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Se lenyelni, se kiköpni...  

Marosvásárhely önkormányzati képviselőtes‐
tülete múlt heti ülésén jóváhagyták a főtéri
mélygarázs gazdasági mutatóit, így gyakorla‐
tilag zöld utat adtak a régóta dédelgetett
projekt kivitelezésére. 
Ugyanakkor a testület megszavazta a város
autóbuszparkjának felfrissítését, azaz har‐
mincnyolc társasgépkocsi megvásárlását. Ennek
kapcsán jut eszembe: ha valóban ingyenessé
tennék a buszhasználatot – a Szabad Emberek
Pártja (POL) szorgalmazza egy ideje –, aminek
következtében csökkenhet majd a személy‐
gépkocsi‐forgalom a városban, különösen
annak központjában, akkor minek a főtéri
mélygarázs?

3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

„A székely katonáskodás
története a színházalapítás-
tól a háborús traumáig tart” 

Múlt héten Marosvásár‐
helyen is bemutatták a
Határvédelem évszá‐
zadai Székelyföldön
című tanulmánykötet,
amelyet Nagy József
történész szerkesztett
és rendezett sajtó alá. A
könyvbemutató után arra
kértük a könyv szerkesztőjét és egyik szerzőjét,
hogy mutassa be a kiadványt olvasóinknak.

Maros megyei közéleti lap
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A végvárból lett kastély

Nagykároly Szatmárnémetitől szűk negyven
kilométerre fekszik. A település első írásos
említése 1213‐ból származik. A Kaplony nem‐
zetség birtokolta egykor, leszármazottjuk a
Károlyi család, történelmük szorosan össze‐
fonódik Nagykároly város történetével. A XVI.
században a hadi bizonytalanság miatt az egy‐
kori udvarházat várrá alakítják.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

„Szegény kövér nemzedék”

Napjainkban a világon csaknem egymilliárd
ember éhezik. Ennél többen vannak a minőségi
éhezők, akik sokat esznek ugyan, de rossz táp‐
értékű ételeket. Mindkét problémán segítene,
ha az, ami a tányérunkra kerül, emberléptékű,
természetes gazdaságból kerülne ki. Mert a
hatalmas nagyüzemi mezőgazdaság elsősorban
nem élelmiszert, hanem hasznot termel.

4. old. // TÁRSADALOM

LOVAGGÁ AVATTÁK

Élsportolók, akik nem itt
születtek, de kötődnek 
Marosvásárhelyhez 
Az évek során számos egykori és jelenlegi
élsportoló került városunkba más egyesületektől,
akik sikeres időszakot töltöttek marosvásárhelyi
színekben. Egyesek közülük itt telepedtek le és
családot alapítottak, mások viszont a szerző‐
désük lejárta után másutt folytatták...

10–11. old. // SPORT

Tuzson-Berczeli Péter Maros-
vásárhelyen született, itt is
szökkent szárba festői pálya-
futása, ám a szerelem az anya-
országba szólította. Jelenleg is
ott él és alkot, munkásságát
pedig meglehetősen nagy figye-
lem és elismerés övezi. Múlt hó-
nap végén a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetést vehette át,
amelynek bár örül, úgy véli, egyéni
teljesítményén túlmutat. A művészt
alkotásairól, a vásárhelyi emlékekről
és útravalóról, szakmai kitérőiről is
kérdeztük. 

a marosvásárhelyi
gyökerű festőt



KOS: Óriási energiával rendelkezik, nincs lehetetlen
ön előtt: még azokat a feladatokat is megoldja,
amelyről korábban úgy gondolta, hogy képtelenség.
A környezetére is jó hatást gyakorol, többen lesznek,
akik önt kívánatos személynek tartják, és jókat mon‐
danak önről nemcsak a szemébe, hanem a háta
mögött is. 
BIKA: Ha korábban bizonytalanságot érzett akkor,
amikor a munkahelye, a megélhetése volt a téma,
akkor ennek a héten nyoma sincs. Sok dolog alakul
úgy, ahogy szeretné. Felettese is jó véleménnyel van
önről, még azokkal a kollégákkal is jól kijön, akik ko‐
rábban borsot törtek az orra alá.
IKREK: Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás,
mint most: amitől fél az ember, azt hívja be az életébe.
Le kell számolni az aggályaival, és erősen hinni, hogy
minden úgy alakul, ahogy szeretné. Kiváló az idő,
utazásra, ha tanulmányokat folytat, fantasztikus ered‐
ményt érhet el. 
RÁK: A szerelmi kapcsolatokban felmerülhet az
összebútorozás lehetősége. Ha ez már megtörtént,
talán olyan valaki látogatására kerülhet sor, akinek
nagyon meg akar felelni. Ezért olyan dolgokra is haj‐
landó, amelyet korábban elutasított. 
OROSZLÁN: A házasságokban, együttélésekben a
nyugalom azon múlik, hogy ön mennyire képes al‐
kalmazkodni. Ha meg tudja állni, hogy ne dirigáljon
élete párjának, akkor az együttélésükre a harmónia
lehet a jellemző. 
SZŰZ: Senki sem tudja önnél jobban, hogy a vagyon‐
szerzéshez nem tudás kell, hanem élni tudás. Így
aztán bármit tesz, az mind arannyá változik. Az anyagi
sikereket azonban ne verje nagydobra, nincs szükség
arra, hogy olyan emberek is az irigyei táborához
csatlakozzanak, akik eddig a támogatói voltak. 
MÉRLEG: A most induló szerelmi kapcsolatokból a
későbbiekben házasság, tartós együttélés lehetséges.
Amennyiben válófélben van, nosztalgiával gondolhat
vissza arra az időszakra, amikor felhőtlenül boldogok
voltak.
SKORPIÓ: Remek a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek
intézésére, rokonnal, családtaggal is többet kell fog‐
lalkozni, ami most nem esik nehezére. Anyagi ügyekben
elszaladhat önnel a ló, olyan dolgokra adhat ki,
amelyek nem érik meg az árukat, vagy amivel egyből
megcélozhatja a kukát. 
NYILAS: Nincs olyan téma, amiről ne tudna őszintén
beszélni. Ki kellene használni ezeket a remek csillag ‐
állásokat, és feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket
eddig nem mert. Mert végre vagy pontot tehet, vagy
új helyzetbe kerülhet egy olyan kapcsolatban, amelyre
eddig a bizonytalanság volt a leginkább a jellemző. 
BAK: Tapasztalhatja a héten, hogy a szerencse for‐
gandó, mert aki tegnap kevesebb volt egy porszemnél,
az ma a csúcsra emelkedhet. Igyekezzék szerényen
viselkedni, az elért eredményeivel – netán hódításaival
– nem dicsekedni, így kerülheti el, hogy az örömét
valaki megpróbálja ürömmé változtatni. 
VÍZÖNTŐ: Ne keseredjen el, ha nem kerül fel a gaz‐
dagok listájára. Jusson eszébe, hogy a gazdag embernek
ugyan sok a pénze, de a gyomorsava is! A házassá‐
gokban, régi együttélésekben fordulóponthoz érkez‐
hetnek, és a kapcsolatukra az újjászületés lehet a jel‐
lemző.
HALAK: Ami másnak pech, az önnek ezen a héten
fény, siker, csillogás! Ne érezzen lelkiismeretfurdalást,
hiszen ön ártatlan, senkinek nem tett keresztbe. Egy‐
szerűen ilyen az élet: hol fent, hol lent! Egészségére
vigyázzon jobban, és ne sajnálja a pénzt testi és
szellemi épségének a megőrzésére. 

Ingyenes 
focitanfolyam 
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi
CSM/Maros Sportklub feb‐
ruár 12‐étől ingyenes foci‐
tanfolyamot szervez. A
2007‐ben született kezdők‐
nek keddi, szerdai és csü‐
törtöki napokon 16 órai
kezdettel lesz edzés a ví‐
kendtelepi 1‐es számú mű‐
gyepes pályán, a 2012‐ben
született gyermekek okta‐
tását hétfőnként és pénte‐
kenként 16 órától tartják a
Serafim Duicu iskola sport‐
termében. A képzés ingye‐
nes, a klub nem számolja
fel az edzések, a szállítás, a
bírók vagy az orvosi ellátás
költségeit. Az edzésekre je‐
lentkező gyermekek saját
sportfelszereléssel jelent‐
kezzenek. Érdeklődni Ştian
Dorin edzőnél, a 0745‐754‐
750‐es telefonszámon.

AxiS-koncert 
a Jazzben

Február 7‐én, csütörtö‐
kön 21 órakor az AxiS nevű
román‐szerb együttes First
Punch című új albumának
bemutató koncertjére kerül
sor a Jazz & Blues Clubban. 

Rendkívüli 
vokálszimfonikus 
hangverseny 
Shinya Ozaki 
tiszteletére

Shinya Ozaki karmester
25 éves tevékenysége al‐
kalmából rendkívüli vokál‐
szimfonikus hangversenyre
kerül sor február 7‐én, csü‐
törtökön este 7 órakor a
Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Shinya Ozaki, zon‐
gorán Mutsuko Tominaga
japán művész, orgonán Mol‐
nár Tünde játszik, közre‐
működik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zene‐
kara. Műsoron: Mozart‐ és
C. Saint‐Saens‐művek. A

hangversenyre a 15‐ös szá‐
mú bérletek érvényesek.

A Rocksuli februári
programja

Február 8‐án 18 órától a
Jazz & Blues Clubban lesz
a Rocksuli gálaműsora. Min‐
den félév végén alkalmi ze‐
nekarok alakulnak a Rock‐
suli diákjaiból, és egy hó‐
napos próbaidő után nyil‐
vános vizsgakoncerteket
tartanak. Az est meghívottja:
Szabó Előd. Másnap, 9‐én
16 órától folytatódik a gá‐
laműsor az Apolló palotá‐
ban. 10‐én 16 órától várják
a jelentkezőket, előzetes re‐
gisztráció alapján. 

Szentségimádás 
és szentmise 
a házaspárokért

A marosvásárhelyi Ke‐
resztelő Szent János‐plébá‐
nián február 10‐én, vasár‐
nap 17 órai kezdettel a há‐
zaspárokért tartanak szent‐
ségimádást és szentmisét.
Vezeti Balla Imre segédlel‐

kész, közreműködnek a Há‐
zashétvége lelkiség házas‐
párjai, zenél a Remény
együttes. 18 órakor ifjúsági
szentmise kezdődik.

Imagine 
– filmritkaság
a Kultúrpalotában

A hetvenes évek hippi‐
kultúrájának ikonikus sze‐
relmes párja, John Lennon
és Yoko Ono sajátos lát‐
ványvilágú zenés filmje, az
Imagine kerül bemutatásra
Bálint‐nap alkalmából a ma‐
rosvásárhelyi Kultúrpalo‐
tában. A vetítés február 16‐
án, szombaton 19 órakor
kezdődik a Palota nagyter‐
mében. Jegyek már kapha‐
tók a Kultúrpalota jegypénz‐
tárában (keddtől péntekig
9–15.30, szombaton és va‐
sárnap 9–14 óra között, te‐
lefonszám: 0365‐451034),
online pedig a biletmaster.ro
honlapon. Az 1972‐ben ké‐
szült filmet felirat nélkül,
eredeti hanggal vetítik. For‐
galmazó a Pannonia Enter‐
tainment.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja 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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Marosvásárhely önkor‐
mányzati képviselőtestülete
múlt heti ülésén jóváhagy‐
ták a főtéri mélygarázs
gazdasági mutatóit, így
gyakorlatilag zöld utat
adtak a régóta dédelge‐
tett projekt kivitelezésére. 

Ugyanakkor a testület
megszavazta a város autó‐
buszparkjának felfrissíté‐
sét, azaz harmincnyolc tár‐
sasgépkocsi megvásárlását. Ennek kapcsán jut eszembe:
ha valóban ingyenessé tennék a buszhasználatot – a
Szabad Emberek Pártja (POL) szorgalmazza egy ideje –,
aminek következtében csökkenhet majd a személygép‐
kocsi‐forgalom a városban, különösen annak központjában,
akkor minek a főtéri mélygarázs?  

A mélygarázshoz visszakanyarodva a képviselők elfo‐
gadták a megvalósíthatósági tanulmány aktualizált vál‐
tozatát. Az objektumot egyszintesre tervezik, 12.320
négyzetméteren 415 parkolóhelyet alakítanak ki. A be‐
ruházás összértéke 42,3 millió lej. (A tavalyi számítások
szerint megúsztuk volna csekély 33 millióból.) A kivitelezés
jó esetben 3 évet venne igénybe, de ha az építkezés során
régészeti leletekre bukkannak, és azokat fel kell tárni,
sokkal tovább tarthat. A szándék szerint idén nyáron
már el is kezdenék a munkálatokat. A tervezés 1 millió
lejbe kerülne. Legalábbis a kolozsvári Bogart Construct
Kft. számításai szerint. A Makkai Gergely alpolgármester
által kezdeményezett tervezetet, a Szabad Emberek Pártja
képviselőinek kivételével, mindenki megszavazta.  

Igen, arról a Makkai Gergelyről van szó, akit az RMDSZ
megyei elnöke, a sajtó által megszellőztetett dél‐koreai
kirándulása által keltett botrány után, alpolgármesteri
tisztségéről való lemondásra szólított fel, s miután azt
nyíltan megtagadta, a szervezetből való kizárását kezde‐
ményezte. Nos, a botrány elülni látszik, legalábbis az ille‐
tékesek úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi.
Legalábbis a nagy fegyelmezési nekibuzdulás gyakorlati
következményei elmaradtak. Igen‐igen úgy fest, hogy
Makkai túl nagy falatnak bizonyult a megyei RMDSZ szá‐
mára: se lenyelni, se kiköpni nem tudja. 

Az eset komoly kételyeket támaszt a megyei szervezet
működőképességét illetően. Ha egy ilyen, akár aprónak
is mondható belső fegyelmi ügyet is képtelen végigvinni,
akaratát érvényesíteni, akkor hogyan birkózhat meg a
nagyobb horderejű problémákkal? 
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Szentgyörgyi László

Se lenyelni, se kiköpni...

„A székely katonáskodás története 
a színházalapítástól a háborús traumáig tart”
Múlt héten Marosvásárhelyen is bemutatták a Határvédelem évszázadai Szé-
kelyföldön című tanulmánykötet, amelyet Nagy József történész szerkesztett és
rendezett sajtó alá. A könyvbemutató után arra kértük a könyv szerkesztőjét és
egyik szerzőjét, hogy mutassa be a kiadványt olvasóinknak, illetve beszéljen
arról, hogy milyen hatással volt a katonáskodás a Székelyföld társadalmi-
gazdasági történetének alakulására, hol áll a székely határőrezredek történetének
kutatása, és hogy van-e elegendő forrás a történet részletes megírásához.

A Hargita megyei Szépvíz
község önkormányzata és a
Szépvízért Egyesület egy na‐
gyobb méretű kiállítás lét‐
rehozását tűzte ki célul,
amely az elmúlt ezer év szé‐
kely hadtörténetét mutatná
be. A kiállítás háttértörténe‐
teként íródott meg a már vá‐
rosunkban is bemutatott ta‐
nulmánykötet, amely nyolc
szerző munkáját köti egy cso‐
korba. „Egyre többen foglal‐
koznak Székelyföld hadtör‐
ténetével, de kevesen a tu‐
dományos igényeknek meg‐
felelően, viszont már szüle‐
tett néhány kutatási ered‐
mény, aminek következtében
megpróbálkozhattunk ezzel
a tanulmánykötettel. Az első
fejezetet, az Árpád‐kortól a
mohácsi csatáig tartó törté‐
neti periódust Ladó Árpád‐
Gellért szépvízi születésű,
Kolozsváron tanuló dokto‐
randusz írta. A második fe‐
jezetet Botár István, a Csíki
Székely Múzeum régésze
jegyzi, aki régészeti kutatá‐
sokon alapuló településtör‐
ténetet írt arról, hogyan ala‐
kultak ki egyes csíki közép‐
kori települések. A harmadik
fejezetnek B. Szabó János, a
Budapest Történeti Múzeum
muzeológus‐hadtörténésze
a szerzője, aki Mohácstól
1709‐ig, a Rákóczi‐szabad‐
ságharc végéig írta meg az
erdélyi fejedelemségkori szé‐
kely határvédelem történetét.
Utána Csikány Tamás buda‐
pesti professzor, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem okta‐
tója a székely katonai határ‐
őrvidék történetét mutatja
be 1763‐tól 1851‐ig, amiben
benne van az 1848‐49‐es
szabadságharc is. Gottfried
Barna történész, a nyíregy‐
házi megyei levéltár főlevél‐
tárosa az 1867–1919 közötti
időszakot taglalja, amely el‐
sősorban az első világháború
történetét székelyföldi vi‐
szonylatba tárja az olvasó
elé, de megemlíti benne a
Székely Hadosztály történetét
is. A következő fejezetet Nagy
József történész és Illésfalvi
Péter, a budapesti Hadtörté‐
neti Intézet és Múzeum mu‐
zeológus‐hadtörténésze írták,
ami a Székely Határvédelmi
Erők (1940‐1944) történe‐
tének a csíki kérdéseit, vagyis
a csíkszeredai határvadász
és székely határőr alakulatok
történetét foglalja össze. 

„Európában kialakult egy
hadszíntérturizmus, ami
a megbékélést 
is elő tudta segíteni"

Az utolsó fejezetet Horváth
Alpár, a kolozsvári BBTE
Gyergyószentmiklósi Kihe‐
lyezett Tagozatának oktatója
írta. Erre a fejezetre azért
volt szükség, mert van egy
nagy hadtörténeti öröksé‐
günk, amellyel sokszor nem
tudunk mit kezdeni. Nyugat‐
Európában nagyon jól hasz‐
nosították turisztikailag az
ilyen jellegű örökségeket, és
kialakult egy hadszíntértu‐
rizmus, ami a megbékélést
is elő tudta segíteni, mert
mindenféle nemzetiségű tu‐
rista elmegy meglátogatni,
és több nyelven tudták pre‐
zentálni. Ahhoz, hogy egy
ilyen európai gondolat szel‐
lemében ezt az örökséget mi
is megpróbáljuk hasznosítani,
felkértünk egy turisztikai
szakértőt, hogy foglalja össze
a kérdést turizmusgazdasági
szempontból” – mondta el
lapunknak Nagy József, a kö‐
tet szerkesztője.

Az, hogy a székelyek férfi‐
társadalmának tekintélyes
része a történelemben kü‐
lönböző hadszervezeti kere‐
tek közt élte az életét, rá‐
nyomta a bélyegét a székely‐
földi társadalom működésére.
Mária Terézia idején például
a Habsburg Birodalom fej‐
lettebb tartományaiból érke‐
ző katonatisztek jöttek a Szé‐
kelyföldre, akik elhozták azt
a közép‐európai kultúrát is,
ami társadalmi‐gazdasági fej‐
lődéshez vezetett. Létrejöttek
a határőriskolák, amelyek ál‐
tal csökkent az analfabetiz‐
mus, a Székelyföldön többen
tudtak írni‐olvasni a XIX. szá‐
zadra, mint a környező régiók
jobbágytársadalma. „Adott
esetben Nyugat‐Európában
színházakat látott a székely
katonaság a napóleoni há‐
borúk idején, és hazajőve lét‐

rehozta az első színjátszó
csoportot. Sok ilyen pozitív
hatása is lehetett a hadszer‐
vezeti keretnek a székely tár‐
sadalomra, a negatív oldala
viszont az volt a katonásko‐
dásnak, amikor háborúba kel‐
lett vonulni. Akkor nagyon
sok székely fiatal egy teljesen
ismeretlen világban, például
a Rajna partján vagy Auster‐
litzben hősi halált halt a csá‐
szárért, aminek semmilyen
jelentősége vagy célja nem
volt az otthon maradott szé‐
kely család szempontjából.
Ezek a háborús veszteségek
megviselték a székely társa‐
dalmat, főleg a XX. században
az első és második világhá‐
ború súlyos háborús traumát
okozott. Tehát a székely ka‐
tonáskodás kileng a színház‐
alapítástól a háborús trau‐
máig” – állítja a hadtörté‐
nész.

„Erdélyben a határőrezre-
dek történetének 
nem született meg 
még a feldolgozása”

1763 és 1851 között 18
határőrezred létezett a Habs‐
burg Birodalomban. A határ‐
őrezredek kiegészítési terü‐
letein, amelyek egy‐egy ha‐
társávot képeztek a biroda‐
lom déli és délkeleti határán
Dalmáciától‐Naszódig, három
székely és a két román ezred
volt a tizennyolcból. „Ha Dal‐
máciáig nézzük a kérdést, ak‐
kor a különböző népek kü‐
lönbözőképpen viszonyultak
ahhoz, hogy megismertessék
a határőrvidék hadtörténetét.
Feldolgozták ezt a történetet
a horvátok, a bécsi osztrák
kutatók is írtak ilyen jellegű
összefoglaló műveket, ame‐
lyek részben a székelyeket is
érintik. Sajnos azonban Er‐
délyben se a két román, se a
három székely ezred törté‐
netének nem született meg
még átfogó feldolgozása” –
tudtuk meg Nagy Józseftől.

A középkor 500 évéből
van a legkevesebb írott for‐
rásunk, amin valamennyire
segít a régészet és a művé‐
szettörténet. Például a temp‐
lomok falán megmaradt
Szent László‐freskók, ame‐
lyekről, a korabeli fegyver‐
zetről, felszerelésről látha‐
tunk foszlányokat, hogy be‐
azonosítsuk, hogy 1400 kö‐
rül, amikor ezeket festették,
milyen harci viseletet hordtak
a székely katonák. Az erdélyi
fejedelemség korából már
sokkal több a forrás, de a
székely katonai határőrvidék
története 1763 után már tel‐
jesen rekonstruálható. „A leg‐
jobban rekonstruálható az
Osztrák‐Magyar Monarchia
hadseregének története az
első világháborúból, mivel a
sok állásharc idején a külön‐
böző hadszíntereken óriási
mennyiségben gyűlt az írott

forrás. Tömegével van anyag
Bécsben és Budapesten, ku‐
tatható, még sincs egyelőre
elég jól feldolgozva. A má‐
sodik világháborúról keve‐
sebb az írott forrás, mivel ez
egy mozgó háború volt és
nagyobb volt az iratpusztulás,
továbbá az 1945 utáni poli‐
tikai rendszer sem kedvezett
a múlt megfelelő feldolgo‐
zásához. A székely honvéd‐
alakulatok s általában a Ma‐
gyar Királyi Honvédség a né‐
met csapatokkal együtt vo‐
nult vissza, és folyamatosan
nagy emberi és anyagi vesz‐
teségek érték. Mikor mene‐
külni kellett a harctéren, va‐
lószínűleg nem az iratokat
gyűjtötte össze a katona, ha‐
nem a maradék élelmét" –
zárta gondolatait Nagy József
történész.

Nemes Gyula



| Központ hetilap | 2019 / 3. |  február 7–20. |

\ 4. \ |  TÁRSADALOM |

A családi receptek gene‐
rációkon át hagyományo‐
zódnak, sokszor még a moz‐
dulatok is. Ahogy a krumplit
vágjuk, hámozzuk, szeletel‐
jük. A baj csak ott kezdődik,
hogy ez a krumpli már nem
az a krumpli. És nem az a
hús, borsó vagy tej. Hatalmas
arányban veszítettek vita‐
min‐ és ásványianyag‐tar‐
talmukból, és alig tartalmaz‐
zák azokat az egészségvédő
vegyületeket, amelyek az
egészséges bélműködéshez,
sejtépítéshez vagy rákme‐
gelőzéshez kellenek. A lé‐
nyeg, hogy élet csak életből
születhet. A növények élet‐
ének kulcs pedig a talaj. Ami
nem csupán a cipőnk talpára
ragadó sár, hanem milliárd‐
nyi élőlény csodálatos élet‐
közössége. A talaj termeli a
humuszt, tartja meg a ned‐
vességet, termeli meg az
előbb felsorolt tápanyagokat.
Ha a nagyobb hozam ked‐
véért vegyszerekkel megölik
ezt az élővilágot, akkor a
növény életadó táplálék he‐
lyett szintetikus anyagokat
épít magába. Ez az egyik fő
oka az elhízásnak is, a szer‐
vezet nem jut a szükséges
tápanyaghoz, ezért folyama‐
tos az éhségérzet. Az állan‐
dóan és nagy mennyiségben
bevitt élelmiszer pedig nem
táplál, csak hizlal. 

Amikor a WHO a minő‐
ségi éhezés miatt kongat
vészharangot, éppen erről
beszél. Ám ilyenkor jön az
automatikus válasz, ponto‐
sabban kérdés: Mégis, ho‐
gyan lehetne a Föld egyre
növekvő népességét etetni,
ha nem használnánk a nagy‐
üzemi mezőgazdaság mo‐
dern módszereit? Az a ré‐
mes, hogy elhitették az em‐
berekkel: lehet, hogy ezek
az élelmiszerek rosszabb
minőségűek, ám mindenki‐
nek jut belőlük. Csakhogy
ez nem igaz! Néhány éve az
ENSZ nagy, összefoglaló ta‐
nulmányában a világ legje‐
lesebb mezőgazdasági ku‐
tatói egyöntetűen azt álla‐
pították meg, hogy jobb és
több élelmiszer lenne elő‐
állítható ökológiai módsze‐
rekkel, akár 12‐14 milliárd
ember számára is elegendő.
Azt is kimondták, hogy a
huszonegyedik század leg‐

fontosabb feladata a mező‐
gazdaság átalakítása, mivel
olyan komoly károkat okoz
a jelenlegi rendszer. A gaz‐
daságnak, az emberek egész‐
ségének, a biológiai sokszí‐
nűségének, a vizeknek, a
légkörnek. Mindennek!

Többet ésszel, 
mint vegyésszel!

Az ökológiai alapokon
nyugvó mezőgazdaság nem
azt jelenti, hogy visszatérünk
valami „elavult régihez”. A
régi tudás még megvan, és
kincset is ér, ám rengeteg
új innováció születhet és
születik is. A természetben
mindennek megvan a maga
ellensége, csak okosan kell
használni őket. Néhány pél‐
da, amikor nem vegyszerrel
oldották meg a problémákat:
Afrikában a kukoricamoly
ellen a sorok közé olyan nö‐
vényt ültettek, amelynek il‐
lata taszította a molyt. A táb‐
la köré pedig olyat, amelyik
vonzotta. Kínában összekev‐
ertek egy nagyon bőtermő,
ám gombabetegségre érzé‐
keny rizsfajtát egy másikkal,
amelyik kevesebbet terem,
de rezisztens a gombára.
Hatvan százalékkal nőtt a
termelésátlag. A krumpli‐
bogár ellene a növény és a
föld között rezgő kádat ve‐
zettek végig. A krumplibo‐
garak utálják a rezgést, ezért
sorra belepotyogtak a kádba,
és vegyszer nélkül lehetett
összegyűjteni őket.

Butább nemzedék?

Nemrég jelent meg az EU
tudományos szolgálatának
tanulmánya, ebben össze‐
foglalják az élelmiszerek
egészségügyi hatásait vizs‐
gáló kutatásokat. A világ szá‐
mos helyén tanulmányozták,
hogyan hatnak a vegyi anya‐
gok, növényvédők, gomba‐
ölők, rovarirtók ránk, gya‐
nútlan fogyasztókra. Nagyon
nehéz ilyen kutatást végezni,
hiszen nem lehet emberek‐
kel kísérletezni, és csak azért
vegyszerélelmiszerrel etetni
őket, hogy megfelelő kont‐
rollcsoportot képezzenek.
Az eredmények ijesztőek.
Kimutatható az összefüggés
a szintetikus vegyszerek je‐

– Hogyan került kapcso-
latba a festészettel? 

– Bár nem rendelkezem
művész ősökkel, mégis azt
érzem, hogy beleszülettem
a festészetbe. Szeretném azt
hinni, hogy ebbéli vágyaim
egybeestek a „nagy Isteni
tervvel”. Szüleim révén hét‐
köznapjainkat a maga ter‐
mészetességével szőtte be
a klasszikus magyar iroda‐
lom, a zene és a képzőmű‐
vészet szeretete. Édesapám
rendkívül impozáns, a fes‐
tészetet is felvonultató bé‐
lyeggyűjteménye mindig is
magával ragadott. Önmaga‐
mat némiképp kívülről
szemlélve, érzésem szerint
nem voltam az a kimondot‐
tam tehetséges gyerek. Ezzel
együtt egy tehetségkutató
nyomán hívtak be felvéte‐
lizni a marosvásárhelyi mű‐
vészeti iskolába. Ez a pillanat
életem sarokpontjává vált.
Amint tízévesen, édesanyám
kezét szorongatva lépked‐
tem a Kultúrpalota már‐
ványlépcsőin, félelemmel
teli áhítattal csodálkoztam
rá a monumentális freskók‐
ra, Róth Miksa ólomüvege‐
ire.

– Miként határozná meg
a művészeti stílusát?

– Óvatos vagyok az olyan
fajsúlyos állításokkal, mint
a saját stílus. Alkotásaimat
nem szívesen sorolnám be,
hiszen ez a műkritika, jó
esetben a művészettörténet
dolga. A Kortárs Magyar Mű‐
vészeti Lexikon három idő‐
szakot társít a nevemhez.
Ebből a legjellemzőbb a
transzparenciákra épülő
„pentimento” képek, a do‐
mináns vörös festményeim,
melyek egyenként egy nagy
történet részei. Mese a te‐
remtett világ szépségéről,
egyfajta déjà vu állapot, át‐
tetsző sejtés és sejtetés. Há‐
rom évtizede a pentimento
jelenségben fedeztem fel
annak szépségét, amikor a
festékek vegyhatása révén
az egymásra festett rétegek
helyenként elő– és eltűnnek.
A pentimento szó jelentése:
megbánás. A festészet ezt
kézzelfoghatóan testesíti
meg, amikor a művész meg‐

gondolja magát, és ráfest
egy, már kész alkotására.
Tudatosan alkalmazva ezt
amolyan állapotlenyomatok
rétegeit festem meg, ugyan‐
úgy, ahogyan emlékképeink
rakódnak egymásra. Meg‐
győződésem, hogy a művé‐
szet akkor ér valamit, ha
önmagán túlmutat. Ezért
erre az örömteli szemlélő‐
désre hívom a befogadót,
akit alkotótársnak tekintek.
Képeimmel „keretet” sze‐
retnék teremteni, amelybe
ki‐ki a maga intuíciói szerint
képzelheti bele saját gon‐
dolatait.

– Marosvásárhelyen szü-
letett, az általános és a kö-
zépiskolát is itt végezte. Ho-
gyan került Magyarország-
ra?

– Bár a hely, ahova szüle‐
tünk, nem egyéni érdem,
marosvásárhelyi születé‐
semre rendkívül büszke va‐
gyok. A nyolcvanas évek sa‐
játosságai ellenére szeret‐
tem Marosvásárhelyen élni,
nem terveztem a szülőföl‐
dem elhagyását. 1986‐ban
ismerkedtem meg a felesé‐
gemmel, aki Budapesten élt.
Szerelem volt első látásra,
másnap megkértem a kezét,
és ő igent mondott. Ezt kö‐
vette három év „hősszerelmi
korszak”, amikor kéthetente
ingázott Marosvásárhely és
Budapest között, amíg meg‐
kaptuk a román állam há‐
zassági engedélyét. Akkori‐
ban csak sejtés volt szá‐
momra, hogy ő a jobbik
énem, azóta ez bizonyos‐
sággá is vált. Több mint há‐
rom évtizede a szerelmem,
múzsám és mecénásom,
menedzserem és elsőszámú
műkritikusom. 1988‐ban
házasodhattunk össze, és
ezt követően 1989 február‐
jában Magyarországra tele‐
pültem.

– Milyen útravaló, inspi-
rációforrás származik Ma-
rosvásárhelyről, Székelyföld-
ről?

– A teljes felsorolása szét‐
feszítené e riport kereteit.
Szakmai és emberi alapér‐
tékeim, a családba és kö‐
zösségbe vetett hitem, va‐

„Szegény kövér nemzedék”

Mi kerül a tányérra?
Napjainkban a világon csaknem egymilliárd ember
éhezik. Ennél többen vannak a minőségi éhezők,
akik sokat esznek ugyan, de rossz tápértékű ételeket.
Mindkét problémán segítene, ha az, ami a tányérunkra
kerül, emberléptékű, természetes gazdaságból kerülne
ki. Mert a hatalmas nagyüzemi mezőgazdaság első-
sorban nem élelmiszert, hanem hasznot termel.

lenléte és a rák, a Parkin‐
son‐, az Alzheimre‐kór kö‐
zött. Gyerekeknél a visel‐
kedési és tanulási zavarok
tekintetében is. Tudni kell,
hogy ezeknek a vegysze‐
reknek az engedélyeztetése
rövidtávú kísérletek alapján
történik, és értelemszerűen
egyenként vizsgálják őket.
Ki lenne képes végigvizs‐
gálni az összes koktélt, amit
külön‐külön az egyes em‐
ber bevisz a szervezetébe?
A jelenlegi rendszerben
nem nézik az idegrendszer‐
re és a hormonrendszerre
gyakorolt hatásokat sem.

Több száz vizsgálatot tar‐
talmaz az EU jelentése, ve‐
gyük csak a legmegdöb‐
bentőbbet: Salinas‐völgyi
anyák vizeletének, illetve
New York‐i újszülöttek köl‐
dökvérének növényvédő‐
szer‐tartalmát mérték,
majd hét év után megvizs‐
gálták a gyermekek intel‐
lektuális képességeit. A ká‐
ros hatásoknak leginkább
kitett anyák gyermekeinek
jelentős, 7 IQ‐ponttal volt
alacsonyabb a teljesítmé‐
nye. Komoly és nagymintás
vizsgálatok hasonló össze‐
függést állapítottak meg az
Alzheimer, a Parkinson‐kór,
a viselkedési és tanulási
zavarok, allergiák esetében
is, számos esetben pedig
megnövekedett a hajlam
például a terhességi komp‐
likációra, illetve bizonyos
rákfajtákra. Vagyis immár
papírunk van arról, amit
eddig is sejtettünk: a műtrá‐
gyák, rovarirtók, gombaö‐
lők nemcsak a károsnak te‐
kintett élőlényekre, de az
emberre is hatnak.

Nem is lehet másképpen,
hiszen bár sokan felül‐ és
kívülállóként tekintetnek
az emberre, valójában mi
is a biológiai rendszer ré‐
szei vagyunk. Okozók és
osztozók egyszerre. Ha
megbetegítjük a talaj élő‐
világát, szennyezzük a vizet,
a földet, takarmány‐ és
energianövényeket terme‐
lünk, bedőlünk a reklámok‐
nak, akkor egyszerre bete‐
gítjük a bolygót, a többi
élőlényt, önmagunkat és
utódainkat.

Timár Tímea

Lovaggá avatták
Tuzson-Berczeli Péter Marosvásárhelyen született,
itt is szökkent szárba festői pályafutása, ám a szerelem
az anyaországba szólította. Jelenleg is ott él és alkot,
munkásságát pedig meglehetősen nagy figyelem és
elismerés övezi. Múlt hónap végén a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetést vehette át, amelynek bár örül,
úgy véli, egyéni teljesítményén túlmutat. A művészt
alkotásairól, a vásárhelyi emlékekről és útravalóról,
szakmai kitérőiről is kérdeztük. 
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Bemutatkozott 
a Kobak 

Könyvesbolt új
eseménysorozata,

a MESELÁNC!

Nagyot dobbantottunk. A
szó szoros értelmében.
Egy tucat lábacska törte
meg a könyvesbolt nyu‐
galmát szombaton, a 
Kobak könyvesbolt újan
induló Meselánc nevű, he‐
tente megrendezett fog‐
lalkozásán. Első körben
ismerkedtünk. Megbe‐
széltük, hogy a dínók na‐
gyon menők, de a cicákat,
és más kisállatokat is sze‐
retjük. 

Ezután kicsit megmoz‐
gattuk a végtagjainkat, le‐
vetkőztük a korlátainkat,
és máris kint találtuk ma‐
gunkat a nagy ismeret‐
lenben. 

A gyerekek a kortárs
és klasszikus irodalom
segítségével különféle
szemüvegeket kaptak a
nagy csillagos ég megér‐
téséhez. Tudományos ma‐
gyarázatot csak éppen
annyit, amennyi szüksé‐
ges ebben a korban. 

Lényeg, hogy közösség
voltunk. És hogy oda
akartunk figyelni egymás‐
ra. Szépeket hallgattunk,
rajzoltunk, és bolondoz‐
tunk is, hogy nevetősen
kezdődjön a hétvégénk. 

A Meselánc következő
foglalkozásán a mese hoz‐
závalóit fogjuk összevá‐
logatni, és várhatóan nya‐
kig benne leszünk. 

Várunk mindenkit sze‐
retettel!

A következő találkozás
időpontja: február 9-én,
11 órától
Időtartam: 1 óra
Helyszín:
Kobak Könyvesbolt
Ajánlott korosztály:5-7
év
Foglalkozásvezető:
Brassai Eszter dramaturg
Elérhetőség:
0756.332.608
A szülői részvétel nem
kötelező! 

(közlemény)

lamint magyarságom meg‐
élése mind‐mind szüleimet
és egykori vásárhelyi mes‐
tereimet idézi. Ezért első
szavam a köszöneté. Hálával
gondolok Bordi Géza tanár
úrra, egykori mesteremre
és barátomra, akinek kö‐
szönhetem, hogy festővé vál‐
tam. Igencsak szívmelenge‐
tőek számomra Molnár Dé‐
nes műtermében töltött
„inasévek”, ahol megtanul‐
hattam a grafikai mesterség
alapvetéseit. Szeretettel él
bennem Török Pál, Barabás
Éva, Schneller Mária, Kiss
Levente és Major Gizella
művésztanáraim emléke.
Köszönettel tartozom Zelch
Attila festőművésznek, aki
az áttelepülésem gyötrelmes
éveiben baráti odaadással
formálta festészetemet. Lelki
útravalóként kísér a Bolyai
utca kockaköveinek emléke,
a Rózsák tere és az őszi sült
gesztenye illata, a Teleki
Téka Piranesi‐metszetei.
Ugyanakkor szívemben hor‐
dozom a szótlan, nagybaju‐
szú, harisnyás székely nagy‐
apám egyenes tekintetét, a
Bucsin‐tető égig érő feny‐
veseit, a széna és a Gyer‐
gyói‐havasok illatát.

– Rövid kitérője volt a mű-
vészi létből, amikor multi-
nacionális pénzügyi cég ve-
zetője volt, a szó klasszikus
értelmében karriert épített,
mégis kilépett ebből a kö-
zegből. Miért?

– E kitérőt egy drámai
változás előzte meg a csa‐
ládunkban. Az akkor 3 éves
kisfiunk egyes típusú cu‐
korbeteg lett, napi ötszöri
inzulinnal. Tapasztalat és is‐
meretek híján elsőre azt hit‐

tük, hogy ez részemről az
alkotómunka mellett fel‐
ügyelhető. Tévedtünk. Per‐
cek alatt omlott össze ben‐
nem mindaz, ami addig
örömteli cél volt. A felesé‐
geam akkoriban biztos kor‐
mánytisztviselői állásban
dolgozott. Így főként nekem
kellett döntenem, hogy mit
is választok: tovább élem a
művészet útját vagy a gye‐
rekünket gondozom. Ter‐
mészetesen ez utóbbi mel‐
lett döntöttem. Ugyanakkor
valami eltörött bennem, rop‐
pant igazságtalannak érez‐
tem, hogy miért pont velünk
történik ez. Éppen csak őr‐
lángon pislákolt bennem az
alkotóerő. Időbe telt, míg
megértettem, hogy most a
gondoskodó szeretet révén
a gyerekünk lelkébe festem
a képeimet. Szellemi kapa‐
citásom lekötése okán ta‐
nulni kezdtem, menedzseri
másoddiplomát szerezetem.
Időközben a fiam részlege‐
sen önellátó lett, én pedig
éppen a szakmai gyakorla‐
tomat végeztem egy „mul‐
tinál”, ahol örömmel alkal‐
maztak. Friss volt a tudásom,
jelessel diplomáztam, rövid
időn belül mondhatni „be‐
érkeztem” mint gazdasági
menedzser. Senki nem ér‐
tette, hogy másfél év után,
a nagy karrier küszöbén mi‐
ért mondok föl. Pontosan
éreztem, hogy nem az én
utamat járom: a menedzseri
„álom” nem hozzáadott az
életemhez, hanem elvett be‐
lőle. Egyre kevesebbet lát‐
tam a családomat, éjszakán‐
ként sok százmilliós vagyon
felelőssége nyomasztott, és
emberileg képtelen voltam
azonosulni a gazdaság pro‐

fitmaximalizáló módszere‐
ivel.

– Számos díja mellett nem-
rég  a Magyar Kultúra Lo-
vagja címmel tüntették ki.
Miként fogadta ezt az elis-
merést?

– Alkotói életemet meg‐
lehetősen nagy figyelem és
elismerés övezi. Meggyőző‐
désem szerint a művész szá‐
mára ugyan szükséges a si‐
ker, viszont meglehetősen
ingoványos talaj, így csak
annyit mondhatok: „soli Deo
gloria”! A műterem csönd‐
jében, az alkotás során nem
a díjak inspirálnak. Termé‐
szetesen a visszaigazolás
örömével tölt el engem is,
amennyiben észreveszik és
elismerik a munkámat. Nem
hiszek a kizárólagos egyéni
sikerben, úgy vélem, minden
komoly teljesítmény mögött
egy‐egy közösség erőfeszí‐
tése áll. Jelen esetben sincs
ez másként. A kitüntető cím
leginkább családomat illeti
meg, akik biztatnak, ha biz‐
tatniuk kell, szótlanok ma‐
radnak, ha csöndre vágyom,
akik nap mint nap elviselik
a bennem tornyosuló ter‐
mékeny kételyt. A megle‐
pettségen túl számomra ez
különös megbecsülés, mivel
az egyéni teljesítményen je‐
lentősen túlmutat. Egyrészt
a civil kezdeményezés okán,
másrészt azért, mert a kö‐
zösségért vállalt értékgya‐
rapító, több évtizedes mun‐
kát ismerték el. Végezetül,
de nem utolsó sorban az
különösen szívet melengető
számomra, hogy marosvá‐
sárhelyi születésemről sem
feledkeztek el.

– Szokott-e Marosvásár-
helyre látogatni? Miben vál-
tozott a város mióta ön nem
itt él, hogyan látja a jelenlegi
várost?

– Igen, rendszeresen járok
Marosvásárhelyen. A múl‐
tam Vásárhelyhez köt, nem
tudom és nem is szeretném
feledni, hogy az a föld nevelt
azzá, ami vagyok. Harminc
év meglehetősen hosszú idő.
Némiképp elfogult vagyok,
mivel itthonról haza megyek,
és bizonyára egyfajta rózsa‐
szín varázsszemüvegen át
látom a változásokat. Ezzel
együtt természetesen érzé‐
kelem a pozitív és negatív
mozzanatokat egyaránt. Jó
érzés újra és újra megta‐
pasztalni a jól ismert vásár‐
helyi‐erdélyi vendégszere‐
tetet. Öröm látni az infrast‐
rukturális gyarapodást, mint
például a vasúti pályaudvar
megújulása, ugyanakkor
egyben nagy fájdalom a bu‐
dapesti vonatösszeköttetés
megszüntetése. De ugyanígy
elszomorít a magyar nyelv
hétköznapi használatának
visszaszorulása is. Viszont
örömteli élmény sétálni a
felújított vár kertjében, mi‐
ként megkapó a főtéri őszi
kézműves vásár hangulata.
Mindent egybevéve boldog
vagyok, hogy ez a szülővá‐
rosom.

– Ha nem a festészettel
foglalkozna, akkor mivel?

– Mivel kipróbáltam mást
is, megbizonyosodhattam ar‐
ról, hogy esetemben a „bármi
egyéb” is csak a festészet le‐
hetne. Így azt érzem, hogy
pontosan a helyemen vagyok.

Pál Piroska

a marosvásárhelyi gyökerű festőt
ÉLETRAJZ

1966. augusztus 1-én született Ma-
rosvásárhelyen. 1976-84 között a Vá-
sárhelyi Művészeti iskolában tanult.
1993-ban diplomát szerzett a Szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz
szakán, majd ezt követően a Szent Ist-
ván Egyetem gazdaságtudomány ka-
rának menedzserképző szakán. 1988
– 2001 között tagja volt a Fiatal Kép-
zőművészek Stúdiójának. 1989-ben te-
lepült át Magyarországra, ezt követően
a Budapest Film grafikusaként dolgo-
zott. 1991-től szabadfoglalkozású mű-
vész. Tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének (1991), a Képző
és Iparművészek Országos Szövetsé-
gének (1992), a Magyar Grafikusok
Szövetségének (2001) valamint a Ma-
gyar Festők Társaságának (1995).
2017-től a Magyar Művészeti Akadémia
köztestületi tagja.
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(folytatás előző lapszámunkból)

Nagykároly Szatmárnémetitől szűk negyven kilomé-
terre fekszik. Szatmár megye második legnagyobb
települése. A Csanálos-Vállaj magyar-román közúti
határátkelő közelében, a Nagykárolyi homokhát észak-
keleti részén fekszik. A település első írásos említése
1213-ból származik, Karul formában. A Kaplony nem-
zetség birtokolta egykor, leszármazottjuk a Károlyi
család, történelmük szorosan összefonódik Nagykároly
város történetével. A XIV. századtól a település a
Károlyi család birtokának központjává vált, ahol 1482-
ben erődített udvarház építésére kapnak engedélyt
Mátyás királytól. Ekkor a település már mezőváros,
azaz oppidum. A XVI. században a hadi bizonytalanság
miatt az udvarházat várrá alakítják. A XVI-XVII. szá-
zadban többször sarcolta török, majd később a kurucok
és labancok is pusztítottak a városban. A Rákóczi-
féle szabadságharc idején a város és környéke újabb
károkat szenvedett, a lakosság nagy része elmenekült
vagy elpusztult. Károlyi Sándor, a szatmári béke meg-
kötése után elnéptelenedett birtokaira, így Nagyká-
rolyba is katolikus svábokat telepítetett. A XVIII. szá-
zadban a város népessége jelentősen megnőtt és et-
nikailag is összetettebbé vált. A svábok és magyarok
mellett románok és zsidók telepedtek le a városban.
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Emlékeztető, 
avagy a komoly 
védművekkel ellátott
egykori épület

A nagykárolyi Károlyi csa‐
lád első ismert rezidenciá‐
járól a XV. századból vannak
az első írásos források. Va‐
lószínűleg egy jól megépí‐
tett, komoly védművekkel
ellátott épület lehetett, mi‐
vel megépülte félelmet kel‐
tett a vármegyei nemessé‐
gében, akik kéréssel folya‐
modtak a királyhoz, hogy
rendelje el annak lerombo‐
lását. 

A század végére, a török
veszély fokozódásával az
épület végvár lett, sánccal
és lőrésekkel ellátott erős
falakkal vették körül, sarkait
négy bástyával erősítették
meg. 

A kastély 
a török elleni 
végvárrendszer 
részét képezte

Stratégiai fekvésének és
erős védműveinek köszön‐
hetően a XVII. század fo‐
lyamán a nagykárolyi kas‐
tély a török elleni végvár‐
rendszer részét képezte.
Hogy ezen jellegéből adódó
kihívásoknak megfeleljen
1661 és 1666 között újabb
erődítésekkel látták el, majd
ezt követően saját tüzér‐
séggel rendelkező német
helyőrséget helyeztek el
benne. 

Több török ostromot is
kiállt, az ekkor elszenvedett
kisebb rombolásokat 1678‐
ban kijavították.

A fejedelem által hasz-
nált vendégszobát a XX.
század elejéig érintetle-
nül hagyták…

Az e‐castellum‐on is meg‐
tudhatjuk, hogy miután Ká‐
rolyi Sándor csatlakozott a
Rákóczi szabadságharchoz,
és ezáltal várával együtt az
„ellenség” oldalára állt, a
német csapatokon volt a
sor, hogy ostrom alá fogják. 

A vár ekkor is ellenállt,
az ezt követően szükségessé
vált kisebb javításokat
1708‐ra fejezték be. 

Ebben az évben II. Rá‐
kóczi Ferenc több mint egy
hónapot időzött a várban,
tartózkodása a Károlyi csa‐
lád történetében kiemelt je‐
lentőségű maradt. 

A többszöri átalakítások
ellenére a fejedelem által
használt vendégszobát érin‐
tetlenül hagyták a XX. szá‐
zad elejéig.

A végvárat, majd 
a későbbi a kastélyt 
is egy hajdúkból álló
helyőrség védte

A XVII‐XVIII. század során
a nagykárolyi vár több fon‐
tos diplomáciai találkozó
színhelye is volt. Többek
között itt zajlottak a szat‐
mári béke tárgyalásai és a
békeokmány aláírása 1711‐
ben.

Ettől kezdve 1848‐ig a
nagykárolyi várat majd ké‐
sőbb a kastélyt is egy haj‐
dúkból álló helyőrség védte,
akiknek tagjai a városba be‐
költöző, a környező elnép‐
telenedő falvak lakosaiból

került ki. 
A helyőrség hetvenhét lo‐

vast és harminc gyalogost
tartott állandóan fegyver‐
ben, akiknek nagy része ro‐
mán nemzetiségű volt. 

A földesúrtól kapott gaz‐
dasági juttatásokért cserébe
a helyőrség tagjainak kellett
gondoskodniuk fegyverze‐
tükről, valamint biztosíta‐
niuk a vár védelmét és a
város nyugalmát.

Megszületnek az első
tervek a vár kastéllyá
történő átalakítására

A háborús idők elmúltá‐
val megszülettek az első
tervek a vár, a kor elvárá‐
sainak is megfelelő, kastély‐
lyá történő átalakításáról. 

A tervek kezdeményezője
Károlyi Antal volt, azonban
a konkrét munkálatok csak
halála után, 1792‐ben kez‐
dődtek el. 

Jozef Bitthauser építész
tervei alapján a védművek
fontosabb elemeit, így a bás‐
tyákat lerombolták, és a vá‐
rat barokk kastéllyá alakí‐
tották át. 

Egy korabeli leírás szerint
a zsindellyel fedett, négy‐
szög alaprajzú kastélynak
két emelete volt, főbejárata
az északi oldalon nyílt. 

A földszint húsz bolthaj‐
tásos termet foglalt magába,
míg az emelet huszonegy
teremből állt. 

A kápolnát a kastély dél‐
keleti sarkához toldották,
míg a konyha és egyéb mel‐
léképületek a főépület déli
oldalának meghosszabbítá‐
sában helyezkedtek el.

A kastélytörténet emlé‐
kezetes eseményeinek egyi‐
ke a királyi család tagjainak
látogatása. 1797‐ben Káro‐
lyi József látta itt vendégül
József nádort, majd egy év‐
századdal később, 1884‐
ben feleségével egyetemben
Rudolf trónörökös töltött el
itt két napot.

A barokk kastélyt a 
historizmus jegyében
egy eklektikus épületté
alakítják át

1894‐1896 között, Káro‐
lyi István kezdeményezé‐
sére a kastély egy újabb át‐
alakításon esett át, és e
munkák során nyerte el mai
formáját. 

Meinig Artúr építész ter‐
vei alapján a barokk kastélyt
a historizmus jegyében egy
eklektikus épületté alakí‐
tották át, a külső így a kö‐
zépkori lovagvárak mintáját
követi. 

A barokk kastély falainak
nagy részét megtartották,
sarkaihoz különböző nagy‐
ságú és méretű tornyokat
toldottak, hogy az épületnek
aszimmetrikus jelleget ad‐
janak. A középkori hangu‐
latot a kastélyt körülvevő
vizesárok is erősíti. 

Az átalakítás során a fő‐
bejárat a város irányába
fekvő nyugati oldalra került.
A barokk kastély belső ud‐
vara masszív, festett geren‐
dákból álló mennyezetet ka‐
pott, így a vendégek foga‐
dására alkalmas hatalmas
előcsarnokká alakult át. 

A kastély homlokzatain
keverednek a különböző

építészeti stílusok: roman‐
tika és barokk, míg a keleti
homlokzaton a neogótikus
stílus dominál.

A kápolnát az ebédlőből
lehetett megközelíteni

A kastély belső terét a
mozaikburkolattal és már‐
ványból faragott nagymé‐
retű kandallókkal díszített
hatalmas fogadóterem ural‐
ja. 

A kastély déli, mellékbe‐
járatánál elhelyezkedő na‐
gyobb méretű terem szol‐
gált ebédlőként, és ugyan‐
innen lehetett megközelí‐
teni a kápolnát, ami ugyan‐
csak földszinten helyezke‐
dett el. 

A többi terem a kisegítő
személyzet szobáiként, il‐
letve raktárakként működ‐
tek. Az első emelet déli szár‐
nyában voltak berendezve
a család tagjai által használt
szobák, míg a többi helyi‐
séget vendégszobákként
használták.

1907 után a 
kastélyt többé nem
használják lakhelyként

Károlyi István 1907‐ben
bekövetkezett halálát kö‐
vetően utódai nem használ‐
ták többé állandó lakhely‐
ként a kastélyt. 

Az 1918 őszén bekövet‐
kezett zűrzavaros esemé‐
nyek idején a kastély bú‐
torzatának és értéktárgya‐
inak nagy része eltűnt. 

A két világháború között,
a magyar és román kormá‐
nyok között létrejött meg‐

A végvárból lett kastély
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Marosvásárhely: 
Válassza ki a város 
prioritásait!

Esélyünk van arra, hogy a város
nagy, stratégiai projektjei a Világbanktól kapjanak tá‐
mogatást! A Világbank, együttműködve a Romániai
Nagyvárosi övezetek és Városi agglomerációk Szövet‐
ségével és a térségi közhatóságok támogatásával
számos prioritást élvező projektet azonosított, amelyek
nagyvárosi hatással vannak Marosvásárhelyre!

A kiválasztásra a Világbanknak a megyeszékhelyi
polgármesteri hivatalokhoz, a megyei tanácsokhoz és
a prefektúrákhoz intézett kérelmezési leveleit követően
került sor, amely legfennebb 10 nagyvárosi hatású
stratégiai projektet tartalmazó lista összeállítására
vonatkozott. A kiválasztott projektek megfelelnek az
alábbi kritériumoknak.

Eszerint március 22-ig a romániai polgárokat és a
helyi szereplőket polgári részvételre kérik városaik
jövőjéért az Urbanize Hub‐bal partnerségben megva‐
lósított Válaszd ki városod prioritásait! elnevezésű
konzultációs kampány keretében.

Hogyan cselekedjünk?
Minden állampolgárt arra biztatnak, hogy nyissa

meg a kérdőívre mutató linket
(kwiksurveys.com/s/e7k9afsk), válassza ki a városát
és állítsa sorrendbe az adott város számára létrehozott
projekteket, 1‐től 10‐ig (a projektek száma megye‐
székhelyenként kissé változó), a helyi közösség és a
nagyvárosi régió számára gyakorolt fontosságának és
hatásának függvényében.

Vegyél részt most te is és válaszd ki a város prioritásait!
Link a projekt‐listához: kwiksurveys.com/s/e7k9afsk

Állítsd fontossági sorrendbe a következő prioritást
élvező projekteket Marosvásárhely városi övezetének
fejlesztése szempontjából: 
• Földalatti parkolók építése a Rózsák terén
• A Transilvania nemzetközi repülőtér bővítése

és korszerűsítése
• Maros-híd a Kárpátok sétányán
• Az A8 "Montana" autópálya megépítése (Ma-

rosvásárhely – Németvásár/Târgu Neamț)
• Marosvásárhely kerülőútjának megépítése
• Bekötőút létesítése a Transilvania autópálya

és az Azomureș környéki új híd között
• Bekötőút: a Segesvári út meghosszabbítása a

DN13 irányába
• Az A3-as autópálya megépítése (Aranyosgyéres

– Marosvásárhely)
• Regionális sürgősségi kórház megépítése
• Bekötő szakasz a Bodoni út és a Transilvania

autópálya között

Társadalmi-kulturális, vagyoni
és kereskedelmi tevékenységek igazgatósága 

Sajtóközlemény, 2019. január 30.

állapodás értelmében a csa‐
lád megkaphatta a kastély‐
ban maradt értéktárgyakat
– elsősorban a festménye‐
ket. 

A kastély és a város XX.
századi történelmének
egyik legjelentősebb ese‐
ménye volt Ferdinánd ro‐
mán király és felesége, Má‐
ria királynő látogatása
1919‐ben.

Befejezésül

A két világháború közötti
időszakban a kastély egy
részét szanatóriummá ala‐

kították át, míg másik ré‐
szében kaszinó működött. 

A második világháború
idején a család beleegyezé‐
sével katonai iskola műkö‐
dött a kastélyban, majd
1944‐ben termeiben kato‐
nai kórházat rendeztek be. 

A kommunista időszak‐
ban a városi kulturális in‐
tézmények működtek itt:
könyvtár, kultúrház és mú‐
zeum. 

Ma a kastélyban a múze‐
umi kiállításokon a hely‐
történeti gyűjteményt, va‐
lamint történeti enteriőrö‐
ket lehet látogatni.

(folytatás a következő lap-
számunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmér¬nöknek; az
illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Demján László
műemlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.

• A volt piarista templom eredetileg barokk-
klasszicista stílusban, fogadalmi templomként
1769 és 1779 között épült, Franz Sebastian Ro-
senstingl bécsi építész tervei alapján. A templom
a partiumi késő barokk egyházi építészet egyik
jelentős példája; 
• a volt piarista rendház 1727-ben épült. Az
1834-es földrengés után 1861 és 63 között, Ybl
irányításával újraépítették, 1889-ben pedig eme-
letet építettek rá. Az épületben jelenleg leány
gyermekotthont működtetnek a piarista nővérek; 
• a piarista gimnáziumi szárny 1846 és 1848
között épült. Tanára volt Acsády Ignác, Czirbusz
Géza, Dugonics András és Révai Miklós, diákja
Ady Endre, Gaal József, Jászi Oszkár, Ligeti Antal
és többek között Vasvári Pál. Az épületben
jelenleg a Kalazanci Szent József Római Katolikus
Teológiai Iskolaközpont működik; 
• a református templom 1746 és 1752 között
épült, 1792 és 1800 között átépítették. A temp-
lomkertben: Károli Gáspár szobra;
• a volt vármegyeháza eredetileg az 1830-as
években épült. Hátsó szárnyában egykor görög-
katolikus kolostor működött. 1905-ben szecessziós
stílusban átépítették és kibővítették, majd 1926-
ban ismét átépítették. Itt dolgozott vármegyei
jegyzőként Kölcsey Ferenc;
• az egykori Arany Szarvas fogadó eredetileg
1805-ben épült. 1846-ban ennek ablakából látta
meg Petőfi a parkban sétálgató Szendrey Júliát.

Az 1850-es években Ybl Miklós tervei szerint át-
építették, majd a városháza működött benne.
Később határőrlaktanya volt. Jelenleg a polgár-
mesteri hivatalnak ad helyet;
• az egykori Arany Csillag fogadó 1847-ben
épült. Itt találkozott Petőfi Sándor 1848. szep-
tember hetedikén a vármegye liberális ifjúsá-
gával;
• az evangélikus templom 1815 és 1823 között
épült;
• a nagyzsinagóga 1890-ben készült el. Mellette
az 1866-ban épült kiszsinagóga.
• a Térei utcai zsidó temetőt 1744-ben kezdték
használni, igen szép díszes sírkövek találhatóak
benne. Az újabb Somos utcai temetőben is 1800-
tól kelteződnek a sírok;
• a volt zárda, leánypolgári és Melinda-árvaház
épülete előtt áll Petrovits István 1994-ben készült
Petőfi-szobra. Petőfi az itteni megyebálon is-
merkedett meg 1846. szeptember nyolcadikán
Szendrey Júliával;
• a rendőrkapitányság épülete (1880–1885)
egykor az Ecsedi Láp Lecsapoló Társaság szék-
házának adott otthont;
• a városi színház 1907-ben épült, Kopeczek
György terve alapján. 1953-ban átépítették;
• a Kaffka Margit utca 4. sz. házának udvarán
Kaffka Margit szülőháza, rajta emléktábla;
• a Jellinech-gyógyszertár 1884-ből, a régi kór-
házépület 1845-ből való.

Egyéb látnivalók
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ÚJ BÖLCSŐDE A VÍZTELEP UTCÁBAN
Körvonalazódik a maros-
vásárhelyi Víztelep utcai
bölcsőde terve. Jelenleg
az Unirii/Egyesülés lakó-
negyedben, ahol a befek-
tetést meg akarják való-
sítani, egyetlen bölcsőde
létezik 40 férőhellyel. Mi-
vel az Unirii/Egyesülés
negyed „fiatal” lakótelep,
nagy az igény a gyerekek
bölcsődébe iratására, ez
a kereslet pedig – sajnos
– jelenleg nincs kielégítve.
Továbbá városszinten 6
bölcsőde működik össze-
sen 337 férőhellyel, a be-
iratkozási kérelmek szá-
ma a 2017-2018-as tan-
évre pedig jóval megha-
ladta a lehetőségeket.

„A befektetések az okta‐
tásba, a képzésbe, beleértve
a szakképzést is a készségek
megszerzéséhez és tanulá‐
sához idén is prioritást jelent
a városvezetésnek. Foglal‐
koztat minket az infrastruk‐
túra minőségének növelése
a korai oktatáshoz való fo‐
kozott hozzáférés biztosítása
érdekében; éppen ezért a
Víztelep utcában beazono‐
sítottunk egy épületet, amely
a szükséges módosításokat

követően részben kielégít‐
heti a marosvásárhelyieknek
a 3 év alatti gyerekeket érin‐
tő szükségleteit” – fogalma‐
zott Claudiu Maior, a pol‐
gármester tanácsadója.

A projekt során elérni kí‐
vánt főbb tevékenységek: 
ÿA meglevő épület felújí‐

tása (S+P+E), beleértve a
Víztelep utca 54‐56. szám
alatti épület C38 szárnyának
burkolatát/padlását, és ren‐
deltetésének bölcsődévé vál‐
toztatása;
ÿ Új épület építése a je‐

lenlegi épülethez csatolva,
a helyigény és a bölcsődében
folytatott tevékenységek el‐
végzéséhez szükséges funk‐
cionalitás kielégítése érde‐
kében;
ÿ A két épülettestben a

bölcsőde működéséhez
szükséges specifikus helyi‐
ségek kialakítása: konyha
kiegészítő helyiségekkel és
saját fürdők, élelem raktá‐
rozásra alkalmas helyiségek,
orvosi rendelő, hálószoba
gyerekeknek megközelítőleg
15 gyerek/hálószoba kapa‐
citással, minden hálószobá‐
nak külön fürdőszobával,
csoporttermek oktatási‐ne‐

velési tevékenységhez, és
étkezde gyerekeknek külön
fürdőszobával, helyiség mo‐
sóda/szárító számára, kü‐
lönálló öltözők minden sze‐
mélyzeti kategória számára
külön fürdőszobával, mű‐
szaki szoba a hőközpont
számára, helyiségek az ad‐
minisztratív személyzet szá‐
mára külön fürdőszobákkal. 

„Természetesen a beru‐
házás során nem hanyagol‐
juk el a külteret sem. Ter‐
veink között szerepel egy
belső udvar kialakítása,
amely magába foglal: zöld‐
övezetet, játszóteret gyere‐
kek számára az életkornak
megfelelő bútorzattal, jár‐
dák/sétányok, megfelelő
kültéri világítás” – mondta
Claudiu Maior.

A projekt értéke:
10.943.436 lej, amiből vissza
nem térítendő támogatás
az Európai Uniótól 85%,
vissza nem térítendő támo‐
gatás az állami büdzséből
13%, saját hozzájárulás 2%. 

A bel- és 
külkapcsolati osztály

Com.nr. 127

A  ro m á n i a i  p á p a l á to ga t á s 25 ARRA UTALÓ JEL, 
HOGY ROSSZ SZAKÁCS VAGY

☻ A bukaresti Henri Co‐
andă nemzetközi repülőtéren
a tervezett időben landol a
Vatican Force One, ahol a gép‐
ből kiszálló magasrangú ven‐
déget elsőként a fogadóbi‐
zottság élén pulykáskodó Vi‐
orica Dancilă üdvözli: barát‐
ságosan átöleli, alaposan meg‐
ropogtatja öreg csontjait,
jobbról‐balról megpupálja az
orcáját, ágyékát szemérmet‐
len‐teleormánosan hozzádör‐
göli, majd bizalmasan a fülébe
dúdolja, hogy „Lasă‐mă papa
la mare”
☻ A pápai konvoj a Cot‐

roceni palotához érkezik (út‐
közben a biztonsági emberek
tizenkét purdét lőnek lábon,
akik a piros lámpáknál meg‐
próbálják lemosni a pápamo‐
bil golyóálló szélvédőjét), ahol
a szentatya barátságosan
megsimogatja és megáldja
Johannist, mert egy nagyra
nőtt retardált kisfiúnak nézi
☻ Látogatás a Ceaușescu‐

házaspár sírjánál, mivel Fe‐
renc nekik köszönheti egyházi
karrierjét: a fiatal Bergoglio
akkor döntött a papi hivatás
és egyben a cölibátus mellett,
amikor a román elnöki pár
egyszer az argentin fővárosba
érkezett hivatalos látogatásra,
és meglátta Elenát; még aznap
megkezdte a noviciátust a je‐
zsuita rendben

☻ Nagy focirajongó lévén
megtekint egy FCSB – Dinamo
meccset, melynek szünetében
Gigi Becali megpróbál egy
ülőhelyet vásárolni tőle a
mennyországba, tízmillió eu‐
róért; egyébként a pápa ked‐
venc csapata a Manchester
United, ami azért érdekes,
mert Vörös Ördögöknek be‐
cézik őket
☻Helikopáterrel szállítják

Csíksomlyóra, ahol misét fog
celebrálni, de túl korán ér‐
keznek, ezért elviszik med‐
velesre, ahol úgy néznek egy‐
másra az első felbukkanó
medvével, mint az inka és
Kolumbusz anno a tenger‐
parton, hiszen eleddig a pápa
se látott medvét, se a medve
pápát
☻ A medvés kaland után

Ferenc, akinek egy fiatalkori
légúti betegség miatt extir‐
pálták a fél tüdeje egy részét
anno (tényleg), elégedetten
és fennhangon konstatálja,
hogy a székelyföldi fenyve‐
sekben milyen buenos az ai‐
res, és testőrei meg orvosai
legnagyobb kétségbeesésére
magas térdemeléssel és egy
levegővel teper vissza a Som‐
lyó‐patak völgyében miséz‐
ni
☻A misét követően (amit

az olasz apanyelvű pápa va‐
lamiért latinul tartott a szé‐

kelyeknek) az Apostolfeje‐
delmet meghívják egy hagyo‐
mányos székely disznóvágás‐
ra, ahol, miután feladja a cu‐
gunak a viaticumot (utolsó
kenet), külön neki készült
ínyencségekkel kényeztetik:
hagymás vér püspökkenyér‐
rel, bíborszalonna, szentpé‐
tertöpörtyű, fehér füsttel füs‐
tölt csülök, urbietorbi‐cérna‐
kolbi
☻A fővárosba való vissza‐

út előtt egy gyors kitérő Ma‐
rosvásárhelyen, ahol Makkai
Grigore ünnepélyesen átad
Jézus Krisztus helytartójának
egy négydecis borkán világ‐
békét, amit még Dél‐Koreából
hozott magával tavalyelőtt; a
teteje már kissé penészedik
a celofán alatt
☻ Késő este vissza Buka‐

restbe, de még pont idejében:
Johannis éppen akkor ér a
kora délelőtt megkezdett,
húsz szavas velkám‐mondata
végére
☻ Kiviszik a reptérre, be‐

pakolják a gépbe, és amikor
kitekint az éppen felszállni
készülő Vatican Force One
ablakán, a repülő után szaladó
Vioricát pillantja meg a kifu‐
tópályán, aki lobogó hajjal, a
zsebkendőjével integetve ki‐
áltozza: „Pa‐pa, papa, pa‐pa!”

Molnár Tibor

(egyik lehetséges) forgatókönyve 10 pontban
☻ A kutyád a szomszédba
jár kajálni
☻ A leveseid oldják a kana-
lat
☻ A szemetesek „Veszélyes
hulladék”-matricát ragasz-
tottak a kukádra, és messzire
elkerülik
☻A gyerekeid hazaszaladnak
a közeli játszótérről ebédelni,
ha tűzoltóautó-szirénát hal-
lanak
☻ A töltött bárányod olyan
borzasztó, hogy a családtag-
jaid minden húsvét előtt át-
térnek az iszlám vallásra, és
inkább ramadánoznak három
napig, éjszaka is
☻ A selgrosos miccset is úgy
el tudod toszni, hogy a kóbor
macskák is sírva eszik meg
☻Petry-ék rádírnak a fészbu-
kon, hogy ha még egyszer ki
merészeled posztolni az ott vá-
sárolt karajból készült kajádat,
többet nem engednek be
☻ A kocsonyád csak akkor
fagy meg, ha éjszakára kite-
szed az ablakba
☻Ha a zserbódra véletlenül
ráömlik egy flakon majonéz
vagy egy üveg paradicsomlé,
az csak javít rajta
☻ A tatárbifszték mellé ké-
szített pirítósaidnak nagyobb
a fűtőértéke, mint a fekete-
szénnek
☻A korhelylevesed olyan sa-
vanyú, hogy egy mokkáska-
nálnyival meg lehetne ízesíteni
egy kondér csirkebecsináltat
☻ A férjed/feleséged pizzá-
zóbérletet kér karácsonyra
☻A rántott húsoddal üveget
lehet vágni
☻ Nem az első palacsintád
kap oda és szakad el, ahogy

mindenkinek, hanem mind-
egyik
☻ Amikor polipot főzöl, ki-
veszi a kezedből a kanalat, és
inkább ő kavargatja magát
☻ A halászlédben a szálka a
legfinomabb
☻A krumplipüréddel tapétát
lehet ragasztani
☻A grillcsirkéd olyan ízetlen,
hogy sülés közben kimászik
a sütőből, és befűszerezi ma-
gát
☻ Azok a rokonaid, akiknek
viszel egy borkánnal a za-
kuszkádból, többet nem be-
szélnek veled
☻ A túrós gombócod olyan
kemény, hogy csak leturmi-
xolva lehet megenni, a szilvás
gombócot pedig Silva sörrel
csinálod
☻A pacallevesednél még egy
mosogatólében főtt és koráb-
ban feltörlőrongynak használt
törülköző is finomabb
☻ A fasírtodra azt hiszik a
vendégek, hogy sütemény,
mert fahéjíze van
☻A borsófőzeléked receptjét
megszerezte a CIA, és azzal
vallatják Guantánamón az
arab terroristákat
☻A madártejednek olyan íze
és kinézete van, mint egy erjedt
szamártejben főtt szarkadög-
nek
☻Amikor bejelented otthon,
hogy „Ma nem volt időm főzni,
pizzát rendelünk”, a férjed/fe-
leséged örömében pezsgőt
bont, a gyerekek kitakarítják
a szobáikat, a kutya pedig
visszaadja az eldugott kókusz-
reszeléket, amivel a disznó-
májat szoktad panírozni

mt



Excellenciás uram!
Tegnap reggel, egy átvir‐

rasztott, nehéz éjszaka után
arra az elhatározásra jutot‐
tam, hogy delegációt alakítok,
s néhány barátommal Hol‐
landiába utazunk megvizs‐
gálni a holland jogállam és
demokrácia állapotát. Ebben
kérem az ön segítségét. Jó‐
magam és delegációm tagjai
nagyon komolyan aggódunk
a holland jogállamiság és de‐
mokrácia miatt, s ezzel szoros
összefüggésben elengedhe‐
tetlenül szükségesnek tartjuk,
hogy megvizsgáljuk Judith
Sargentini patella‐, pupilla‐,
továbbá musculus masseter‐
reflexeit.

A legfőbb indok a követ‐
kező: a holland alkotmány
120. cikkelye szerint a hol‐

landiai bírók nem jogosultak
(ismétlem: nem jogosultak!)
a holland törvények, továbbá
a nemzetközi szerződések al‐
kotmányosságáról véleményt
mondani és ítélkezni. Vagyis:
a holland bírák függetlensége
és hatásköre olyan sérelmet
szenved el Hollandiában,
amely egész egyszerűen ösz‐
szeegyeztethetetlen az euró‐
pai értékrenddel és jogrend‐
del egyaránt. Arról nem is
beszélve, hogy fenti alkotmá‐
nyos rendelkezésből logiku‐
san következik az is, miszerint
Hollandiában egész egysze‐
rűen nincs alkotmánybíróság.
Ideje tehát feltenni a kérdést:
miképpen nevezhető jogál‐
lamnak és demokráciának
egy olyan ország, ahol nincs
alkotmánybíróság? Miképpen
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

NYÍLT LEVÉL RENÉ VAN HELL ÚRNAK, HOLLANDIA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉNEK

MUNKATELEP AZ ELEKTROMAROS LÍCEUMBAN

Teljes felújítás alatt áll
ezekben a napokban a ma‐
rosvásárhelyi Elektromaros
Technológiai Líceum.

„A Marosvásárhelyi Pol‐
gármesteri Hivatal kereté‐
ben működő Iskolaigazga‐
tóság felügyelete alatt a
munkások teljes egészében
kicserélik az intézmény fű‐
tésrendszerét. Így a bejárati
folyosókra, az osztályter‐
mekbe és az iskola mellék‐
helyiségeibe új fűtőberen‐
dezéseket szerelnek fel.
Megjegyezzük, hogy az in‐
tézmény diákjai ezen a hé‐
ten szakmai gyakorlatot vé‐
geznek, majd következik a
félévközi vakáció – így a
munkálatok az oktatás kez‐
detéig befejeződnek” –
mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.

A bel- és 
külkapcsolati osztály

Com.nr. 129

lehet tagja az Euró pai Unió‐
nak egy olyan ország, ahol
ez megtörténhet?

Éppen ezért, e súlyos és
nyugtalanító problémák miatt
érezzük elengedhetetlenül
fontosnak, hogy delegációnk‐
kal elutazzunk Hollandiába,
ott feltegyük ezeket a kérdé‐
seket, s ezzel egy időben fel‐
szólítjuk a holland kormányt,
hogy haladéktalanul kezdje
meg a holland alkotmány
megváltoztatását.

Egyébként Hollandia az az
ország, ahol megalakult, mi
több, be is jegyezték a Partij
voor Naastenliefde, Vrijheid
en Diversiteit pártot (Magya‐
rul: Testvéri Szeretet, Sza‐
badság és Sokféleség Pártja).

A Wikipédián erről az ala‐
kulatról – amely a kétszáza‐
lékos parlamenti bejutási kü‐
szöböt sem volt képes átlépni
2010‐ben – többek között
ezeket olvashatjuk: „A párt a
»holland pedofilok pártja‐
ként« azonnal nagy nemzet‐
közi ismertségre tett szert,
mivel programjában szerepel,
hogy 12 éves kortól legalizálni

kell a szexet, a szerencsejá‐
tékot, a tartózkodási hely sza‐
bad megválasztását és a köny‐
nyű drogok fogyasztását. Szin‐
tén legálissá akarják tenni a
világon mindenütt tiltott gyer‐
mekpornográfiát, ugyanakkor
szigorúan korlátoznák az ál‐
latkísérleteket, valamint be‐
tiltanák a hús és a hal fo‐
gyasztását, a sportvadászatot
és a sporthorgászatot. Három
magánszemély alapította:
Marthijn Uittenbogaard (el‐
nök), Ad van den Berg (pénz‐
táros) és Norbert de Jonge
(titkár). A pénztárost 1987‐
ben elítélték egy tizenegy
éves fiú molesztálásáért. A
párt létrehozása azonnal
nemzetközi felháborodást vál‐
tott ki, Hollandia‐ és világ‐
szerte sokan követelik a párt
betiltását. A hágai kerületi
bíróság azonban visszauta‐
sította az erről szóló kérel‐
met.”

Megítélésünk szerint az az
ország, ahol ilyen pártot lehet
alapítani, azt be is jegyzik,
majd a bíróság elutasítja a
betiltását, vagyis törvényesítik

az elmebajt – nos, egy ilyen
országnak nincs helye az Eu‐
rópai Unióban.

Az az ország, ahol ezt te‐
kintik szabadságnak, az nem
egy európai, modern állam.
Nagykövet úr is beláthatja,
felelős európai polgárokként
kötelességünk fellépni ez el‐
len. Továbbá ott‐tartózkodá‐
sunk alatt szeretnénk módot
találni arra is, hogy nevezett
párt három alapítójának fa‐
rizmát (gluteus maximus) a
lehető legnagyobb erővel (vö.
rúgás) illethessük lábfejünk‐
kel (metatarsus).

Judith Sargentininek pedig
adnánk egy nagy‐nagy pu‐
szit.

Nagyon köszönjük nagy‐
követ úr segítségét, hamaro‐
san indulunk Hágába. Addig
is kérjük, a holland parlament
ne tétlenkedjen, hanem ha‐
ladéktalanul lásson hozzá az
alkotmány átírásához, a vo‐
natkozó problémák kiküszö‐
böléséhez.

Megkülönböztetett tiszte‐
lettel:

Bayer Zsolt



\ 10. \ | SPORT |

Hidegzuhany a jég hátán c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Az Adóhivataltól vagyok. Önök már öt éve nem fizettek házadót!

| Központ hetilap | 2019 / 3. |  február 7–20. |

Ispir egykoron a Ligeti pályán

Élsportolók, akik nem itt születtek, 
de kötődnek Marosvásárhelyhez
Az évek során számos egykori és jelenlegi élsportoló
került városunkba más egyesületektől, akik sikeres
időszakot töltöttek marosvásárhelyi színekben. Egye-
sek közülük itt telepedtek le és családot alapítottak,
mások viszont a szerződésük lejárta után másutt
folytatták, akár visszakerültek szülőhelyükre, vagy
más helységekbe költöztek, de mégis kötődnek Vá-
sárhelyhez. A következőkben több élsportolót említünk
meg, akik Marosvásárhelyen is hagytak maguk után
maradandót.
Sikeres sportolók, 
akik Vásárhelyre 
kerültek és itt ragadtak

Már a kommunizmus éve‐
iben több egykori élsportoló
került pártalapon, önszán‐
tából vagy véletlen folytán
városunkba, aztán helyi
egyesületeknél különböző
sportágakban karriert fu‐
tottak be, sőt vásárhelyi klub
színeiben érték el pályafu‐
tásuk legkiemelkedőbb
sportsikereit, majd itt tele‐
pedtek le. A legismertebbek
közé tartozik a csomortáni
(Hargita megye) születésű
Balló Ferenc szabadfogású
birkózó és az Ilfov megyei
Vîrteju faluban született Flo‐
rea Ispir labdarúgó. 

Balló Ferenc

Balló 1955‐ben került Vá‐
sárhelyre a csíkszeredai
Akarat SK akkori edzőjének,
Boér Ferencnak köszönhe‐
tően, majd városunkban tel‐
jesedett ki sportkarriere:
részt vett az 1968‐as tokiói
és az 1972‐es mexikóvárosi
nyári olimpián (egyiken sem
lépett dobogóra). Előbb a
Voința, majd a Mureșul spor‐
tolója volt, viszont nyert két
világbajnoki ezüstérmet
(1965 és 1967) és egy Eu‐
rópa‐bajnokságot (1965),
emellett 14 bajnoki cím és
három Balkáni‐aranyérem
fűződik a nevéhez. Vissza‐
vonulása után edzőként dol‐
gozott Marosvásárhelyen,
tanítványa volt többek közt

Ambrus Lajos és a néhai Si‐
mon László is. A jelenleg 87
éves Balló városunkban ala‐
pított családot, és Vásárhe‐
lyen lakik a Tudor‐lakóne‐
gyedben. 

Florea Ispir 

A kiváló egykori hátvéd
a minap elmesélte, hogy
1970‐ben, az AS Armata ak‐
kori elnökének, Florescu ez‐
redesnek köszönhetően ke‐
rült az akkor Boné által ed‐

zett helyi katonacsapathoz,
a hajdani B‐osztályos TUG
Bukaresttől, előtte pedig a
Steaua korosztályos csapa‐
taiban szerepelt. Idővel Ispir
az ASA‐színeiben 18 év alatt
485 A‐osztályos találkozón
(összesen mintegy 600 mér‐
kőzésen) lépett pályára, sőt
az együttessel az UEFA‐ku‐
pában is szerepelt. A neves
egykori hátvéd idővel lete‐
lepedett városunkban, csa‐
ládot alapított, jelenleg a
Dicsőszentmárton közelé‐

ben lévő Szőkefalván lakik
feleségével. Többször han‐
goztatta, hogy szereti váro‐
sunkban, sőt nem bánta
meg, hogy a sors ide vezette. 

Más élsportolók, 
akik letelepedtek 
Marosvásárhelyen

Úgy az AS Armata színe‐
iben, mint más hajdani vá‐
sárhelyi klubnál az évek so‐
rán számos egykori, más
megyéből származó élspor‐
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Radu Gelu

toló bizonyított, majd sport‐
pályafutása végén városunk‐
ban telepedett le. 

Sokan leltek otthont 
itt az AS Armata 
labdarúgói közül

A valamikori ASA‐labda‐
rúgói közül – akik sikeresek
voltak a hetvenes és nyolc‐
vanas években –, Ispir mel‐
lett megemlíthetjük a fővá‐
rosból ide került Stefan Gli‐
gorét – Palomát, a Beszter‐
ce‐Naszód megyei Nagyidán
született Czakó Jánost, a Sep‐
siszentgyörgyről városunkba
került  Onuțan Károlyt, a Su
ceava megyei Rădăuți‐on
született néhai Vasile Pâs‐
larut – aki élete utolsó éveit
Bergenyében élte le –, a ma‐
roshévízi illetőségű egykori
Fánics Andrást, a székely‐
keresztúri Fodor Jánost, vagy
a Bihar megyei berettyó‐
széplaki születésű Hajnal
Gyulát és a Beszterce megyei
nagydemeteri George Cior‐
cerit is. 

Sőt, tovább kutatva azt is
megemlíthetjük, hogy az
egykori AS Armata volt ed‐
zői közül a néhai Boné Tibor
nagyváradi, Ördögh Attila a
Bihar megyei bihari, dr. Hal‐
mágyi Imre, a csapat egykori
orvosa tordai születésű, to‐
vábbá Gaál György gyúró
Zilahról került Marosvásár‐
helyre. Mindegyikük itt te‐
lepedett le, itt alapított csa‐
ládot, sőt jól érezték, illetve
jól érzik magukat Vásárhe‐
lyen.

Más sportágak 
képviselői is 
marosvásárhelyiek 
lettek

Más sportágakban is szá‐
mos hajdani sportoló, edző
bizonyított Vásárhelyen,
majd idővel városunkban
telepedtek le, közülük is
megemlítünk néhányat:

A Maros KK volt máso‐
dedzője, a helyi CSM veze‐
tőedzője, George Trif zilahi,
Magos György egykori ko‐
sárlabdázó bukaresti, Varga
Piroska hajdani kosárlab‐
dázó kovásznai, míg Barabás

Ferenc, a valamikori atléta‐
edző a Fehér megyei Ma‐
roskoppándról, Claudia La‐
ura Balint, a Mureșul SK
evező szakosztályának ed‐
zője a Kolozs megyei Maro‐
sújvárról, Marcel Iridon sú‐
lyemelő‐edző Désről, Florin
Vaida asztaliteniszedző a
Szeben megyei Márpodról
származik stb. 

Érdekességként említhető
meg, hogy városunkban él
az 1965‐ben gyorsasági mo‐
toros‐bajnoki címet nyert
milánói illetőségű Franco
Bottelli, aki ifjúként futbal‐
lozott Milánóban. Franco,
aki 73 évesen hetente két
alkalommal kispályázik is,
a 18 év alatt mintegy 180
gyorsasági versenyen több
tíz oklevelet vehetett át.  

Jöttek, láttak, 
majd továbbálltak, 
viszont szeretik 
városunkban

A rendszerváltás előtti idő‐
szakból, sőt utána is sok ki‐
váló élsportoló versenyzett
Maros megyei kluboknál,
akik kiemelkedőt alkottak
városunkban, aztán a szer‐
ződésük lejárta után vissza‐
kerültek szülőhelyükre.

Gelu Radu 
közülük a 
legsikeresebb

A legsikeresebb közülük
Gelu Radu volt, aki az 1984‐
es Los Angeles‐i Olimpiai
Játékokon a 60 kg‐os kate‐
góriában szerzett ezüstér‐
mével megyénk minden
idők legsikeresebb olimpi‐
konja címet nyerte el egy‐
ben. 

A tavaly novemberi ,,Kö‐
zösség értékei” rendezvé‐
nyen a Bukarestben élő
Radu – aki a nyolcvanas
évek elején Cornel Cacove‐
ánnak, a hajdani AS Armata
egykori elnökének köszön‐
hetően Galacról került vá‐
rosunkba (mivel annak ide‐
jén nem kellett Bukarest‐
nek) – , is jelen volt, akkor
a következőket mondta el a
városunkban töltött időszak‐
ról: 

– Mindig is szívesen jövök
Marosvásárhelyre, hiszen
itt évekig sportoltam, a vá‐
rosban laktam, sőt az AS
Armata sportolójaként ér‐
tem el pályafutásom legna‐
gyobb sikereit – mondta el
Radu e sorok írójának. 

Országos bajnokok, 
egykori-jelenlegi 
válogatottak

Ebben a kategóriában
még megemlíthető a csík‐
szeredai illetőségű Ilyés Ró‐
bert labdarúgó – aki a 2011–
2012‐es idényben játszott
az ASA színeiben – , a 155‐
szörös válogatottsággal
büszkélkedő székelykeresz‐
túri Klein László teremlab‐
darúgó, egykoron
Târgoviște‐ről a hajdani
ASA‐hoz szerződőtt Andreea
Părăluță labdarúgó‐kapus,
a szovátai illetőségű terem‐
labdarúgó Csoma‐testvérek
(Ferenc és a jelenlegi válo‐
gatott Alpár) is stb. Szintén
itt megemlíthető, hogy ha
ideig‐óráig is, de városunk‐
ban lakott többek közt a tíz‐
szeres magyar bajnok, Eu‐
rópa‐bajnok és 2010‐ben
San Javier‐ban testépítő ve‐
terán, világbajnokságot
nyert Lakatos Mihály; Edu‐
ard Stăncioiu, az ASA volt
hálóőre, aki családi házat
épített Marosszentkirályon;
sőt Goran Martinici kosár‐
labdázó (Maros KK, jelenleg
CSM Marosvásárhely) élet‐
társa is marosvásárhelyi.
Azaz valamilyen úton‐mó‐
don mind kötődnek Maros‐
vásárhelyhez... 

Élsportolók 
nyilatkozatai 
Marosvásárhelyről

Ilyés Róbert, 
az ASA volt labdarúgója: 

,,Édesapám is ASA‐rajon‐
gó volt, neki is megígértem
még annak idején, ha úgy
adódik, idővel Marosvásár‐
helyen is labdába rúgok, ez
sikerült is számomra. Soha
egy pillanatig sem bántam
meg, hogy ide igazoltam, itt
is futballoztam. A szurko‐

lótábor mindig is az együttes
mellett volt, amiért dicsé‐
retet érdemel. Le a kalappal,
hogy mennyire odaadóan
szurkoltak mind a hazai,
mind az idegenbeli mérkő‐
zéseken. Soha nem fogom
elfelejteni azt a fogadtatást,
amelyben részesítettek, ami‐
kor ide szerződtem, hason‐
lóban sehol nem volt ré‐
szem. Mindig is úgy éreztem,
hogy szerettek a szurkolók,
ezért is bármikor szívesen
térek vissza. Azt kell mon‐
danom, boldog vagyok, hogy
Marosvásárhelyen is játsz‐
hattam, és boldog volt a csa‐
ládom Marosvásárhelyen…
”

Klein László, a City’us volt
országos bajnok teremlab‐
darúgó‐kapusa:

,,Hat román bajnoki címet
nyertem pályafutásom so‐
rán, ebből kettőt a Székely‐
udvarhelyi FK, négyet a Ma‐
rosvásárhelyi City’us színe‐
iben, a vásárhelyiekkel négy
Románia Kupa‐győzelmet
is szereztem. 

Jól éreztem magam Ma‐
rosvásárhelyen, sok kelle‐
mes emlékem van erről a
periódusról, hiszen a bajnoki
címek meg a kupagyőzel‐
mek mellett nemzetközi
szinten is bizonyítottunk.
Jelenleg is követem a vásár‐
helyiek eredményeit, tudom,
hogy mik történtek ott, re‐
mélem, hogy mielőbb feléled
ott is a teremlabdarúgás,
hiszen lenne olyan tehetsé‐
ges utánpótlás Vásárhelyen,
amely megállná a helyét a
hazai élvonalbeli bajnok‐
ságban.”

Csoma Alpar, a City’us
volt országos bajnok te‐
remlabdarúgója:

,,Ha idővel versenyképes
csapatot építenek Marosvá‐
sárhelyen, és lehetőség adó‐
dik, nyitott szívvel térnék
vissza. Nagyszerű időszakot
töltöttem Vásárhelyen, hat
évet játsztam a City’usnál,
ahol több bajnokságot és
kupát nyertem, illetve pá‐
lyára léptem nemzetközi po‐

rondon is, mi több, kevés
ideig még a bátyámmal, Fe‐
renccel is játszottam ott
együtt.”

Andreea Părăluță, egyko‐
ri válogatott hálóőr, aki
2016‐ban Románia Kupát
nyert a helyi ASA színei‐
ben:

,,Az ASA‐nál eltöltött évek
voltak a legcsodálatosabbak
eddigi labdarúgókarrierem
során, hiszen itt egy máso‐
dik családra leltem, akik kö‐
rében nagyon jól éreztem
magam. Sok barátra tettem
szert, nélkülük nem érhet‐
tem volna el mindazt, amit
elértem, ezért köszönettel
tartozom nekik.”

Franco Bottelli, egykori
olasz gyorsasági motoros‐
bajnok:

– Én 23 éve lakom Ma‐
rosvásárhelyen, ahol nagyon
megszoktam és megszeret‐
tem, sok barátom van itt,
félig már romániainak is ér‐
zem magam. A második fe‐
leségemmel, Szász Sárkány
Emmával 19 éve lakom itt
boldog házasságban.”

Lakatos Mihály (Múmia)
egykori testépítő veterán vi‐
lágbajnok, akinek sportkar‐
riere városunkból indult:

„A sport mellett gyerek‐
korom óta vonzott a művé‐
szet is. Marosvásárhelyen a
Művészeti Szaklíceum előd‐
jénél képzőművészeti tan‐
szakon végeztem, emellett
szeretek verseket írni, gyak‐
ran festek vagy készítek gra‐
fikákat, valamint rézkarco‐
kat Erdélyről és a Mezőség‐
ről, de előszeretettel jelení‐
tek meg a képeimen biblikus
témákat és meseillusztráci‐
ókat. Ezzel párhuzamosan
a vásárhelyi Constructorul
termében kezdtem el tes‐
tépíteni a nyolcvanas évek
derekán a helyi Kovács János
(Kopek) jó barátomnak kö‐
szönhetően. Mi több, a pá‐
rom, Palecian Judit több‐
szörös testépítő világbajnok
is itt született, itt nőtt fel,
ezért is kedves számomra
Marosvásárhely, ahová éven‐
te szeretettel visszatérek.”

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Gică Ciorceri, még az ASA edzőjeként Lakatos Marosvásárhelyen Kovács Jánossal (fenn) 
Palecian Judittal és Baciu Sanduval (jobbról)
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Dr. Dorin Florea polgármester által kezdeményezett 
és egy felelős helyi tanács által megszavazott projekt

A közúti forgalom fluidi-
zálása (akadálymentesíté-
se) a központi övezetben,
új parkolóhelyek, szabad-
idős övezetek és sétányok.
A marosvásárhelyi önkor-
mányzat munkarendje a
következő időszakban két
ambiciózus projektet han-
gol össze, amelyek meg-
változtatják a központi
övezet arculatát. 

Újabb lépés a földalatti
parkoló megvalósításá-
hoz a városközpontban 

A helyi képviselők, a POL
tanácsosait leszámítva, 2019
első tanácsülésén megsza‐
vazták a műszaki‐pénzügyi
mutatókat a Marosvásárhe‐
lyen található „Földalatti
parkoló, Rózsák tere köz‐
ponti része” elnevezésű be‐
ruházás B változatához, ezt
a projektet pedig össze kell
hangolni azzal a felszíni öve‐
zeti átalakítási javaslattal,
amelyet a „Marosvásárhelyi
belvárosa – Győzelem tér –
Rózsák tere – Petőfi tér –
Bernády tér – Vársétány „MY
CITY Târgu Mureș/ Maros‐
vásárhely/ Neumarkt” épí‐
tészeti verseny során kivá‐
lasztottak és a 161/2018
helyi tanácsi határozattal
jóváhagytak.

“A POL három tanácsosa
közül 2 ellene szavazott, egy
pedig tartózkodott Marosvá‐
sárhely egyik leginkább várt
fejlesztési projektjének sza‐
vazásakor. Ez történik, amikor
a jelentéktelen csoportok
pártérdekei szinte mindig a
város projektjei ellen szavaz‐
nak, és rendszeresen és rossz
szándékkal blokkolják a ma‐
rosvásárhelyiek azon óhaját,
hogy európai színvonalú vá‐
rosunk legyen… Mindazonál‐
tal elmondhatjuk, hogy végre,
16 év elteltével, Marosvásár‐
helynek felelős helyi tanácsa
van!

Ez a parkoló kiszolgálja
majd azokat a polgárokat,
akik csak átutazóban van‐
nak és látogatóba érkeztek,
valamint azokat, akiknek a
városközpontban székelő
intézményekben akad teen‐
dőjük. Annak ellenére, hogy
ez a két projekt – a földalatti
és a felszíni – „zavart” okoz
majd a városban, arra kérem
a marosvásárhelyieket, hogy
legyenek megértéssel a kö‐
zép‐ és hosszútávú előnyök‐
re és lehetőségekre. Valóban,

évek óta a helyi tanács aka‐
dályoztatásával, majd a ne‐
hézkes közbeszerzési tör‐
vénykezéssel és eljárással
szembesültünk, de betartjuk
az ígéreteinket, mint már
annyiszor bebizonyítottuk!

Elmondhatom, hogy a
„Földalatti parkoló, Rózsák
tere központi része” elne‐
vezésű projektet összehan‐
goltuk a 2009 novemberé‐
ben kidolgozott megvalósít‐
hatósági tanulmányban kí‐
nált B megoldással. A par‐
koló egyetlen földalatti szin‐
ten épül, egyetlen részként,
összesen 415 gépkocsi be‐
fogadására 12.320 négyzet‐
méteres beépített felületen.
A projektben további két
mellékhelyiség szerepel,
egyenként három toalettel
a földalatti parkoló végeinél
és újratanulmányozták és
optimizálták a gépkocsi, va‐
lamint a gyalogos be‐ és ki‐
járatok elhelyezkedését és
számát. A projekt fő célja a
felszíni parkolók megszűn‐
tetése volt a közlekedés ja‐
vára a központi részen és a
történelmi rész megóvása”
– mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.

A megvalósíthatósági ta‐
nulmány szerint a dél‐nyu‐
gati (a Kultúrpalota köze‐
lében) és az észak‐keleti (a
Lovasság/Călărașilor utca
felől) oldalról lehet majd
autóval behajtani, kihajtani
pedig a Petőfi Sándor térnél
(észak‐keleti oldal).

A földalatti parkoló külső
felületén a gyalogoskijára‐
tokat összhangba hozzák a
„MY CITY Târgu Mureș/ Ma‐
rosvásárhely/ Neumarkt”
építészeti verseny során
meghatározott felszíni öve‐
zeti átalakítási javaslattal. A
főtér felszíni övezetére vo‐
natkozó tavalyi tervpályázat
célja az volt, hogy megoldá‐
sokat, ötleteket találjon a ta‐
nulmányozott övezet hasz‐
nosítására a jelenlegi közös‐
ségi igényeknek megfelelő‐
en: a vizsgált terület multi‐
funkcionális jellegéből adódó
konfliktusok megoldása, a
térség építészeti‐urbanisz‐
tikai műemlékeinek és épü‐
letegyütteseinek kiemelése,
a térség turisztikai vonze‐
rejének növelése, tájképja‐
vítás, a térség társadalmi
összejövetelre szánt terei
minőségének növelése.

A bel- és 
külkapcsolati osztály


