésű, Svédországban élőJaeger Tibor képzőművész CR 2016 címűgrafikai kiállításának megnyitójára kerülsor. A kiállítást Gáspár Sándor nyitja meg,és május 31-ig látogatható, naponta 9–13óra között.
Identitás és kultúraIdentitás és kultúra. Új tájak, új dimen-ziók címmel nyílt kiállítás a Maros MegyeiMúzeum várbeli kiállítótermében. A kiál-lításon a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem Ipari és Mezőgazda-sági Épülettervezési Tanszékének hallgatóiés oktatói együttműködése eredménye-ként létrejött munkák tekinthetők meg. Atervek a római Dacia határvédelmét biz-tosító védelmi rendszer Maros megyei sza-kaszán beazonosított régészeti lelőhelyekturisztikai értékesítésének lehetőségeitmutatják be, ugyanakkor megpróbáljákezeket szervesen beleilleszteni a jelenlegikulturális környezetbe. A kiállítást május30-ig lehet megtekinteni.
Minitárlat a várbanMarosvásárhelyen, a Maros Megyei Mú-zeum várban lévő épületében nyílt meg aza minitárlat, amelynek célja hozzáférhe-tőbbé tenni a Bethlen Gábor, Erdély feje-delme által 400 évvel ezelőtt keltezett ki-váltságlevelet, amellyel szabad királyivárosi rangra emelte Székelyvásárhelyt.

Kos: Még az is megeshet, hogy a munkájával any-nyira elégedettek lesznek, hogy újabb feladattal bíz-zák meg, amelyet jól megfizetnek. Minden pénzzelkapcsolatos ügy fantasztikus eredménnyel zárulhat,talán most még tartalékot is képezhet. 
Bika: Megnyerő és kedves modor jellemzi ezekbena napokban, amelynek hatására többeknek jó véle-ménye van önről. Így aztán élvezheti, hogy ön áll afigyelem középpontjában, és az a személy, akit nemkedvel, most megpróbál hízelegni, hiszen látja, hogyha elnyeri az ön jóindulatát, könnyebben érvénye-sülhet. 
Ikrek: A héten könnyen félreérthet valamit, amely-nek komoly –talán anyagi – következményei lehet-nek. Ezért ha nem ért valamit, nem szégyen több-ször rákérdezni, mert így tud megfelelni azelvárásoknak. Bírságveszélyes ez a hét, tartsa be aszabályokat, és fizessen be mindent időben.
Rák: Ha úgy érzi, hogy az állását nem fenyegetiveszély, ráadásul a felettese is kedveli önt, akkortéved. A háttérben már folyik az átszervezés, azértnem ártana, ha körülnézne az álláspiacon, így nemérheti meglepetés, amikor majd bejelentik, hogy je-lenlegi felettesétől megválnak. 
Oroszlán: A munkában, megélhetésben mindengördülékenyen megy, még az is lehet, hogy a felet-tese dicséretben, elismerésben részesíti. Rendkívülikreativitás jellemzi, amikor nincs olyan téma, ami-hez ne tudna hozzászólni, vagy olyan, amit ne tudnamegoldani. 
Szűz: A héten az sem igaz, amit kérdeznek. De önsem áll a helyzet magaslatán, ha őszinteségről vanszó. A szerelemben furcsa helyzet alakulhat ki: apartnerével a közös jövőt tervezgethetik, miközbenaz egyre erősödő féltékenységét nehezebben tudjakordában tartani, ami veszélyezteti a viszonyt.
Mérleg: Kevés jóra számíthat, ha a szerelemi kap-csolatot az anyagiak befolyásolják. Ha képes áldo-zatot hozni a partneréért, akkor a viszonya kie-gyensúlyozott lesz. Ha a szinglik kenyerét majszolja,akkor ici-picit lejjebb kellene tennie a lécet, mertolyan partnerről álmodozik, amely a hollywoodi fil-mekben van csak.
Skorpió: Ha egy mód van rá, akkor a héten kerüljea politizálást. Akkor se mondjon véleményt, haolyan körben mozog, amelyben a politika központitéma. Csak csendben figyeljen, így elkerülheti, hogykínos és hátrányos helyzetbe kerüljön. Előfordulhat,hogy kétszer fáradhat, feladatot duplán kell elvé-geznie.
Nyilas: Most érdemes állást változtatni, mert az újhelyen megbecsülik, és olyan kollégákat ismerhetmeg, akikkel nemcsak a munka kapcsolja önöketössze. Olyan pénz állhat a házhoz, amelyről talánmár le is mondott. De ez nem azt jelenti, hogy gond-talanul költekezhet, mert a pénznek ezer helye van. 
Bak: Szerelmi kapcsolat olyan változás előtt áll,amikor olyan témákat érintenek, amelyek miatt aviszonyuk elmélyül. A héten történő események, il-letve elhangzó mondatok a szerelmüket még sta-bilabbá, elszakíthatatlanná tehetik.
Vízöntő: A munkahelyén olyan átszervezések ve-szik kezdetüket, amikor szinte semmi sem maradúgy, ahogy volt. Ezért mindennél fontosabb, hogyrugalmas legyen, alkalmazkodjon az új helyzethez,és akkor nem veszélyezteti semmi az állását. Olyanlehetőséget sodor útjába az élet, amely talán gaz-dagságot ígér. De csak ígér.
Halak: Egész héten állandó mozgásban van, kisebbutazások lehetnek erre az időszakra a jellemzők.Illetve olyan emberekkel való találkozás, akiknek atársaságában jól érzi magát. Baráti kapcsolatban isúj fejezet kezdődhet. Még annak a személynek ismeg tud bocsátani, aki korábban belegázolt a lel-kébe.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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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.

\ 2. \ |  NAPTÁR |KÁR KIHAGYNI |
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Gőzerővel indult aválasztási kampány, folyika szegény, mert tájékozat-lan, ebből következőenkiszolgáltatott válasz -tópolgárok manipulációja,méghozzá ezerrel. Emberlegyen a talpán, aki követ-ni képes az eseménynekszánt pótcselekvések, azigazmondásként eladott blőd okoskodások véget nemérő sorát. Feltehetőleg a kampány lejártával, a választásután, valamelyest csökken az iram. Hogy aztán ősszel, aparlamenti választások előtt újra fokozódjon.  Az ilyenkor szokásos nagyotmondások sorába illik akampánynyitó napon közzétett közvélemény-kutatásadatainak ismertetése is, amelynek legfőbb következtetése:már csak egy paraszthajszál választ el a magyar összefogásjelöltjének, Soós Zoltánnak a győzelmétől. Merthogy –legalábbis a köz véleményének kutatói szerint – DorinFlorea támogatottsága jelenleg 38 százalékon, míg SoósZoltáné 33 százalékon áll. Mit áll? Ellenállhatatlanulmozog – méghozzá egymással ellentétes irányba: aFloreáé nyilván csökken, a Soósé viszontag nő. Ezt ugyanexpressis verbis nem mondta ki a Kvantum Research –az RMDSZ házi közvéleményt kutakodó cége –, de nyilvánezt próbálja sugallni a választópolgárok felé. Nem tehetemmeg, hogy ne idézzem a Churchillnek tulajdonítottmondást: „csak annak a statisztikai adatnak hiszek,amelyet magam hamisítottam”. Gyaníthatóan ezt az elmozdulást próbálja majd jelezni– persze csak közvéleménykutatásilag – az a felmérés,amelynek szinte-szinte magam is részese lettem. Történt,hogy múlt pénteken 11 körül becseng a telefonom, egykedves női hang megkérdezi tőlem: hajlandó lennék-ekét kérdésére válaszolni? Az igenlő feleletem után, márisfelteszi az elsőt: a vásárhelyi  polgármesterjelöltek közülkire adnám a voksom? Egyikre sem, válaszolom. Errehirtelen elköszön. Kérdem: rendben, de melyik lenne amásodik kérdés? Aszongya, nem aktuális. Ezek szerint,ha azt felelem, hogy Soósra voksolnék, jár nekem amásodik kérdés, ha azt felelem, hogy nem, akkor nemjár? Gondolom, az első esetben beleszámítják a válaszomata felmérés kiértékelésekor, azaz akkor, amikor kimutatják,hogy Soós már egyértelmű favorit, s Florea mehet akukába. Végül, hadd idézzem a klasszikust – az RMDSZ-ben jóltudják, kire gondoltam –: nem közvélemény-kutatást,hanem választást kell nyerni. Addig is: ha már Soósnakolyan jó mutatókat „kutattak”, talán – pusztán a bajtársiasságjegyében – a Néppártnak is hazudhattak volna legalábbegy 5 százalékos szavazási szándékot… Pusztán az össze-fogás jelöltje melletti kiállásuk miatt is… 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Hazudj valami szépet!„Származásomat nem tudtam,
de nem is akartam letagadni”
Barabás László papcsaládban született, ami miatt több ízben voltak nehézségei
a kommunista rendszer idején. Mindezek ellenére szakmai felkészültsége és em-
beri magatartása révén sikerült továbblépnie és megvalósításokban gazdag
életet élnie. Ma már megelégedéssel tekint vissza életpályájára és éli nyugdíjas
éveit szeretett családja körében. 

– Beszélgetés Barabás László állategészségügyi szakemberrel –

Barabás László Ma ros-vásár helyen született 1940-ben. Édesapja, BarabásBene dek református lel ki -pásztor volt, édesanyja Pá-pán végezte a tanítóképzőt,de 1947-től már nem tanít-hatott, lévén papfeleség. Ba-rabás Benedek előbb Szé-kelyvajában szolgált, majd1952-ben Maros szent -györgy re hívták lelkésznek.Akkor már Maros megyeiesperes volt és az is maradt1974-ben történt nyugdíja-zásáig. 1957-ben Marosvá-sárhelyre költözött a család,mert Barabás Benedek meg-szervezte a MarosvásárhelyiAlsóvárosi Egyházközséget,aminek nyugdíjazásáig lel-kipásztora volt.Barabás László elemi is-koláit Vajában, majd Maros-szentgyörgyön végezte,1953-tól az akkor RangheţIosif nevét viselő Reformá-tus Kollégiumba íratták be,ahol 1956-ban leérettségi-zett. „Idén lesz a 60 éves ta-lálkozónk! Érettségi után fel-vételizni akartam akolozsvári jogi fakultásra, deott kerek-perec eltanácsol-tak, amikor az irataimat beakartam adni, mondván: mitkeres ott egy papfiú? Ekkorválasztottam a ReformátusTeológiát, hogy el ne vigye-nek katonának. Jómagamnem éreztem késztetést apapi pályára, amit édes-apámnak nyíltan megmond-tam, és ő ezt el is fogadta.Így aztán három év teológiaután hazajöttem és 1960-ban felvételiztem az Állat-egészségügyi Technikumba,ami főiskolának számított,mert érettségi utáni képzésvolt” – meséli BarabásLászló. 
„Csak a vevő előtt 
megőrölt húst lehet 
forgalomba hozni!”Életének további alakulá-sáról a következőképpen tá-jékoztat: „1963-ban végez-tem és Nagyernyébeneveztek ki, havi 450 lejesfizetéssel. Nem fogadtam el,és egy évig az iskolámbanalkalmaztak anatómiai áb-rákat rajzoló szakembernek.

Ilyen furcsaságokat kreál azélet! Majd közbenjárásra aszakmába kerültem a vágó-hídra, húsellenőrző szakem-bernek, ahol egy állatorvosvezetése alatt 1967-ig dol-goztam. Ez év őszétől voltbelgyógyász tanárom, Dr.Caraian Augustin főállator-vos kérésére, átmentem azÁllategészségügyi Igazgató-sághoz tartozó állati eredetűélelmiszereket ellenőrzőkörzetbe dolgozni, ahol az-tán maradtam is 2000 ápri-lisában bekövetkezett nyug-díjazásomig. Dr. Caraian volt Marosmegyéből az egyedüliállator vos, akit 1973-banmeghív tak az 1974-benmegjelent ÁllategészségügyiTör vény megalkotásához,amely a törvény (60/1974)mondta ki Romániában elő-ször: ‹őrölt húst csak és ki-zárólag a vevő által kiválasz-tott és előtte megőrölthúsból lehet forgalombahozni.› Ez óriási segítség afogyasztóknak, mert az őrölthúsba – sajnos – mindenfélenem odavaló hústerméketbele lehet őrölni, amit ké-sőbb szinte lehetetlen kimu-tatni, még a laboratórium-ban sem. Meg kellmon danom – anélkül, hogynevesítenék –, hogy ezt atörvényt – 42 év elmúltával– sem tartják be maradék-talanul egyes állateredetűtermékeket forgalmazó egy-ségek" – figyelmeztet az ál-lategészségügyi szakember. 
„Két fegyver volt a ke-
zemben: a szakmai felké-
szültségem és az emberi
magatartásom”A kommunista rendszer-ben voltak kellemetlenségei

származása miatt. A továb-biakban arról kérdeztük, mi-ként sikerült ezeket átélnie,kivédenie. „Származásomatnem tudtam, de nem is akar-tam letagadni, így mindig ésmindenütt, ha olyan volt ahelyzet, az orrom alá dörgöl-ték. Két fegyver volt a ke-zemben az ilyen fajta táma-dások ellen: a szakmaifelkészültségem és az em-beri magatartásom. Sohanem árulkodtam a kollégá-imra, azért, hogy elnézzék aszármazásomat, nem futká-roztam a főnökeimhez olya-nokat elmesélni, amiből elő-nyeim származhattak volna.Az igazság az, hogy ezértutáltak is egyesek a vezér-karból, de ugyanakkor megis becsülték a hozzáálláso-mat. Szakmai tudásomat az-zal is alátámasztanám, hogyMaros megyéből egyedülengem delegáltak – termé-szetesen a főnököm vezeté-sével – hét éven keresztül atengerparti Mamaira, min-den évben májustól szep-temberig az összes élelmi-szeripari egységekellenőrzésére. Sőt, amikorbeköszöntött az ›új világ‹,1991-ben megkerestek aminisztériumból, hogynincs-e szándékomban Ma-maiara menni, az év nyarán,ellenőrzéseket végezni. Az-előtt utoljára 1974-ben vol-tam, és 17 évre rá még em-lékeztek rám. Sajnos voltfőnököm ekkor már 10 évenyugdíjba vonult. Úgy gon-dolom, anélkül, hogy sze-rénytelen lennék, ez azt je-lentette, hogy megbecsülteka szakmában" – állítja Bara-bás László.Marosvásárhelyen min-den olyan kereskedelmi egy-ség, amelyik állati eredetű

élelmiszert forgalmazott el-lenőrzés szempontjából an-nak a csoportnak a hatáskö-rébe tartozott, amelybenBarabás László tevékenyke-dett, valamint az emberegészségügyi szakmábandolgozó kollégákhoz. Deamikor például romlott áruforgalomból való kivonásá-ról volt szó, akkor őket hív-ták, mert ez az ők kompe-tenciáik közé tartozott. A kellemetlenségek elke-rülésében, átélésében, azemlítetteken kívül a családjatámaszát emeli ki BarabásLászló, akikre mindig szá-

míthatott, támaszkodha-tott: „Az előbbre felsoroltak-hoz természetesen háttér-ként hozzájárult a családom,drága szüleim, egyetlen bá-tyám, majd később drága fe-leségem, aki minden nehéz-ségben mellettem állt és álla mai napig. Most már nyug-díjasan, boldogan élem élet-emet nagy családom – köz-tük három unokám és hatdédunokám – szeretetétőlövezve" – zárja gondolataitBarabás László. 
Nemes Gyula



– Egy rögtönzött körkér-
dés eredménye szerint a
Wellhello, a Punnany Massif
és a Halott Pénz a legnépsze-
rűbb zenekarok az egyete-
misták körében. Szerintük az
új magyarságtudathoz is
köthetőek ezek a bandák.
Mit gondoltok erről a szerep-
ről?

Marsalkó Dávid: Nagyonmegtisztelő egy ilyen szere-pet megkapni, mert biza-lomról árulkodik, és egybenegy nagyon komoly felada-tot jelent. Mi erre nem ké-szültünk, mondhatni pasz-szív szereplői vagyunk asikereknek. Kicsit talánmást jelent itt az emberek-nek egy magyarországi ze-nekar, semmiképp sem job-bat vagy rosszabbat, csak ittvan egy plusz játék a sztori-ban, ami még érzelmesebbéteszi a kapcsolatot. Ezért is,nagyon sokat foglalkozunkaz itteni magyarokkal, ta-valy szerveztük az első lá-togatást, idén már nem isvolt kérdés hogy az új lemezbemutatásának egyik leg-fontosabb része az erdélyiturné.
– Nem a sikerre mentetek,

mégis sikeresek letettek. Mi-
kor és hol van az a pont, ami-
kor ez már elvárássá, nyo-

mássá válik?
M.D.: Mindenkinek mástjelent ez, mert egyénenkéntmás a szerepünk a zenekar-ban. Nyomást jelent mindigmotiváltnak maradni, min-dig újat csinálni, és a szak-mán belül is rengetegen fi-gyelnek minket. A szakmateljesen más szempontokszerint vizsgál, ami szinténfontos, minket viszont nemérdekel, ki mit csinál, pró-bálunk ehhez is profin éskorrektül állni. A közönség-gel szemben az a felada-tunk, hogy mindig a maxi-mumot hozzuk, mindenhelyzetben úgy képviseljüka zenekart, hogy büszkék le-gyünk rá, többek közt ezértsincs ivászat, buli a fellé-pések előtt. Ez a felelősség,méghozzá azokkal szem-ben, akik szeretnek minket,és eljönnek a koncertje-inkre. Nekem az egyik nagy-apám Erdélyben született,Petrozsény mellett. Amikorjövök át a határon, ez min-dig eszembe jut, és míg ittvagyok, a fejemben jár. Eznem egy kivételes dolog, hi-szen rengeteg ilyen nagy-szülő van, számomra vi-szont speciális, mertilyenkor érzem azt, hogyegy kicsit mintha közelebblennék a nagyapámhoz, aki-vel nem volt igazán kapcso-

latom. 
Boros „Venom” Gábor:Fantasztikus élmény, hogyilyen fogadtatásban van ré-szünk, és mi pontosan tud-juk, hogy ezzel nem szabadvisszaélni. Állandó az elvá-rás magunkkal szemben is,mindig fejleszteni kell akoncertprogramot, mindigmég többet adni, legyen azakár egy plusz fény- vagyhangtechnika. De ezt akár akoncertek utáni találkozá-sokról is elmondhatnám.Van, hogy már két órája ál-lunk a fotózkodáson, a más-fél órás koncert után, de hamég van valaki, aki azért állsorban szintén két órája,hogy a zenekarral legyenegy közös fotója, akkor otta helyünk és még fél óráigott fogunk állni. 
Prifer Barnabás: Tök jóezeket az élményeket meg-osztani másokkal is, ezértmost hoztunk magunkkalegy fotós-videós csapatot.Ők hangulatvideókat készí-tenek az állomásokon,amikből a végén lesz egy er-délyi road movie. 
– Mennyi időtöket foglalja

le a Halott Pénz?

B.V.G.: Nulla-hu szon -négy ben nyomjuk, ma márminden tagnak ez az elsőd-leges elfoglaltsága. Be lehetpasszírozni egyéb dolgokat,de ha igazán profin akarodcsinálni, ez a munka teljesrugalmasságot kíván. Elevehét embert kell időről-időreösszeszervezni, és hát ezeka számok sem írják meg ma-gukat, fellépünk, sőt, néhainterjúkat is kell adni, de ezaz egész azért van rendben,mert a hobbink a foglalko-zásunk. 
M.D.: Amikor eszünkbejut, hogy mennyi mindentcsináltunk már, és ezt meny-nyivel jobban szeretjük, ak-kor azért nem árt tisztáznimagunkban, hogy mindez a

közönség miatt van. Hogymi ezzel foglalkozhatunk, azcsakis nekik köszönhető,ezért ők a fő szempont.
– Mégis vannak fizikai ha-

tárok, amikor sem idő sem
lehetőség nincs megcsinálni
valamit. Mikor és mire
mondtok nemet?

M.D.: Azt a határt már régátléptük. Nagyon sok min-denre nemet mondunk, ésmivel a zenekarban én egy-fajta védőbástya szerepet isbetöltök, egy csomó megke-resés nálam akad el. Ezekáltalában olyan felkérések,együttműködések, amiknem összeegyeztethetőek azenekar nézeteivel, attitűd-jével, de van az, amire egy-szerűen fizikailag nem tu-dunk igent mondani. Ennekellenére például a jótékony-sági ügyek re mindig próbá-lunk időt szakítani.
– Heten vagytok az együt-

tesben. Mennyire demokra-
tikus folyamat egy dal meg-
írása, hogyan tudtok közös
nevezőre jutni ennyien?

B.V.G.: A dalokat Dávidírja, ahogy eredetileg a Ha-lott Pénz az ő egyszemélyesprojektje volt. Elég organi-kusan működnek nálunk adolgok, ha Dávid úgy érzi,hogy gitár kell, akkor jönBarni, ha billentyű, akkorSoma, ha szkreccs, akkor én.A stúdióban mindenki el-mondja a javaslatait, közö-sen alakítjuk a dalokat, Dá-vid még senkinek az ötletétnem dobta ki, ha az jó volt.A zenekart érintő kérdések-ben ugyanígy járunk el. HálaIstennek jó a hangulat, ittbaráti viszonyok vannak,amikre szintén vigyázni kell.Alapvetően úgy működünk,mint egy nagy család, a ze-nekaros ügyeken kívül ishúzzuk egymást.
M.D.: Ahhoz, hogy azegyüttes működőképes le-gyen, muszáj profin és em-

berségesen állnunk egy -más hoz. Ennek egyik fon tosrésze, hogy a földön kell ma-radnunk, többek közt ezértnincsenek roadie-jaink sem.Mi magunknak pakolunk,hordjuk a cuccokat, és talánprofán, de ez a földön tart.
– Sok dalotok témája a

párkapcsolat, nyíltan beszél-
tek az érzéseitekről is, ami
nagyon szimpatikus a fiata-
loknak. Miért olyan gyakori
ez a téma?

M.D.: Mi érzelmes fiúk va-gyunk, passzol hozzánk ez avilág, másrészt a popzene ésa zene alapvetően őszinteérzésekről és gondolatokrólkell szóljon. Eleve sok-sokérzelmet próbálok feldol-gozni napról-napra, ráadá-sul, ahogy idősödünk, ésahogy sike resebbek lettünk,még több érzelem lett körül-öttünk. Ezt valahogyan kikell magunkból adni. És ittnem csak a párkapcsolatok-ról van szó. Persze a renge-teg utazás, a távollét a csa-ládtól és a barátnőinktől sokolyan érzést hoz föl, amiketbeleforgatunk a dalokba. Dea fellépések, a közönséggelvaló találkozások is sokolyan helyzetet teremtenek,amit egyszerűen nem bír-nánk el másképp, csak így,hogy kiéljük a zenén keresz-tül. Ha már a nap szava lettaz organikus, akkor talán adalírásra is mondhatom,hogy organikusan működik,hisz azáltal, hogy zenélünk,megteremtődik a téma.
Bodnár Erika
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Halott Pénz: 
Erdélyben van egy
plusz játék a sztoriban
Magyarország egyik legsikeresebb csapata, a Halott
Pénz koncertezett a Marosvásárhelyi Diáknapokon.
A fellépés előtt a magyarságtudatról, a fiatalok iránti
felelősségről, a demokratikus dalírásról is beszélget-
tünk tizenöt percben, mert a srácok médiaszereplés
helyett inkább zenélnek, vagy a rajongókkal fotóz-
kodnak. Kiderült, hogy a frontember nagypapája pet-
rozsényi, és hogy az erdélyi élményeikről road mo-
vie-t forgatnak. A kérdésekre Marsalkó Dávid énekes,
Boros „Venom” Gábor DJ és Prifer Barnabás billen-
tyűs válaszoltak. 

A fellépések, a közön-
séggel való találkozá-
sok is sok olyan
helyzetet teremtenek,
amit egyszerűen nem
bírnánk el másképp,
csak így, hogy kiéljük a
zenén keresztül.
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A montevideói lány
Újságírói pályájának leg-

megdöbbentőbb történetét
mesélte. Amit – filmbe illő ér-
dekessége mellett – értelmez-
hetnénk akár az erdélyi ma-
gyarság XX. századi tragikus
történelmének egyfajta fog-
lalataként is. 

A kilencvenes évek legvé-
gén Uruguayban, Montevideo
Punta Carretas városrészé-
ben, a General Gregorio Suá-
rez utcai házában 92 éves ko-
rában elhunyt Juan Nemes. Az
öregúrnak egyetlen lánya
volt, akit egy argentin mérnök
vett nőül, két gyerekük szüle-
tett: a nagyobbik, Juan Pabló
a hadseregben pilótaként
szolgált, egy légibalesetben
vesztette életét, a kisebbik,
Maria-Estella az USA-ban
kezdte meg állatorvosi tanul-
mányait. Nagyapja halála
után, anyja kérésére utazott
Montevideóba, azzal a céllal,
hogy értékesítse az ingatlant. 

A lakás kiürítésekor a pad-
láson megsárgult, régi irat-
csomóra lelt. Belelapozott; is-
meretlen nyelven íródtak, de
érdeklődését felkeltették. Any-
jától tudta meg, hogy János

nevű nagyapja Kolozsváron
jött a világra, katonatisztként
végigharcolta a második vi-
lágháborút, majd a kommu-
nista hatalomátvétel elől Uru-
guayba emigrált. Egy helyi
lányt vett feleségül, egyetlen
gyereklányuk született, aki
nem emlékezett, hogy a csa-
ládban valaha is szóba került
volna apja magyarsága. A
montevideói lány kutatni kez-
dett a gyökerei után. Levele-
zett – angolul és spanyolul –

mindenkivel, akitől segítséget
remélhetett, megtudta, nagy-
apjának rokonai, azok leszár-
mazottai feltételezhetően ma
is Kolozsváron és környékén
élnek. Elhatározta, hogy fel-
keresi őket, ezért kitartóan ta-
nulta a magyar nyelvet. 

2000 őszén érkezett Ko-
lozsvárra. Kezdetben minden
lehetőséget megragadott,
hogy gyakorolhassa magyar
nyelvtudását. Rövidesen mun-
kát is talált, egy alapítványnál

tanította angol és spanyol
nyelvre a kisdiákokat. Közben
meg lázasan készült a roko-
nokkal való találkozásra.
Másfél esztendőnyi kutakodás
után sikerült hozzájutnia
egyikük lakcíméhez. Elérke-
zett a nagy nap: barátnője
társaságában, remegő lábak-
kal csengetett Nemesék házá-
nak kapuján. Közben elismé-
telte magában az előre
megfogalmazott magyar
nyelvű bemutatkozó szöveget.
A kezdetben mosolygó férfi in-
gerülten szakította félbe, tud-
tára adta: nem ért magyarul.
A beszélgetés alig egy órányit
tartott, s bár telefonszámot
cseréltek, a férfi soha nem
hívta, holott ebben egyeztek
meg. 

– A  montevideói lány még
egy félévig maradt Kolozsvá-
ron, aztán visszautazott Dél-
Amerikába. Arról, hogy sike-
rült-e további rokonokkal
találkoznia, senkinek sem be-
szélt, mi meg, hogy ne tűnjön
tapintatlanságnak, nem kér-
deztük – tett pontot a történet
végére.   

Szentgyörgyi László

KRÓNIKA

– Hogyan kerültél kapcso-
latba a tetoválóművészettel,
egyáltalán a rajzzal?– Azt hiszem, apukámnakköszönhetem, mert gyerek-koromban rengeteg kifestőtvásárolt nekünk: az öcsémémindig érintetlenül maradt,az enyémet pedig pár napalatt kiszíneztem. Édesapámis jól rajzolt, így ő vette észre,hogy tehetségem van nekemis ehhez, aztán nem is voltkérdés, hogy első osztálybanhova irat be. Mivel csak ötödikosztálytól van rajz tagozat, azelső négy évet hegedűszakonjártam, amit iszonyatosanutáltam. Aztán végre ötödik-ben teljesült a vágyam, és on-nan is érettségiztem. 

– Utána mi történt?– A főiskolát Budapestenvolt szándékomban elvé-gezni, el is költözünk a ma-

gyar fővárosba, de aztán még-sem úgy alakult, ahogy ter-veztem. Közel tíz évig dolgoz-tam teljesen másmunkakörben Pesten, de vé-gig éreztem, hogy hiányzikvalami. Bár abban, amit csi-náltam igyekeztem maximá-lisan teljesíteni, számomra arajz a minden. Aztán négy éveSzebenben voltam egy teto-váláskiállításon, és akkor jöt-tem rá, hogy ez az én pályám.Hazaköltöztem Vásárhelyre,két évig csak szabadidőmbentetkóztam, most pedig au-gusztusban lesz két éve an-nak, hogy megnyitottam aszalonom, és főállásban ezzelfoglalkozom. 
– Hogyan szerezted a klien-

seidet?– Soha nem reklámoztammagam tudatosan. Úgy vé-lem, a legjobb ajánlólevél: az

a személy, aki jártmár nálam, és magán hor-dozza az általam varrt teto-válást. Így jut el – szájrólszájra – az emberekhez, ésmost már más városokból isérkeznek vendégeim.
– Mi most a vásárhelyi te-

toválásdivat?– Szerencsére ritkán követ-nek trendet tetoválásmintá-ban, -formában. Örülök, hogyegyre inkább az egyedi tetkó-kat preferálják, és nem má-solnak, csak tőlem kérnek se-gítséget a tervek tökéleteskidolgozása érdekében. Demenők a kisebb méretű tet-kók az első varratások alkal-mával. Ugyanakkor egyre bát-rabbak is: többen kérneklátható bőrfelületre, nagyobbméretű tetoválást. 
– És melyik az a testrész,

ahova leggyakrabban var-

A kifestőkönyvtől a tetoválóművészetig
„Nem csak a fiatalság 
hóbortja a tetoválás”

ratnak?– Az alkar a legdivatosabbtestrész – most már lányok issok esetben kérnek teljes al-kari mintát –, emellett a vállkörnyéke és a mell alattirészre van a legtöbb óhaj.
– Van-e olyan téma, amit

nem szívesen vállalsz?– A horror tematikájú te-toválások nem állnak közelhozzám, de amiért a témátnem kedvelem, a technikai ki-hívások felcsigáznak. Válla-lom régi tetkók takarását, ja-vítását is, és fontos, hogysemmit sem látok megoldat-lan feladatnak. De volt olyan,akit lebeszéltem a varratásról,mert akár bizonytalan volt,akár a kiválasztott minta nemvolt esztétikus, vagy éppenpillanatnyi fellángolásnak vél-tem. Általában az a néhányember, aki határozatlan, szótis fogad, ha arra biztatom,aludjon rá egyet. Akik haboz-nak, azokkal elsőre csak be-szélgetünk, segítek irányt ta-lálni, ajánlom, hogytanulmányozza a stílust, éscsak utána hozzon döntést.Ha csak a „legyen tetkóm” elvmiatt varrat, azt nem szívesenvállalom.
– Mi volt a legdurvább ké-

rés, amit elutasítottál vagy el-
fogadtál?– Ezt sosem felejtem el. Egyfiatal fiú látogatott be sza-lonba, és a mellkasára sze-rette volna varratni óriás,graffitis, vastag betűkkel aHip-Hop Romania szöveget.Természetesen nem vállal-tam, és csak remélem, hogymáshol sem készíttette el.

– Mi a helyzet a kiskorúak-
kal? Az ők varrását vállalod?– Csak írásos szülői belee-gyezéssel. De az én célcsopor-tom leginkább a 25, sőt a 30év fölötti személyek, akiknekhatározott elképzeléseik van-nak. De volt már 58 éves kli-ensem is, akinek ez első teto-válását készítettem én, devilág életében vágyott rá.Egyébként ma már nem csaka fiatalság hóbortja a tetová-lás, hisz ezek igényes, műal-kotáshoz közel álló munkák.

– Azt mondják, nehéz leállni

az első tetoválás után. Igaz ez?– Ez határozottan így van.Ezt az is igazolja, hogy vissza-járó vendégeim vannak. A te-toválások készítésekor na-gyon fontos, hogy az elsőbenyomás pozitív legyen, ésa személy álmait felülmúlómunkát kapjon. Ilyen esetbenszinte teljesen biztos, hogyjön a következő is. Olyan ven-dégem is volt, akinek elkészí-tettem az első tetkóját, ésahogy felállt a székből, márgondolkozott a következőmintán. 
– Mi a legjobb ebben a mun-

kában?– Az emberek pozitív visz-szajelzését, háláját látni. Ezakkora öröm számomra,hogy nem számít, ha 8 órátdolgozom egy bőrfelületen,vagy ha este 9-kor kell be-jönni dolgozni. 
– Van-e tetoválásod?– Nincs. Haha. Nagyon sze-retnék amúgy, de a kisebb te-toválás nem illik hozzám, ahátam elfedő, nagyméretű-höz pedig idő kell, ami egye-lőre nincs. De a jövő terve ez! 
– Milyen a jó tetoválás?– Elsősorban úgy gondo-lom, hogy nagyon fontos,hogy a tetovált személy bol-dogan, büszkén hordja azt, nekelljen takargassa, másodsor-ban, hogy a művész aztérezze, hogy maximálisatadott magából. Ez elengedhe-tetlen, hisz óriási felelősségegy embernek az élete végéighordott „ékszert” elkészíteni.Ugyanakkor hosszútávon isminőségben megfelelő teto-válást kell készíteni, hiszen hakellő technikával megrajzolttetkót kapnak, nem unjákmeg 20 év után sem.
– Biztonságos egzisztenciát

lehet teremteni ebből a mun-
kából Vásárhelyen?– Ha komolyan veszi azember, akkor igen. Meggaz-dagodni nem lehet belőle, deahhoz képest, hogy művé-szetként értékelem a mun-kám, nem panaszkodom. Biz-tonságos életet tudokma gamnak biztosítani ebbőla keresetből. 

Pál Piroska

De Villa Beatrix vásárhelyi tetoválóművésznek kisgyerekkorá-
ban a kifestőkönyvek voltak a kedvenc játékszerei, így egyér-
telmű volt, hogy a Művészeti Líceumban tanul majd. Aztán már
a kilencvenes évek végén annyira érdekelték a tetoválások,
hogy internetklubokban böngészett formák és minták után,
azokat pedig floppylemezekre mentette le.  Azóta három gyerek
édesanyja, főállásban tetovál, és nem érzi hátránynak nőiségét
ebben az alapvetően maszkulin szakmában. A Vársétányon lévő
szalonjában látogattam meg, ahol éppen egy más városból ér-
kező kliensével döntötték el, milyen mintát válasszanak. 
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A Bethlen-
kastély, ahol 
a Rerum 
Transilvanica
íródott
A Maros megyei Bún Alsó (vagy Kisbún) és Felsőbún (vagy Nagybún) egyesítésé-
ből jött létre. Közigazgatásilag Fehéregyházához tartozik. 1301-ben Bwn alakban
említik először. Reneszánsz kastélyát a XVII. sz. elején Bethlen Farkas építtette,
1640–41-ben fia, Bethlen János újjáépíttette, bővítette és magas várfallal, bás-
tyákkal vetette körül. Itt írta meg gróf Bethlen János a Rerum Transilvanica című
történeti művét. Bún és Alsóbún közt félúton kastélyszerű romos udvarház ár-
válkodik egy jóval későbbi – ma már használaton kívüli – méretes gát szomszéd-
ságában. Ez a kisbúni Bethlen-kastély…
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Az erdélyi reneszánszA XVI-XVII. század fordu-lóján és utána, Erdély-szerte fokozott erővel in-dult meg a kastélyok ésudvarházak építése a késő-reneszánsz helyi változatá-ban. Az „erdélyi rene-szánsz” néven jelzett –nevezett – építkezés fény-kora, kifejlődése, virágzásaegybeesik az erdélyi fejede-lemség fénykorával és Beth-len Gábor uralkodásával.Keresztes Gyula a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében vi-lágít rá arra, hogy a századelső felében a későrene-szánsz formavilága a ked-velt, majd a folytonos vál-tozások során, a reneszánszszigorúbb formáitól eltérve,divatossá vált a derűs virág-

dísz, olyannyira, hogy las-sanként új stílusváltozat, azerdélyi virágos reneszánszbontakozott ki. Példaként akár a szárhe-gyi Lázár kastélyt is meg-említhetjük, azonban is-mert az a változat is, ahol ahomlokzat reneszánsz ele-meit klasszicista részletekcserélték fel, mint történtez a kisbúni kastélynál is.
A tömör, négyszögletes
alaprajzi elrendezésA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbóltöbbek között az derül ki,hogy a kisbúni birtokot aLosonczi Bánffy családmegállapodás alapján a XVI.században a bethleni Beth-len Miklósnak adta át az ottálló várral (?) együtt.

Sajnos a krónika a várnagyságáról és állapotárólnem tudósít, de ha volt ottvár is, az a Bethlen család-nak az induláshoz kedvezőelőnyt jelentett.1617-ben Bethlen Farkaserdélyi főgenerális, kastélyaépítésénél a tömör négy-szögletes alaprajzi elrende-zést választotta. A sarkokrakülönböző formájú, sok-szög alaprajzú külső bás-tyákat építtetett. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint a két -traktusos épületmag szim-metrikus elrendezéssel,zömök sarokbástyákkal,eredetileg kevés ablaknyí-lással, koronázópárkányá-nak frízében, a padlástér-ben lőrésnyílásokkal és apárkány felett feltételezhe-tően pártázattal épült. Az épületmag fölé emeltmagas sátortetőzet hangsú-lyozza ki a kastély tömegét,és csupán az abba met-sződő sokszögű négy to-ronysisak oldja fel annakkomorságát, tömegét. A kastély a végső formá-ját a XIX. század első har-madában nyerte el, amikormegépült a bethlenszent-miklósi kastélyra emlékez-tető árkádos főhomlokzata.
A települések birtokosaiKisbúnt tehát hiába ke-ressük a térképen; ahogyanazt már röviden jeleztükcsak Búnt és Alsóbúnt talá-lunk: Fehéregyházától né-hány kilométerre, északra,illetve északkeletre. Szász András közléseszerint is egykor mindkét

település előbb a Bethlen,majd a Haller család birto-kához tartozott, akárcsak aszomszédos, mára Seges-várral teljesen egybeolvadtFehéregyháza.A négyszögalaprajzú, sarkain sokszögűtornyokkal megerősítettkéső reneszánsz stílusúépületet Haller Gábor taná-csára és tervei alapján1640-ben kőfallal vették kö-rül, melyet sarkain úgyne-vezett olaszbástyák erősí-tettek. 
A díszes faragott 
ajtók tanúsága1640-1641-ben BethlenFarkas fia, Bethlen János(1613-1670) történetíró re-neszánsz kastélyát újjáépít-tette, bővítette, külső bás-tyákkal és magasvárfalakkal vette körül. A kastély oldalán, a hosz-szabbik homlokzat elé min-den bizonnyal ez időbenépíttették a két sarokbástyaközé az árkádíves, tornácosbejáratot és fölé az emele-ten az ugyancsak árkádívesloggiát. Sajnos az emeleti résztkésőbb ablakokkal zárt he-lyiséggé változtatták. Az ellenkező oldalon azalaprajzi bővítés a kastélymellékhelyiségeit foglaljamagába. A földszinti helyiségekboltozati része igen válto-zatos, az emeleti termeksíkmennyezettel fedettek,és azok pompájáról a díszesfaragott ajtók tanúskodnak.Az épület tengelyében, va-gyis a súlypontjában elhe-lyezett központos hall éslépcső díszes kivitelezésselkészült. 
Bethlen Gábor 
emléktáblájaA külső erődövezet egyikbástyáját Haller Gábor ter-vezte. Balogh Jolán Erdélyi

reneszánsz című munkájá-ban feltételezi, hogy mind-egyik bástyát Haller Gábortervezte. Bethlen Gábor 1675-bena kastély homlokzatára em-léktáblát helyezett, és abbaa gróf Bethlen család címe-rét és nevét is bevésték, amiazt sejteti, hogy az építke-zést a fejedelem ösztönzé-sére szorgalmazta a család. Hogy a bástyák pártáza-tát mikor és ki távolította el,arról a krónika nem teszemlítést, de a kastély klasz-szicizáló timpanonos hom-lokzati kialakítását a bőví-tési munkák alkalmávalnyerte el. 
Bethlen János adományaA felvezetőnkben rész-ben már említettük, hogygróf Bethlen János Kisbú-non írta a RERUM TRAN-SILVANICARUM LIBRI IV.című munkáját, melyben aBethlen Gábor uralkodásá-tól kezdve az 1663-ig ter-jedő korszakot írta le.Nem hagyható említésnélkül Bethlen János csele-kedete sem, hogy a maros-vásárhelyi Református Kol-légium fenntartásárakétezer forintot adományo-zott. A kastélyt övező várfalakés a négy sarokbástya mé-rete jelentéktelen volt a kas-tély méreteihez viszonyítva,és az védelmi szempontbólsokat nem jelentett. A gaz-dasági épületek a várfala-kon kívül álltak. 
A kopárrá vált egykor
pompázó parkAz épület, amely viszony-lag épen vészelte át a törté-nelem viharait, a másodikvilágháború után évtizede-kig a fehéregyházi államigazdaság irodáinak adottotthont. Ugyanakkor tudni kellBethlen kastély 

főkapujának zárcímkéje
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még azt is, hogy az államo-sítás után a mezőgazdaságiegység a műemléket mind-addig használta, míg a gon-dozatlan épületek használ-ható állapotban voltak.Ekkor vált kopárrá az év-százados fákkal és parkkalpompázó „nagyberek és ka-száló”, melyen a kastély isállt, és amelyet a Nagy-Kü-küllő vize határolt, medré-nek, árterületének rende-zése előtt…
A kastély a végső 
pusztulását várjaAz épület sorsát a Nagy-Küküllő 1970-es nagy ár-vize pecsételte meg. A ten-gernyi víz hatalmaspusztítást okozott a közeliSegesvár alsóvárosában. Szász András közlése sze-

rint, ekkor határozták el azilletékesek, hogy a hasonlóesetek elkerülése céljábólgátat emelnek a Bethlen-kastély szomszédságában. Mire a védmű elkészült,az állami gazdaság kiköltö-zött a műemléképületből. Agazdátlanná vált kastélyazonban még 1980-ban isviszonylag épen állt. Pusztulása a kilencvenesévekben kezdődött el. Tető-gerendázatát, nyílászáróitelhordták, védőbástyáitmegbontották. Kiemelten fontos megje-gyezni azt is, hogy 1975-benKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyv írója ké-szített egy tanulmányterveta kastély eredeti nagyságá-ban való elköltöztetésére ésújbóli felépítésére, valamint

javaslatot annak felhaszná-lására. A javasolt helyként az Is-pánkút szomszédságábanlévő, enyhén lejtős oldal kí-nálkozott. Az árvízvédelmimunkálatokkal előrehala-dott állapotba jutottak, akastély pedig elhagyatva ro-mosodik, várja méltóan,végső pusztulását.Az egykor impozáns épü-letből napjainkra hasznave-hetetlen rom maradt, me-lyet legfeljebb egy azonnaliés hatékony beavatkozásmenthet meg.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

Fotó: Szász András

Elbukta a repülőtéri versenyvizsgát az RMDSZ jelöltje Peti András elszállt esélyei 

Nemrég tartották a Transilvania repülőtér meg-üresedett igazgatótanácsi posztjainak betöltéséremeghirdetett előzetes, a jelöltek szakmai kompeten-ciáját felmérő versenyvizsgákat. Az említett testületelnöki tisztségére, adminisztrátori posztjára azRMDSZ Peti Andrást, a városi szervezet elnökét, Ma-rosvásárhely alpolgármesterét jelölte. A versenybi-zottság által május 6-án közzétett eredményekszerint Peti András nem érte el – igaz, a többi jelöltsem – az átmenő minősítést. Az eset kapcsán számos kérdés vetül fel bennünk.Mint például: 
Ki, kik és milyen kritériumok alapján döntöt-

tek Peti András jelöltsége mellett? (A körülmények ismeretében állítjuk: szinte telje-sen kizárt, hogy ilyen fontos tisztségre bárki is poli-tikai hátszél nélkül versenyvizsgázhat.) Vagy: 
Ki viseli a felelősséget a csúfos kudarc miatt? (Az világos, nem egy könyvtárnyi tudásanyagrólkellett számot adniuk a jelölteknek, hanem egy előremegadott bibliográfia szerint.) Továbbá: 
Jár-e valamilyen következményekkel – magára

a jelöltre, illetve a jelölőkre vonatkozóan – a le-
bőgés, ami által nemcsak a jelölő RMDSZ, hanem
a vásárhelyi magyarság tekintélyén is kiköszö-
rülhetetlen csorba esett? (Ilyen esély – a Székelyföld kapujának számítóreptér irányítása nemcsak közösségi szempontbóllett volna fontos, de tekintve a havi 11100 lejes havijuttatást, bizony anyagilag is megérte volna a posztelnyerőjének – egy hasonlóan komoly gazdaságikulcspozíció elnyerésére nem mindennap adódik.)

Sz. L.
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Városunk polgármestere,
dr. Dorin Florea és sze-
mélyi tanácsosa, Claudiu
Maior csütörtökön, má-
jus 5-én részt vettek a
Romániai Nyugdíjasok
Szövetsége Maros megyei
fiókja által rendezett
Klubnapon. Az eseményre a Polgár-mesteri Hivatal víkendte-lepi (Maros Sport-és sza-badidőközpont) vendég-házában került sor az egye-sület több mint 400 tagjá-nak részvételével. „Már vár-tam, hogy találkozhassakÖnökkel, és örülök, ha vi-dámak. El kell mondanom,hogy nagyon nehezen ha-tároztam el, hogy újra in-duljak a választáson, a leg-nehezebb döntés volt (...)Nem hagyhatom a városta középszerűség áldozatá-

ul. Egyesek azt hiszik, hogya polgármesteri funkcióegyfajta kényeztetés, haddválaljam be ezt is. (...) Azviszont, hogy itt élek ésszeretem ezt a várost, fel-jogosít arra, hogy elmond-jam: (a jelöltek közül) egyikse gondol igazán a városra,csak politikai indíttatásúambícióik vannak. A dolgokhamarosan tisztázódnak.Egy dologra kérem az em-bereket: ne dobálózzanakkővel, mielőtt láthatnák azeredményeket. A város ha-lad előre, hisz egy versengővilágban fell kell légy ké-szülve, hogy elérj oda, aho-vá akarsz. Örülök annak,hogy annyi mindent sike-rült megvalósítanunk azemberek tetszésére. A Várelkészült, kérem, menjenekel oda, ez egy szabad hely,ahol szabadnak és előíté-

lettől, érzelmektől mentes-nek érezhetik magukat, pi-henhetnek, szórakozhat-nak és érezhetik a románés magyar kultúra öszefo-nódását. (...) Számos meg-nyilvánulásra kerül majdsor a Várban, a Somostetőnés a Víkendtelepen. Büszkevagyok arra, hogy a 400éves szabadságot „kama-toztatni" tudtuk. Azt hi-szem, egyesek még mostsem tudják, mit jelent, ezértaz érmén – amelyet meg-jelentettünk – kifejeződika megbecsülés azok irá-nyába, akik lehetővé tették,hogy a város az értékeketcélozza meg.  Sok sikeresmegnyilvánulás volt, idesorolhatjuk majd Maros-vásárhelyi Napokat is, aváros 400 éves szabadságakapcsán" – nyilatkozta Do-rin Florea polgármester.

Kovács Irma, a RomániaiNyugdíjasok Egyesületénekelnöke megköszönte Floreapolgármesternek a díjat,amit kapott. „Ez a kitünte-tés az Öné, az egyesületé,mindnyájan tudjuk, hogyegységeseknek, jónak, to-leránsnak kell lennünk,örülnünk kell továbbra isaz életnek. Köszönjük apolgármester úrnak, akit

polgármesternek hívok, deÖn a mi fiunk, és mi va-gyunk az Ön szülei. Köszö-nöm!" – mondta láthatóanelérzékenyülten KovácsIrma. Az ünnepi hangulatotszámos etnikum táncbe-mutatójával fokozták.
A polgármesteri 

Hivatal Sajtóirodája

Szigorított kampány, avagy amit nem tilos, azt szabad?Kampányidőszakban mostanáig az volt a módi,hogy óriáspannókról bambultak ránk a jobbára rosz-szarcú jelöltek, és a vékony egyentrikókba öltözte-tett, fiatal kampánystábos csajszik golyóstollakat,pólókat, öngyújtókat meg egyéb pártlogós szirszaro-kat osztogattak az utcán a járókelőknek. Nos, ennekvége, megváltoztak a játékszabályok: nem szabadajándéktárgyakat osztogatni, továbbá a nagyméretűutcai kampánylepedők is tiltatnak, valamint autókrakiragasztható választási plakátok vagy kampány-zászlók kitűzése is szigorúan tilos.  A szigorított szabályok szerint a választási plaká-tok maximum félméteresek, pontosabban 500x350milliméter nagyságúak lehetnek, és a kampányren-dezvényekre toborzó hirdetések mérete sem halad-hatja meg a 400x250 millimétert. Az is újdonság,hogy választási anyagokat csak az arra kijelölt helye-ken lehet kifüggeszteni, tehát aki esetleg Soóst vagyFloreát látja majd a tömbháza ajtajának üvegén úgy,hogy az illető nem áll mögötte vagy előtte, az márhívhatja is a milicistákat, akik ilyesféle kihágásértakár huszonötezer lejes bírságot is kiszabhatnak, úgybizony! Továbbá, aki „anyagi javak ígéretével” akaregy személyt vagy listát megszavaztatni, az 3 és 6hónap közötti letöltendő börtönbüntetésre számít-hat. Ennek fényében szigorúan tilos golyóstollakat,csészéket, sapkákat, ruhaneműt, reklámzacskót, gyu-fát, öngyújtót, vedret ajándékozni, de az élelmiszer-csomagok, alkohol vagy cigaretta osztogatását isbüntetni fogják.  És most jön a csavar: a „szimbolikusnak tekinthetőajándékok” kivételt képeznek a tiltás alól, még akkoris, ha pártemblémával ellátottak. Ami elég érdekes,hiszen ha egy gyújtó vagy póló nem jelképes, azazszimbolikus ajándék, akkor mi az? Továbbá, ismer-vén a román találékonyságot (helyesebben: „smek-kerséget”), simán ki fogják játszani a szabályt, ésolyasmikkel kenyerezik majd le a poport, amik nin-csenek tételesen felsorolva a tiltólistán, „amit nemtilos, azt szabad”-alapon: bézbólsapka helyett szal-makalap, csésze helyett pohár, vödör helyett bili… 
mt

Dorin Florea polgármester a marosvásárhelyi nyugdíjasok körében!

Habár mi, vásárhelyiek,Székelyföld más városainaklakóihoz hasonlóan szere-tünk fészbukozni, példáulolyan faölelgetős villámcső-dületeket szervezni, ame-lyekre az „ott leszek”-re klik-kelőknek aztán egyötöde semegy el a nonvirtuális térbeis tiltakozni, a fészbukoscsoportok tekintetében Ma-rosvásárhely meglehetősenalulreprezentált: alig féltu-catnyi említésre érdemesvásárhelyes csoport talál-ható a fészbu kon. Lássuk afontosabbakat:A mintegy tizenháromezertagot számláló „Marosvásár-helyiek” csoport a legnépsze-rűbb, ugyanakkor érthetetlen,hogy miért zárt, mintha vala-miféle titkos szekta-tömörüléslenne (fészbuk-szüzeknek: azárt csoportok bejegyzéseit ki-zárólag a csoporttagok láthat-ják, és értelemszerűen csak őkposztolhatnak/kommentel-hetnek). De ez a kisebb baj. Anagyobb az, hogy a hozzászó-lásokban jobbára olyanfalustár saink osztják az észt,akiknek igencsak ta karé -koskodniuk kellene azzal a ke-véssel. Vitatkozási kultúranuku, ha szembemész a guruk(adminok) vagy a nyáj véle-ményével, kétmozgásból letá-csolnak, észérvek hiányábanés helyett többnyire sterilokoskodásokkal meg szemé-lyeskedésekkel. Az IsmeretlenSzájberbetyárt idézve: „fész-buk-kommentekben vitat-kozni kábé olyan, mint indulnia paralimpián; lehet, hogy győ-zöl, de attól még fogyatékos

maradsz”. Magyarán: nem iga-zán érdemes vitatkozni fész-bukon – se e csoportban, semásutt –, mivel legyőzni vala-kit virtuális szellemi párbaj-ban nem túl nagy dicsőség,pláné, ha az ellenfél fegyver-telen. Kiváltképp akkor, ha őnem is tudja.  A tizenkétezres „Marosvá-sárhelyi fotótár” csoport azelőzővel ellentétben szeren-csére nyílt, így bárki láthatjaaz oda kipakolt képeket. A kí-nálat gazdag, színes, meg fe-kete-fehér is. Találni ott min-denfélét: a ’60-’70-’80-asévekbeli szürke cement-tram-bulinos Víkendtől és a főtéri,lombos fák által övezett békásszökőkúttól kezdve (melynekhelyén most Dandea pajtáskuruttyol), a régi szocreál Tu-rist-Bem-Fructo reklámpan-nón keresztül egészen a friss,olykor már kiállítás-sanszosMarospart-fotókig. Csupán-csak az zavaró, hogy olykorolyan pár szavas helymegjelö-léssel posztolja az illető a posz-tolnivalóját („Ma délelöt a fö-téren”, „A sómostető regel”stb.), amitől egy nyugdíjas ma-gyartanárnő menten agyvér-zést kapna. „Viccek Marosvásárhelyrőlés nem csak” – ilyen is van. Azelnevezés megtévesztő: nemVásárhelyről vagy vásárhelyi-ekről szóló vicceken kacagha-tunk eme gruppban, hanemitteniek vagy innét elszárma-zottak által posztoltakon, ésnem csak. Amúgy nem is rosz-szabb, de nem is jobb, mintegy tetszőleges vicc-csoport.Azazhogy mégiscsak rosz-

szabb, mivel ez is zárt. Ez a leg-népszerűbb csoportunk, húsz -ezer tagja van. Az 5400 kétlábút tömörítő„Marosvásárhelyi kutyások éscicások és mindennemű állat-bolondok” csoportban renge-teg édibédi kutyás-macskás-m i n d e n n e m ű á l l a t o sfotográfiát meg videót lehetnézegetni, ahogy kábé hu-szonötmillió hasonszőrű cso-portban is. Egyes túlbuzgó ál-latbolondok néha kitesznekképeket olyan kutyákról is, „el-tűnt” vagy „keressük” szöveg-gel, amely ebek nem tűntek el,és a kutya se keresi őket, ha-nem egyszerűen kóbor ku-tyák.   Végül a csemege: „Esti dinTargu Mures daca…”, azaz „Ma-rosvásárhelyi vagy, ha…” (nembilingv csoport, a monolingvolvasók kedvéért fordítottukle). Ez az a huszonkét ezresvásárhelyi román csoport,amelybe beléphetsz magyar-ként is, ha szépen viseled ma-gad, és „nem csinálod a feszült-séget”. Ameddig csak olyanképeket posztolsz, hogy uj-tébö, mozgássérült-helyreparkolt a gondolkodássérülturbánparaszt, addig megtűr-nek, de ha magyarkodni kez-desz, seperc alatt szétszednekkommentekben, mint kiéhe-zett piranhák az Amazonasbapottyant menstruáló majom-lányt. És ha továbbra is pofá-zol, simán és figyelmeztetésnélkül kivágnak. Elvégre „Ar-monie, nu conflict”, ahogy anagy gondolkodó mondá.  
Molnár Tibor



Hallottak Parászkáról? Őa legszórakoztatóbb libsi hu-morista. Erdélyi újságíróféle,mert ugye a Heti Hetes lel-kisége nem áll meg a trianonihatároknál. Ahol magyar kö-zösség él és virul, oda egydarab biztos kerül. Oda jut-tatnak egyet.A Népszabadságnak nyi-latkozott nemrég ParászkaBoróka:„(NOL) – Mi az, ami annyi-ra zavarja a magyar kormánypolitikájában?(PB) – Ahelyett, hogy azerdélyi magyar közösség ér-dekeit képviselné, alapvetőemberi és kisebbségi jogokatsért. Nem hátország, nemtámasz, hanem veszélyfor-

rás.(NOL) – Sokan felhábo-rodnak, ha egy napon emle-getik az őshonos kisebbsé-geket a bevándorlókkal.(PB) – Őshonos a rackajuhmeg a békaliliom. Az em-berek – emberek. Én mintkisebbségi úgy tudom és ah-hoz tartom magam, hogysem faji, sem nemi, sem et-nikai vagy vallási alapon sen-kit megkülönböztetni, hát-rányos helyzetbe hozni nemlehet.”Akkor most a Boróka po-énját lefordítom más nyel-vekre.„Én úgy képviselem a Fe-rencváros ügyét, hogy nemteszek különbséget Fradi és

Újpest közt”. Vagy: „Én úgyköszöntöm fel az édesanyá-mat anyák napján, hogy nemteszek különbséget az anyu-kám meg a szomszéd utcá-ban lakó vadidegen emberanyukája közt.”No de várjunk, van itt mégpélda. Az előbbiek, lehet,nem érik el egy vérbeli libe-rális ingerküszöbét. Az anyu-ka az olyan családos dolog,eléggé avítt, régimódi; szülniis szélsőség, közel áll „a nőkvissza a konyhába”-féle men-talitáshoz, a Fradi meg elevegyanús. Legyen ez! Ez márolyan jó kis férfielnyomásospélda, talán be tud férkőzniegy libsi szürkeállományábais: „Én úgy képviselem a hit-vesi hűséget, hogy nem te-szek különbséget aközött,hogy a feleségemet csókolommeg vagy a titkárnőmet.”Van még jobb: „Én úgy kép-viselem az antifasizmusügyét, hogy nem teszek kü-lönbséget náci és antináciközt.”Hagyja a csudába a Sas-kabarét! Vadásszon Borókamondataira! Higgye el, meg-éri!
Pozsonyi Ádám 
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Levél: Kedves amerikai választók!Mi marad Amerikából, hanem vettek véget a birodal-mi Amerika és a nemzetál-lami Amerika közötti anta-gonisztikus ellentétnek?Muszáj racionálisan dön-tenetek, és persze jól teszi-tek, ha nem hagyjátok ott-hon a dühötöket sem.Először is tudnotok kell:ha valaki azt mondja nekemakár csak tíz évvel ezelőttis, hogy lesz idő, amikor tel-jes szívemből az oroszoknakfogok drukkolni, rólatok pe-dig pontosan azt fogom gon-dolni, amit hosszú, sivár év-tizedeken át gondoltam aSzovjetunióról, nos, nemhittem volna el.És lám, eljött ez az idő.Szomorú is ez, és öröm-teli is.Szomorú, mert ren-geteg illúzió, vágy, hit és re-mény lett oda politikai pok-

lotok tüzében, de örömteliis, mert végre mindent újralehet kezdeni.Nekünk, a világ többi ré-szének tényleg nem mind-egy, ki irányítja az orszá-gotokat. De leginkább nek-tek nem mindegy. Nektek,akik szintén elveszítettétekillúzióitokat, s végtelennektűnő, már-már megmoso-lyogni való naivitásotokatis. S egyszer, talán éppenmost, rádöbbentek végre,hogy a világ szörnyű álla-potát nem kis részben tiokoztátok. Persze nem ti,nem a redneckek, a cow-boyok, a kansasi farmerekvagy a New York-i hipszte-rek, ó, nem! Hanem a veze-tőitek. Akik az elmúlt kétévtizedben puszta üzleti ér-dekeik miatt lerohantak or-szágokat, exportáltak de-

mokráciát mindenhová,ahol senki sem kért belőle,a ti titkos részlegei tek mű-helyeiben kiképzett provo-katőrök, zsoldosok, „jó” ter-roristák ellen indítottákharcba a fiaitokat, amikoraz üzleti érdekek okán ki-derült, hogy a „jó” terroris-tákból rossz terroristák let-tek.S mindezt leöntötték va-lami elviselhetetlen, sziru-pos, ocsmány dumával, amitermészetesen a demokrá-ciáról, a világ békéjéről ésAmerika nagyságáról szólt.Azután elkezdték hazahor-dani fiaitokat a nemzetizászlókba burkolt kopor-sókban a hatalmas szállító-gépek, de elnökeitek és az„elitetek” tagjai nagyon szé-pen gyarapodtak olajból,fegyverből, műkincsből, mi-egyébből, miközben a vi-lágban csak gyűlt, egyregyűlt a gyúanyag, a gyűlölet,a harag, az engesztelhetet-lenség, ami sajnos – mertaz általatok felforgatott világbennünket is veletek azo-nosít – miránk is visszahul-lott.Ebből pedig az lett, hogyminekünk is elegünk lett

belőletek. Előbb csak az ál-mainkkal számoltunk le, az-tán rájöttünk, hogy a biro-dalmi Amerikából is elégvolt. Elég volt a diktátu-mokból, elég volt a ránkerőltetni akart szabadke-reskedelmi egyezményei-tekből, a génkezelt élelmi-szereitekből, az ostoba ésigazságtalan és felfoghatat-lan és aljas háborúitokból,úgy nagyjából mindenből,ami ti vagytok immáron párévtizede.És most akadt végre egyarc, aki nem az elitetekbőlvaló. Jött egy arc, egy afféleigazi amerikai bunkó, a fes-tett szőke hajával meg amilliárdjaival, és azt mondta,ő egy új Amerikát akar csi-nálni. Egy újat, ami olyan,mint a régi. Olyat, ami szakíta birodalmi Amerika elvi-selhetetlenségével és továbbnem finanszírozhatóaljasságai val, és visszatéraz erős nemzetállami Ame-rikához.És ez jó.Jó önmagában is, és azértis, mert a világ már nemakar úgy élni, ahogy ti éltek.A „törvény szövedéke min-dig fölfeslik valahol” – és

mostanra végképp fölfeslett.Meztelenek lettetek. Mégmindig gazdagok, a leggaz-dagabbak, de egyszersmindszánalmasak, dühítők és el-viselhetetlenek is vagytok.Már pedzi a világ, hogyiszlamista brigantik nemtudnák irtani a népeket, hati befejeznétek mindazt,amit pár évtizede elkezd-tetek.Ha visszatérnétek a nem-zetállami Amerika sáncaimögé, és békén hagynátokvégre a világot, ha végremegfosztanátok bennünketönmagatoktól.A festett hajú arc ezt ígé-ri.Remélem, hisztek neki.Egy próbát megér. Nektekis, nekünk is.Hiszen morális iránytűtökszinte soha sem volt, úgy-hogy ezzel kár próbálkoz-ni…Próbáljatok hát végre va-lami mást. Valamit, ami mégsoha sem volt. Ugyan mitveszíthettek? Semmit.Szóval: hajrá, Trump!
Bayer ZsoltNe a Sast!
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ASA – Steaua: A két együttes mérkőzéseiről
az elmúlt évek távlatából
Az ASA a 2015–2016-os idény felsőházi rájátszásá-
nak utolsó fordulójában 4-1 arányú vereséget szen-
vedett hazai pályán a Steaua együttesétől
(gólszerzők: Gorobsov (89.-büntetőből), illetve
Bawab 17., Chipciu 49., Popadiuc 51. és Onțel 67.), így
a 6. helyen végzett. Talán minden hazai futballszur-
koló tudja, hogy a Steaua Románia legismertebb és
legszeretettebb labdarúgó-együttese, amely az el-
múlt évek során több, színvonalas mérkőzésen vesz-
tett Marosvásárhelyen, az ASA-tól, vagy az együttes
elődjétől, az AS Armatatól. A következő anyagban, a
két csapat közötti, vásárhelyi szempontból pozitív
összecsapásokról lesz szó, amelyekre boldogan em-
lékeznek vissza a helyi együttes egykori játékosai és
szurkolói is.A legfontosabb Steaua el-leni győzelmekről:
AS Armata–Steaua 2-0,
1973. augusztus 26.A találkozóra az ősziidény 3. fordulójában kerültsor a Ligeti pályán, akkor acsapatot a másodszor is tá-vozó Boné Tibort váltó Ro-meo Cătană és Brassai Ist-ván vezette. Az együttesbenakkor Nágel, Sólyom, Gli-gore, Onuțan, Szöllősi Lász-ló, Unchiaș, Ispir, Czakó, Va-rodi, V. Pîslaru, Nagy Miki,Bölöni, Fazakas, Both Gyuri,Mureșan, Hajnal, KanyaróA. játszott, míg a Steaua szí-neiben C. Haidu, Ciugarin,L. Sătmăreanu, M. Răduca-nu, I. Vigu, Gh. Tătaru, A.Iordănescu is pályára lépett,a fővárosi alakulat edzőjea Gh. Constantin, és segítőjeT. Teașcă volt.A találkozón Nagy Mikiés Kanyaró Attila volt ered-ményes. 
AS Armata–Steaua 2-0,
1976. október 13.A zágrábi UEFA-kupabelikettős mérkőzés után, a ha-zai bajnokság őszi évadjá-ban, október 13-án hazaipályán Bölöni két találatá-nak köszönhetően fektettekétvállra az AS Armata aSteauát. Az akkori marosvásárhe-lyi együttes tagja voltak Ná-gel, Gligore, Szöllősi,Unchiaș, Ispir, Körtési, V.Pîslaru, Nagy M., Bölöni,Both Gy., Varodi, Márton Le-vente, Fazakas, Hajnal is,míg a Steaua együttesébenakkor Iordache, Moraru,Agiu, Anghelini, Fl. Marin,Aelenei, I. Dumitru, M. Ră-ducanu, T. Stoica. I. Vigu, A.Iordănescu is játszott, a csa-patot Jenei Imre edzte. 

A Steaua elleni találko-zókról, az AS Armata egy-kori tagja, Szöllősi László akövetkezőket mondta el aKözpontnak: ,,Én nem emlékszem egymérkőzésre sem, amikorfelsőbb szinten parancsotkaptunk volna, hogy úgy fo-cizzunk, hogy veszítsünk.Mi minden mérkőzésre 100%-os komolysággal készül-tünk fel. Annak idején szin-ten minden hazai meccsün-kön teltház volt, viszont egySteaua vagy egy Dinano el-leni összecsapáson még egytűt sem lehetett leejteni.” 
AS Armata–Steaua 4-0,
1982. szeptember 18.Minden idők legsimábbSteaua elleni győzelmére1983. április 6-án kerültsor Marosvásárhelyen. Azakkori helyi agilis kapitány,Cornel Cacovean vette kéz-be az ügyek intézését, míga Czakó-Kiss tandem ide-csalogatta Gyergyóból Ge-orge Ciorcerit (az ASA je-lenlegi edzőjét), a régeniMonoki Mihállyal gyarapo-dott a játékoskeret, felnőttaz elvárásokhoz Varga Lász-ló, viszont a bajnoki évadelején hagyta abba a lab-darúgást a 291 szerepléstösszegyűjtött Fazakas Ár-pád és a 214 első osztályújelenést kipipáló MiticaUnchiaș is. Az alakulat miután 1-0arányú vereséget szenvedettaz ősz idényben Bukarest-ben, a tavaszi szezon leg-nagyobb meglepetését sze-rezte, hiszen 4-0 aránybaniskolázta le a fővárosiakat.A találatokat Fanici, Biró I.Imre és Gál Dezső (2.) sze-rezték, utóbbi a másodiktalálatát mintegy 30 méte-res szabadrúgásból érte el. Az ASA keretében akkor

helyet kapott Naste, Varró,Biró II. L., Márton László,Szabó, Ispir, Jenei, Gáll D.,Both II., Hajnal, I. Costel,Bölöni, Biró I., Ciorceri, Mo-noki Mihály, Fanici, Cernes-cu, M. Muntean is, míg aSteauában akkoriba Iorda-che, Anghelini, Belodedici,Eduard, Fodor János (akiaz ASA-tól került Bukarest-be), Fl. Marin, D. Minea, Io-van, M. Pușcas, T. Stoica, V.Turcu focizott, az együttesedzője C. Cernăianu volt.
ASA–Steaua 1-0, 1991.
szeptember 9. A rendszerváltás után kétévvel sikerült minimálisarányban legyőzni a Steauáta Ligetben, miután a 3. for-dulóbeli találkozón AdrianBotezan fejjel értékesítetteO. Maier jobb oldali beadá-sát a 81. percben. Egyébként akkor a JeneiImre és V. Piturcă által ed-zett fővárosiak együttesé-

ben játszott Stîngaciu kapus;Artimon, B. Bucur, Bumbes-cu, Ungureanu, I. Dumitres-cu, Panduru, I. Stan,  Popa,State és Andrási is, aki je-lenleg az ASA gyermek- ésifjúsági központjának a ve-zetője. A marosvásárhelyi csa-patban kezdő volt Rotaru,Costan, Szabó, Erős, Sălă-gean, Botezan, M. Roșca,Stoica, Ciula, Ov. Maier ésH. Cioloboc. Az edző akkora Petru Varodi és Kiss Ma-docsa páros volt.Az 56. évében járó Bote-zan, aki 1981–1993 közöttjátszott az akkori katonacsa-pat ifjúsági, majd felnőttegyüttesében, a következő-képpen emlékszik vissza agyőztes gólra:,,Nagy odaadással és jójáték árán sikerült győznünka lelkes, odaadó marosvá-sárhelyi szurkolótábor nemkis meglepetésére.Visszaemlékszem, hogymindenki tapsolt nekünk,

le nem írható hangulat volta találkozó végén. A fővá-rosiak mindent elkövettek,hogy egyenlítsenek, de errenem került sor. Boldogantávozhattak a Ligetből a he-lyi szurkolók!”
ASA–Steaua 1-0, 
2014. október 26.A Cristian Pustai által ed-zett ASA a mérkőzés 54.percében szerzett győztestalálatot Axente révén, akiStăncioiu távoli kapukirú-gását Arlauskis mellett ér-tékesítette. Ezen a találkozón a he-lyiek együttesében pályáralépett többek közt Stăncioiu,Feussi, Sepsi, G. Mureșan,N’Doye, Gorobsov, Goga,Bumba, Hora és Zicu is, míga fővárosiak alakulatbanPapp, Szukala, Varela, La-tovlevici, Prepeliță, Stanciu,Sînmărtean, Keserű és Tă-nase is. 

AS Armata tg Mures-1975. 
Alsó sorban balról a második  Szöllősi László

ASA-Steaua 1-0, 2014. okt. 26.
Pillanatkép a  mérkőzésből
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Steaua–FC Barcelona 2-0Említést érdemel, hogy az ASA keddi ellen-felének elődje 1986 május 7-én, a sevillai Ra-mon Sanchez Pizjuan stadionban, 70.000 nézőelőtt elhódította a hazai labdarúgás legfonto-sabb trófeáját, amit aranybetűkkel írtak be avilág labdarágásának aranykönyvébe. Az akkori, 1986-os bajnokcsapatok Euró-pa-kupája döntőjében a következő játékosokléptek pályára: Steaua (edző: Jenei Imre): H. Duckadam —

Șt. Iovan, Ad. Bumbescu, M. Belodedici, I. Băr-bulescu — L. Bălan (A. Iordănescu 73.), BalintL., Bölöni László, M. Majearu – Lăcătuș, V.Pițurcă (M. Radu II. 112.). FC Barcelona (edző: Terry Venables): F. Ur-ruticoechea – Gerardo, Miguel, Alexanco, JulioAlberto – Victor, Bernd Schuster (Moratalla84.), M. Alonso, Pedraza  – Archibald (,,Pichi”Alonso 111.), Carrasco. A győztes találatokat Lăcătuș és Balint sze-rezték, míg Alexanco, Pedraza, Alonso és Mar-cos hibázott. Az egykori együttesről a következőképpen

vélekedett Fodor János, aki a Steauánál1980-1984 között szerepelt:,,Amikor Halagian jött a Steauához 1984-ben, tőle a vezetőség a bajnoki címet meg aRomán Kupát követelte. Neki a kikötése azvolt, hogy senki ne kössön bele a munkájába,s ő hozta oda Bölönit (akinek fogorvosi rendelőtis biztosítottak ), Duckadamot, Stângaciut,Bumbescut, Bărbulescut, Weisenbachert, L.Bălant, M. Radut és a többi nagy játékost,akik az ottlévő labdarúgókkal (Iovan,  Belo-dedici, T. Stoica, Balint, Lăcătuș ), kiváló együt-test alkottak, idővel megnyerték a BEK-et is.”

Steaua Bukarest 1983-1984  
Alsó sorban balról a második  Fodor János.
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Székely Fesztivál
Budapesten 

Idén második alkalommal rendezték meg Budapes-
ten a Székely Fesztivált. Az elsősorban gasztronómiai
rendezvényen az erdélyi kézművesség képviselői vet-
tek részt, három napjuk volt rá, hogy a hazai termé-
keket megmutassák és eladják a magyarországiaknak.
A vásár mellett táncház, könyvbemutató, filmvetítés
és egyéb kulturális programok is várták a látogatókat.
A leghosszabb sor mégis a csórékolbászos pult előtt
állt, és pálinkából is többszáz liter fogyott.Orbán Béla, az Orbán Pá-linkafőzde egyik tulajdo-nosa szerint a rendezvényreklámértékén van a hang-súly. – Lehetőséget kaptunkmegmutatni, hogy kik va-gyunk, és mit tudunk – ma-gyarázta a székely pálinka-főző mester. – Meg kellmagunkat ismertetni a vi-lággal, és ennek az egyiklegjobb módja, ha elvisszüka portékánkat a rendezvé-nyekre. A pálinkát jól isme-rik a magyarországiak, avisszajelzésekből úgy tűnik,hogy értékelik is a jót. En-nek a jónak az érdekébenalapítottuk meg az ErdélyiPálinka Lovagrendet, hogyegy szakmai nívót biztosít-sunk a főzdék körében. Má-sodsorban pedig szeret-nénk ezzel is felgyorsítaniazt a folyamatot, aminekremélhetőleg az lesz a vége,hogy a pálinka név haszná-lata számunkra is elérhetőlesz – zárta szavait OrbánBéla. Hozzá hasonlóanSinka Árpád sajtkészítő isa vásárlókat méltatta, a há-romfős mikrogazdaságbana szüleivel dolgozik együttNyikómalomfalván – Az it-teni árakba bele kellett kal-kulálnunk a szállítási ésegyéb költségeket, de azttapasztalom, hogy a vásár-lók hajlandóak kifizetni

magasabb árat is a finomtermékért. Úgy néz ki, a leg-több sajtom népszerű, amita hét tehén és néhánykecske tejéből készítünkédesanyámmal, míg édes-apám az állatokat gondozza– magyarázta Sinka Árpád.Demeter Krisztina szé-kelyudvarhelyi szárma-zású, a nemezelt kiegészí-tők mellett ő készítette aSzékely Fesztivál reklám-anyagát. – Az emblémánlátható életfa egy kézdivá-sárhelyi párnáról szárma-zik. A fa gyökeréből kinyílikegy kehely, amiben van egyember, aki a szélrózsa min-den irányába szórja a min-denféle jót. Ez a szimbó-luma a fesztiválnak, amipontosan leírja, miről isszól ez az egész – mondtaDemeter Krisztina, aki mi-után Magyarországra köl-tözött derítette ki, hogyősei lakóhelye, Gödöllőmellől vándoroltak ki Er-délybe. A nemezelő művészúgy véli, hogy az ősi tudásés az inspiráció csak addighelyfüggő, míg meg nem ta-láljuk azt a közeget, amibentudunk alkotni és átadni azörökséget. Az átadott tudásfontosságát Páll Ágostonkorondi fazekasmester isalátámasztotta, a rutinosvásározó csaknem hatvan

éve van a szakmában. – Idese jövök többet! Nézze meg,mindent megvesznek s me-hetek haza dolgozni! – bo-londozott a karcolt és zöld-mázas cserepeiről híresszakember. – Tőlem több-nyire budapestiek vásárol-nak, akik valamennyire is-merik Korondot, de olyanis akad, aki már felismeri acsaládunk kerámiáit. Meg-lepő, hogy sepsiszentgyör-gyi is rácsodálkozik a ko-rondira, de még olyanszékelyudvarhelyivel is ta-lálkoztam itt! Addig nincsgond, míg a fiatalok ilyenügyesek, nézze, én hatvanéve próbálkozom és megintnem úgy sikerült a máz –szabadkozott kacagva PállÁgoston. Tőle kicsit balra áll a sar-kon a fesztivál egyiksztárja, az Ibi csokis pult,ahol több mint húszféle íze-sítésű székely házicsokit le-hetett venni, a levendulátóla chilin át a mentáig. Do-mokos István, a szervezőkegyike is épp itt időzött. –Ha a tavalyi fesztivált sike-resnek lehet nevezni, akkoraz idei kimagasló – számoltbe a szovátai származásúvállalkozó. – Közel har -minc ezer ember látogatottki, és a kézművesek is elé-gedettek az eredmények-kel. A költségeket Varga Mi-hály fővédnök segítségével,Kovászna és Hargita megyehozzájárulásával, valamintönkéntesek bevonásával te-remtettük elő. Ez egy mű-ködőképes modell, az idénmár nem volt veszteségesa rendezvény – osztotta

meg tapasztalatait Domo-kos István.A Millenáris száz erdélyikézművesnek adott helyeta múlt hétvégén, hogy áruitbemutassa, és közelebbhozza a szépséges székelykultúrát az anyaországiak-hoz. A törekvés sikeremindaddig garantált, míg

nyitottak maradunk hatá-ron túli társaink felé, ésőrizzük mindazt, ami ösz-szeköt minket. Tehetjükmindezt a politikai helyzet-től függetlenül, vagy a za-varos időkben, épp annakellenére. 
Bodnár Erika


