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H I R D E T É S

BENEDEK IMRE ÉS CSALÁDJA MÚZEUMOT ÉS KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOT IS LÉTREHOZ AZ ÉPÜLETBEN

Bemutatták a felújított sáromberki Teleki-kastélyt
Benedek Imre orvosprofesz-
szor és családja bemutatta 
a felújított Teleki-kastélyt 
Sáromberkén. Az új tulaj-
donosoknak több tervük is 
van a kastély rendeltetését 
illetően.

 » ANTAL ERIKA

T avaly megvásárolták a sá-
romberki Teleki-kastélyt, 
az új tulajdonos, Benedek 

Imre marosvásárhelyi orvospro-
fesszor és családja pedig kedden 
bemutatta a felújított Maros me-
gyei épületegyüttest a sajtó kép-
viselőinek. Benedekék kulturális 
központot, a Teleki családnak 
emléket állító múzeumot, konfe-
renciatermet, kardiológiai reha-
bilitációs központot szeretnének 
berendezni az épületben, a kas-
tély parkjában pedig – elsősor-
ban a fi atalok számára – nyílna 
szórakozási lehetőség. Benedek 
Imre hangsúlyozta, a közösséget 
szeretnék szolgálni azzal, hogy 
megvették és felújították a kas-
télyt. „A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad” – idézte Wass Al-
bert verssorait, kifejtve, hogy ő 
családjával együtt „a kőnek érzi 
magát, amely itthon van”, és cse-

lekedeteivel igyekszik az itthoni 
közösséget szolgálni. Ugyanakkor 
a transzilvanizmus eszméjére ki-
térve úgy fogalmazott, a más-más 
nemzetiségűeknek együtt kell él-
niük és értékelniük kell egymást. 
Felesége, Theodora Benedek or-
vosprofesszor – aki polgármes-
terjelölt volt az idei marosvásár-
helyi választásokon – szintén a 

románok és magyarok összefo-
gásáról beszélt, hangsúlyozva, 
hogy felelősséget éreznek a helyi 
közösséggel szemben, amely be-
fogadta őket, és ahol otthon érzik 
magukat. A házaspár végigvezet-
te a vendégeket a kastélyon, arra 
biztatva mindenkit, hogy nézzék 
meg a termeket, a szobákat; az 
egyik pincében pedig a restaurá-

lás egy-egy részletébe tekinthet-
tek be az érdeklődők. Mint kide-
rült, ott egy borpincét terveznek 
berendezni. Az eseményt a világ-
járvány miatt csak minimális szá-
mú vendéggel lehetett megszer-
vezni, az újságírókon kívül alig 
néhány személy kapott meghí-
vást. Cornel Sigmirean történész, 
egyetemi tanár az erdélyi, illetve 

a Maros megyei kastélyokról be-
szélt. Szerinte jó lenne, ha azok-
nak Benedekékhez hasonló gaz-
dáik kerülnének. Henter György, 
a marosvásárhelyi vártemplom 
lelkésze az építkezés jelentőségét 
hangsúlyozta, Porkoláb Levente 
sáromberki református lelkész a 
Teleki család és a református egy-
ház közötti együttműködésről, 

kölcsönös tiszteletről beszélt, és 
ezt kérte az új tulajdonosoktól is. 
A szintén jelen lévő Dimitrie Stur-
dza herceg Erdélyt az ötven évvel 
korábbi Svájchoz hasonlította, 
ahol nem számít, hogy ki milyen 
nemzetiségű, vagy milyen vallási 
felekezethez tartozik.

Amint arról beszámoltunk, a 
Teleki Sámuel erdélyi kancellár  
építtette barokk stílusú kastélyt 
2005-ben kapta vissza a Teleki 
család, a Kanadában élő örökö-
sök több mint tíz éven át próbál-
ták eladni, míg megtalálták az új 
tulajdonost.
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Új rendeltetés. Az egykori bálterem ma konferenciateremként szolgál a Teleki-kastélyban

 » Benedek Imre hang-
súlyozta, a közösséget 
szeretnék szolgálni 
azzal, hogy megvették és 
felújították a kastélyt.




