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Társadalom

Bethlen Gábor szabadalmi 
levele és a marosvásárhelyi 
Csizmakészítő Társulat székháza

A vargák céhe a legrégibbek közé tartozik Marosvá-
sárhelyen. 1537-ben alakult. Azonban azt is tudni
kell, hogy 1539-től a vargák és a tímárok céhei újjá-
szerveződtek. 1620. április 20-án Bethlen Gábor alá-
írásával szabadalmi levelet kaptak. 

Társadalom

Természetes élőhelyeink 
védelme – összetűzések árán is
A Nyárád- és a Kis-Küküllő mente egyes részei 2007-
ben kerültek fel arra a listára, amelyet védetté nyil-
vánításra javasoltak az Európai Unió által
kezdeményezett Natura 2000 környezetvédelmi prog-
ram keretében. Ennek legfőbb célja az eltűnéssel fe-
nyegetett természetes élőhelyek és a veszélyeztetett
fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása.
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Vélemény

Mindannyiunk büntetése

Az üggyel kapcsolatos egyéni tragédiákon túl-
menően nincs olyan következménye, tanulsága
a Nagy Zsolt esetének, amely a hasznunkra vál-
hatna. Talán annyi, hogy más szelekciós mód-
szerekkel kellett volna dolgozniuk a káderosztály
alkalmazottainak. A belső „előválogatások” he-
lyett olyan nyílt pályázatokkal, amelyekhez min-
denki hozzáférhetett volna. Így viszont csakis
az elnökséget terheli a felelősség. Azokat a sze-
mélyeket, akik elmulasztották az alakulat meg-
fiatalítását, a valódi versenyhelyzet kialakítását,
és a korrupciós esetek megakadályozását. Akik
úgy érezték, hogy tudják a dolgukat, de bebi-
zonyosodott, hogy tévedtek. Akik olyan mély
szintre süllyesztették az erdélyi magyar érdek-
képviseletet, amelynél rosszabb már nem lehet. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Aranykakas 
és egyéb állatfajták  

Amiről írok – a címből ítélve – akár amolyan
képtelen természetrajz is lehetne, de nem az:
inkább képtelen társadalomrajznak nevezhet-
ném. Már ha fontosnak tartanám az ilyesfajta
kategorizálásokat. Az Aranykakas – a Maros
étterem, a somostetői vendéglő és még néhány
hasonló intézmény mellett – egykoron jó hírű
és népszerű hely volt. Marosvásárhely jelképei,
mai szóhasználattal élve „brand”-jei közé tar-
toztak, legalábbis ami a vendéglátást illeti. Aki
a legutolsó, elméletileg 1989-ben véget ért
„átkosban” szocializálódott, tudja, miről be-
szélek. Aki nem, annak talán hiába is magya-
ráznám. A kor – vagy kór? – adottságaiból, a
társadalmi és politikai környezetből adódóan
megvolt a maga sajátos, semmivel sem össze-
téveszthető „fílingje” az akkori kocsmázásoknak. 
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Január közepén a svájci frank történelmi maximumot ért el, és azóta is folyamatosan növekedik
a lejhez képest, a frank árfolyama 3,74-ről 4,47 lejre ugrott. Romániában 75 ezer lakos érintett,
és van olyan eset is, hogy a személy felvett kölcsönének törlesztőrészlete a szerződés aláírása
óta több mint duplájára nőtt, de az sem ritka, hogy a fizetésképtelen személyektől a bank elveszi
a házat, és az utcára kerül az illető. A fővárosban tüntetések voltak, de az állam és a bankok
sem ajánlanak egyelőre jelentős segítséget. Gazdasági szakértőt kérdeztünk a témáról.

Hitelcsapdában >>> 3. oldal

„Hat év alatt duplájára 
nőtt a törlesztőrészletem”

www.kozpont.ro



Karamazovok a Nemzetiben
Január 29-én, csütörtökön 17

órától a Karamazovok látható a
Nagyteremben, az előadásra a Ka-
rácsony Benő-bérletek érvényesek.

Líra és Epika 
a Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem végzős színészosztálya
január 29- én, csütörtökön 19 órá-
tól mutatja be a Stúdió Színház-
ban Szabó Borbála és Varró Dániel
Líra és Epika című kortárs darabját.
A kortárs szöveget a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem diákjai
a commedia dell'arte színpadi
nyelvezetével ötvözik. Különös
színházi kísérlet eredménye az
előadás, amely egyszerre több
hangon szólal meg: a humor, a
maszkok látványos világa, az ér-
zelemgerjesztő vers, a száraz próza
és a mesemondás nyelvén.

Nagy sikerű
Hahota- kabaré

A Hahota színtársulat január
29-én, csütörtökön, 31-én, szom-
baton és február elsején, vasárnap
este 7 órától Marosvásárhelyen, a
Maros Művészegyüttes előadóter-
mében újra színre viszi Erdély-

szerte nagy sikernek örvendő
Mindjárt megőrülök! című ferge-
teges szilveszteri kabaré-előadá-
sát. A társulat január 30-án, pén-
teken este 7 órától
Nyárádszeredában, a művelődési
házban vendégszerepel. Jegyek
elővételben a Maros Művész-
együttes, a Kultúrpalota, illetve a
nyárádszeredai művelődési ház
jegypénztáránál kaphatók.

Gyerekelőadások 
az Arielben

Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
ház január 29- én, csütörtökön de.
9.30 és 11, valamint 30-án, pénteken
de. 9.30 órától a Hamupipőke című
mesejátékot adja elő marosvásár-
helyi, Nyomda utcai székhelyén.

Imádság háború után
Január 29-én, csütörtökön és

30-án, pénteken 13 órától a Maros
Művészegyüttes újra bemutatja
az Imádság háború után című
táncszínház előadását Varga János
koreográfiájában az együttes kö-
vesdombi székhelyén. Egy jegy ára
12 lej felnőtteknek, 5 lej nyugdí-
jasoknak és diákoknak.

Rendkívüli kamarazeneest
Január 29-én, csütörtökön

este 7 órától rendkívüli kama-
razeneestre várják a zenebará-
tokat a Kultúrpalota nagyter-
mébe. Hegedűn Gabriel
Croitoru, zongorán Mihai Ungu-
reanu játszik. Műsoron: a he-
gedű-zongoraművek irodalmá-

nak remekei. Az estre a 15-ös
számú bérletek érvényesek.

Előadás a keresztény 
magyar királyság 
megalapításáról

Folytatódik a Kós Károly Aka-
démia Alapítvány nagy sikernek
örvendő történelmi előadás-so-
rozata. Az idei sorozat második
előadását Font Márta tanszékve-
zető egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora
tartja január 29-én, csütörtökön
17 órai kezdettel a marosvásár-
helyi Bernády Házban A keresz-
tény magyar királyság megalapí-
tása címmel.

Bársonyszék és 
aszfalt – könyvbemutató 
a Bernády Házban

Székely Ervin új kötete kerül a
marosvásárhelyi közönség elé ja-
nuár 30-án, pénteken délután 5
órakor a Bernády Házban. A Bár-
sonyszék és aszfalt című könyv
cselekménye egy kitalált ország-
ban, Tranzíciában bonyolódik a
rendszerváltás után. Két főszerep-
lője karriertörténetén keresztül a
regény a politika árnyékos oldalát
és kulisszatitkait is felmutatja. A
honi politikai élet útjait is bejárt
újságíró, lap- és rádiós szerkesztő
szerzővel a bemutatón Ágoston
Hugó beszélget.

Tóth József kiállítása
A marosvásárhelyi Bolyai téri

unitárius egyházközség Dersi Já-
nos-termében (Bolyai tér 13.
szám) megnyílt Tóth József ma-
rosvásárhelyi festőművész kiál-
lítása. A tárlat február 8-áig lá-
togatható.
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Január 29. Adél, Etelka, Ferenc,
Január 30. Gerda, Martina, Gellért
Január 31. Marcella, János
Február 1. Ignác, Kincső, Brigitta
Február 2. Karolina, Aida, Mária
Február 3. Balázs, Oszkár
Február 4. Ráhel, Csenge, Jára

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ebben az időszakban felerősödik a társasági élete. Meg-
hívásokat kaphat, fontos találkozásokon vesz részt, ahol olyan
személyekkel ismerkedhet meg, akik a későbbiekben erős szö-
vetségesei lehetnek.
BIKA: Temperamentumosabbá válik ezen a héten. Empati-
kusabbá válik az önt körülvevő emberekkel, így sokkal több
szimpátiát érez mások iránt. Tartsa gondolatait egy közepes
síkon. Engedje, hogy megismerjék önt.
IKREK: Ne nehezteljen azokra az emberekre, akik túl kemé-
nyen lépnek fel helyzetekben az utóbbi időben. Nem várhatja
el másoktól, hogy betartsák még a saját szabályaikat is. Leg-
több ember rögtönzően gondolkodik mostanában, az adott
helyzethez igazodva próbál jó döntéseket hozni.
RÁK: Egy kockázatokkal teli hétre számíthat. Ez a hét igazán
alkalmas lesz arra, hogy ünnepeljen és boldog legyen. Bátor
és lendületes, jól érzi magát. A társasági életben is a legjobb
formáját hozza.
OROSZLÁN: A környezetében élő fiatalokkal legyen türelmes,
még akkor is, ha úgy érzi, hogy nem bírja tűrni. Ez a történet
csak átmenetileg okoz bosszúságot, hamar elcsendesednek
a kedélyek. Ez az időszak nagyon kedvez vásárlásra, számlák
rendezésére, az otthona szépítgetésére lesznek nagyon jó öt-
letei.
SZŰZ: Most érdemes azon gondolkodni, hogy elrendezze a
viszonyait szomszédjaival, testvérével, akikkel az utóbbi idő-
ben nem igazán találták meg a közös hullámhosszt. Kaphat
egy levelet, e-mailt vagy egy telefonhívást, ami akár gyökeres
változást hoz önnek.
MÉRLEG: Ezen a héten a változás szele támad fel az ön életé -
ben úgy a magánéletében, mint szakmai téren. A szerelmi
életében is, ha magányosan él, nagyon jó lehetőségeket kí-
nálnak a csillagok hosszú távú, komoly kapcsolat kialakítására
egy olyan személlyel, akire nem is gondolt volna eddig.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban nagyon energikus, tele élet-
kedvvel és mindazt, amit a fejébe vesz ezekben a napokban,
véghez is viszi. Ezekben a napokban a csillagok kiemelkedő
sikerekkel kecsegtetik. Az anyagi helyzete különleges bizton-
ságnak örvendhet, hosszú távon tervezhet.
NYILAS: A hét kifejezetten dinamikusak kezdődik önnek.
Sokat kell beszéljen, szaladgáljon ügyek kapcsán. Egy felpör-
getett hét elé néz. A csillagok állásai kellő biztonságban tart-
ják önt, míg ebben a felpörgetett állapotban van.
BAK: Ezen a héten kiválóan megtalálja az egyensúlyt önma-
gával. Az életvezetését érintő kérdések előtérbe kerülhetnek
a napokban. A csillagok felébresztik önben a belső bölcset,
akinek a tanácsait meghallgatni érdemes. Mostanában na-
gyon próbára teszi az egészségi állapotát és állóképességét.
VÍZÖNTŐ: A csillagok ezen a héten felelevenítik a baráti kap-
csolataiban az életet, akik eltérő körökből kerülnek ki. A be-
szélgetéseik egymásnak erőt adnak. Sorra körbejárják egymás
leginkább foglalkoztatott témáit. Ez nagyon izgalmas prog-
ram lesz önnek. Szereti a progresszív beszélgetéseket.
HALAK: A hét elején főképp a karrierjére vannak nagyon ked-
vező hatással a csillagok. A környezetébe lévőket teljesen le-
nyűgözi a kommunikációban, a munkájában, érzelmeinek
kifejezésében egyaránt. Érzelmi életében kedvező változások
történnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Római nő / Péterfi József grafikája

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.

www.kozpont.ro



Mindannyiunk
büntetése

Az értetlenek kórusává változott az a szervezet, amely
valójában Nagy Zsolt legfőbb támogatója és védelmezője
kellett volna legyen. Évek óta az ártatlanságáról nyilat-
koztak, de eközben nem tettek egyetlen olyan konkrét lé-
pést sem, amellyel a vele való teljes mértékű, önfeláldozó
együttérzésüket bizonyították volna. Persze az is lehet,
hogy csak megjátszották a kiállásukat, akkor viszont ha-
zudtak. Elvárható lett volna, hogy kilépjenek az általuk
kritizált rendszerből, mondjanak le, vagy valamilyen ha-
tásos akciót szervezzenek. Ehelyett viszont folytatták az
ominózus kormányokkal való bratyizást, hozzájárultak to-
vábbi „minisztériumi, hatósági és bizottsági igazságtalan-
ságok” létrejöttéhez, amelyek szintén büntetésekhez
vezettek. Az újabb esetek kapcsán felmerülő kérdésekre
is mindössze értetlenséggel és lelki vigasztalással feleltek.
Pedig nagyobb lett volna a felelősségük mindazoknak,
akik szervezeti vezetőként előléptették az érintett politi-
kusokat, ezáltal pedig kiszolgáltatottá és büntethetővé
tették önmagukat és a rájuk szavazókat. 

A józanul gondolkodók számára nem hozhat semmi-
féle megkönnyebbülést egy ilyen ítélet. Az üggyel kap-
csolatos egyéni tragédiákon túlmenően nincs olyan
következménye, tanulsága az esetnek, amely a hasz-
nunkra válhatna. Talán annyi, hogy más szelekciós mód-
szerekkel kellett volna dolgozniuk a káderosztály
alkalmazottainak. A belső „előválogatások” helyett olyan
nyílt pályázatokkal, amelyekhez mindenki hozzáférhetett
volna. Így viszont csakis az elnökséget terheli a felelősség.
Azokat a személyeket, akik elmulasztották az alakulat
megfiatalítását, a valódi versenyhelyzet kialakítását, és a
korrupciós esetek megakadályozását. Akik úgy érezték,
hogy tudják a dolgukat, de bebizonyosodott, hogy téved-
tek. Akik olyan mély szintre süllyesztették az erdélyi ma-
gyar érdekképviseletet, amelynél rosszabb már nem lehet.
Majd jön egy újabb „tisztújítás”, és minden marad a régi-
ben.

Pedig volna bőven jelentkező, ha más feladatot is fel-
kínálnának, mint az „öregek” számára nyújtott táskahor-
dozói teendők. Ha leosztanák a felelősséget, és megadnák
hozzá a szükséges eszközöket, hatalmat. Ha nemcsak mí-
melnék a politizálást, hanem tennének is a felvállalt ügye-
kért, és őszinték lennének. Ha a tudás és a képesség
mellett alapfeltétel lenne a becsület. De sajnos a bűnvádi
eljárásoknak még nincs vége. Nem ez lesz az egyetlen fáj-
dalmas ítélet. Még soron vannak azok a tárgyalások, ame-
lyek szintén több éve folynak. Olyan egykori
tisztségviselőkkel szemben, akik tudatlanságból vagy ha-
szonvágyból rossz döntéseket hoztak. Akik közül egye-
sekre illik az a mondás, hogy „szégyen a futás, de hasznos.”
A kormányzati „szerepvállalásért” most egyénként és kö-
zösségként is elszámoltatnak. Az erős képviseletből nem
marad más, mint sajnálkozás, lelki együttérzés, értetlen-
ség, kudarc.
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Ferencz Zsombor

Január közepén a svájci frank történelmi maximumot ért el, és azóta is folyamatosan növekedik a lejhez
képest, a frank árfolyama 3,74-ről 4,47 lejre ugrott. Romániában 75 ezer lakos érintett, és van olyan eset
is, hogy a személy felvett kölcsönének törlesztőrészlete a szerződés aláírása óta több mint duplájára nőtt,
de az sem ritka, hogy a fizetésképtelen személyektől a bank elveszi a házat, és az utcára kerül az illető. A
fővárosban tüntetések voltak, de az állam és a bankok sem ajánlanak egyelőre jelentős segítséget. 

Hitelcsapdában

„Hat év alatt duplájára nőtt
a törlesztőrészletem”

B.E. 2008-ban vett fel köl-
csönt családjával 23000 euró ér-
téknek megfelelően. „A bank-
ban – amelyhez hitelért
fordultunk – tíz évre visszame-
nőleg grafikonokat mutattak,
miszerint a svájci frank a leg s -
tabilabb valuta, a kamatláb is
jelentősen alacsonyabb rá, így
ebben a pénznemben vettük fel
a hitelt. Harminc év kifutási időt
kértük, és első két hónapban
550 lej volt a havi törlesztőrész-
let, ami még nehézség nélkül
belefért a kiadásokba. Aztán a
gazdasági válság beálltakor már
elkezdődött a svájci frank erő-
södése, így a törlesztőrészlet is
nőtt, és egyre nehezebb lett azt
fizetni. 2015 januárjára oda ju-
tottunk, hogy a havi befize-
tendő részlet, több mint duplá-
jára nőtt, azaz 1250 lejt
fizetünk, és a felvett összeg –
23000 euró – közel négyszeresét
fizetjük ki a hitel lejártakor. Azt
már csak mellékesen említem,
hogy a banknak minden hónap-
ban 60 svájci franknak megfelelő
összeget folyósítunk hiteladmi-
nisztrációs költség cím alatt” –
mondta el lapunknak a lakásra hi-
telt felvevő személy. Hozzátette,
hogy – jobb híján – megoldást a
román államtól remélnek, amely
a frankhitelesek számára kedvező
törvényt alkot majd.

„A hitel felvételekor tudtuk,
hogy mire lejár annak futami-
deje, az összeg 1.8-szorosát fi-
zetjük vissza a banknak. Akkor
úgy véltük, ez belefér, ám azóta
hat év telt el, és hozzávetőlege-
sen négyszeresére ugrott az ösz-
szeg, holott a ház ára – amire a
hitelt kérelmeztük – csökkent”
– ecsetelte.

Gyengülhet 
a frank a közeljövőben

Szabó Árpád gazdasági szak-
értőt arról kérdeztünk, hogy
van-e arra esély, hogy a frank a
közeljövőben gyengüljön. „Ha
egy ország pénzneme túlságo-
san felértékelődik más országok
pénzéhez képest, az illető ország
exportáló vállalatai nem lesznek
képesek eladni a termékeiket a
kialakuló magas áraik miatt. Ez
rossz a felértékelt pénzű ország-

nak – jelen esetben Svájcnak –,
mert csődbe mehetnek a ter-
melő és exportáló vállalatok.
Ezért előbb-utóbb a központi
bank beavatkozhat, hogy gyen-
gítse az árfolyamot. Tehát elvi-
leg a svájci frank gyengülhet,
de nem lesz annyira alacsony az
árfolyama, mint amikor a hitel-
felvevők aláírták szerződéseiket”
– tudtuk meg.

A hitelesek nem 
voltak körültekintőek

A fővárosban a frankhitele-
sek szövetsége tüntetett, és azt
állították: a szerződéskötéskor
nem tájékoztatták őket az árfo-
lyamkockázat valódi mértéké-
ről, becsapták őket. Szabó sze-
rint csak részben van igazuk a
protestálóknak, hisz ilyen hir-
telen és ilyen nagymértékű ár-
folyamváltozás senki számára
nem volt előrelátható. „Sajnos
a törvények nem ismerete nem
mentesít azoknak betartása
alól. Az árfolyamkockázat
ugyanilyen törvény a pénzügyi
világban. Bankban dolgozó is-
merősöm mesélte, hogy egy év
alatt 150 hitelfelvevő közül csak
két személy vitte el a hitelszer-
ződést ügyvédhez aláírás előtt.
A többiek elolvasás nélkül alá-
írták. Azt kell mondanom, hogy
nem becsapás, hanem tudat-
lanság és könnyelműség” – véli
a szakember.

Néhány bank – OTP, Volks -
bank, Raiffeisen – a hitelezők-
nek kedvező ajánlatokkal állt

elő, de Szabó Árpád szerint a
bankok számára a szerződés
megváltoztatása hátrányt je-
lent. A bankok vezetőségének
jóindulatán múlik, hogy mennyi
profitról mondanak le, vagy mi-
lyen arányban vállalják fel a hi-
telfelvevők veszteségeit.

Megvalósíthatónak látja azt
a javaslatot, amely szerint a
frankhitelesek lej alapú hitelre
válthatják jelzáloghiteleiket a
szerződés megkötésének hó-
napjában érvényes árfolyam
szerint? – tettük fel a kérdést.
Szabó szerint bármit meg lehet
valósítani, ha a döntéshozók
úgy akarják. A veszteség mér-
téke és ténye veszteség marad,
valahonnan vissza kell fizetni a
pénzt. Kérdés, hogy a hitelfel-
vevők, a bankok, vagy a teljesen
vétlen és kívülálló adófizető ál-
lampolgárok fizetik majd vissza.

Külföldi példák

Magyarországon forintosítás-
sal, Horvátországban egy évig
tartó rögzített frankárfolyammal
segítik a devizahiteleseket. Ám
a szakértő szerint ezt a vonatot
Románia lekéste. Bármilyen in-
tézkedést hoznak, valaki veszí-
teni fog. „Ha nagyon megszorít-
ják a bankokat, akkor az egész
ország külső megítélését és gaz-
dasági működését negatívan be-
folyásolhatja. A magyarországi
kormányzat most veregetheti
saját vállát, de külföldellenes és
bankellenes viselkedésével csak
szerencséje volt. Leginkább a

szavazatokat vásárló populisták
hozhatnak a pórul jártakat segítő
intézkedéseket.”

Az oktatási 
rendszer felelőssége

Nem egy olyan személy lé-
tezik, aki 2008-ban, harminc
évre felvett hitelének végére ér-
tekor az eredeti összeg 4-5-szö-
rösét fizeti vissza, illetve a hat
évvel ezelőtti havi törlesztőrész-
lete több mint duplájára nőtt.
Számukra borzasztóan nehéz fi-
zetni a részletet. Szabó Árpád
szerint a  2008-ban harminc
évre hitelt felvevők már 2010-
ben el kellett volna gondolkoz-
zanak a világválság hatásain, és
már akkor át kellett volna ala-
kítsák hiteleiket. Ennek elmu-
lasztása már nemcsak hiba és
tudatlanság, hanem nagyon
nagy nemtörődömség. „Aki hi-
telt vesz fel, az a jövőt akarja
előrehozni a mai napba.  De ter-
mészetesen hibás az oktatási
rendszer is. Habár van a közép-
iskolában gazdasági oktatás, azt
legtöbbször nem szakemberek
végzik. A gazdasági ismereteket
melléktantárgyként tanító, más
szakmákra szakosodott oktatók
nem mindig képesek a megfe-
lelő színvonalon és a megfelelő
hangsúllyal lefektetni a gazda-
sági alaptudást. És az alaptör-
vényt: „Soha ne vegyél fel hitelt,
csak abban a pénznemben,
amelyikben a fizetésedet ka-
pod!” – tanácsolja a szakember.

Pál Piroska www.kozpont.ro
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A Nyárád- és a Kis-Küküllő mente egyes részei 2007-
ben kerültek fel arra a listára, amelyet védetté nyil-
vánításra javasoltak az Európai Unió által kezdemé-
nyezett Natura 2000 környezetvédelmi program
keretében. A Natura 2000 hálózat legfőbb célja az
eltűnéssel fenyegetett természetes élőhelyek és a
veszélyeztetett fajok hosszú távú fennmaradásának
biztosítása. Ezt azonban nem szigorú tiltásokkal, az
emberi tevékenységek megszüntetésével szeretnék
elérni, hanem az olyan megoldások megtalálásával,
amelyek úgy szabályozzák az emberi beavatkozáso-
kat, hogy az élővilág a lehető legkisebb mértékben
károsodjon. Egyszóval figyelembe veszik mind az em-
ber, mind a természet érdekeit. A Nyárád- és Kis-Kü-
küllő mentén ma 4 terület rendelkezik a Natura 2000
által nyújtott védettséggel.

Amiről írok – a címből ítélve – akár
amolyan képtelen természetrajz is le-
hetne, de nem az: inkább képtelen tár-
sadalomrajznak nevezhetném. Már ha
fontosnak tartanám az ilyesfajta kate-
gorizálásokat. Az Aranykakas – a
Maros étterem, a somostetői vendéglő
és még néhány hasonló intézmény
mellett – egykoron jó hírű és népszerű
hely volt. Marosvásárhely jelképei, mai
szóhasználattal élve „brand”-jei közé
tartoztak, legalábbis ami a vendéglá-
tást illeti. Aki a legutolsó, elméletileg
1989-ben véget ért „átkosban” szocia-
lizálódott, tudja, miről beszélek. Aki
nem, annak talán hiába is magyaráz-
nám. A kor – vagy kór? – adottságai-
ból, a társadalmi és politikai

környezetből adódóan megvolt a maga
sajátos, semmivel sem összetéveszt-
hető „fílingje” az akkori kocsmázások-
nak. 

Az Aranyakashoz visszakanyarodva,
a vendéglő a gengszterváltás után
még működött egy ideig, aztán a 90-
es évek elején-közepén csendben be-
zárták. A város egyik legrégebbi
szecessziós stílusú épületét, a Bürger-
palotát a XIX. és a XX. század fordulóján
építették. Bürger Albert sörgyáros la-
kóházaként szolgált. Az államosítás
után előbb vállalati székhelyként, majd
vendéglőként használták. Annyi más
jelentős építészeti értéket hordozó in-
gatlanhoz hasonlóan, az Aranykakas is
az esztelen privatizáció áldozatául

esett. Az új tulajdonos, a bukaresti
székhelyű Romarta részvénytársaság
aztán egy ingatlanban utazó vállalko-

zói konzorciumnak adta tovább. Az
épület állaga a vendéglő bezárásának
pillanatától kezdődően folyamatosan
romlik, az évente megújított, módosí-
tott épületfelújítási engedély ellenére
a tulajdonos semmit nem tesz. A hely-
zetet ismerni vélők szerint az ilyen-
olyan engedélyek csak arra valók, hogy
a tulajdonos elkerülje a felelősségre
vonást, a pénzbeli büntetést. 

Annak ellenére, hogy a média, köz-
tük lapunk is folyamatosan tájékozta-
tott az Aranykakas épületének sorsáról,
hosszú évekig semmi sem történt.
Mindaddig, amíg a frissen alakult De-
mokratikus Marosvásárhelyért Egyesü-
let ki nem mondta: meg kell menteni
a Bürger-palotát. Ennek első lépése -
ként a városnak (vagy a megyének)
vissza kellene szereznie a palota tulaj-
donjogát. Csakhogy a jelek szerint sem
a városnak, sem a megyének nem szív-
ügye a Bürger-palota sorsa, de az ál-
láspontjukat kifejtő illetékesek szerint
nincs erre elegendő pénzük sem. Leg-
alábbis erre hivatkozva próbálják le-
rázni magukról, esetleg a civil szféra
nyakába varrni az ügy megoldásával

járó anyagi és egyéb természetű terhe-
ket. 

A viszonyok ismeretében kimond-
ható: könnyen előfordulhat, hogy az
Aranykakas épülete végleg az enyé-
szeté lesz. Nem az első lenne, s minden
bizonnyal nem is az utolsó a sorban.
Marosvásárhelyen semmiképpen.
Csakhát aggasztó, hogy rendre olyan
épületek válnak az újgazdag kivagyi-
ság, a sanda nemtörődömség, vagy a
megjátszott tájékozatlanságból fakadó
pusztító szándék áldozatává, amelyek
egyértelműen a város magyar múltjára
utalnak. Mindez épített örökségünk
iránti fokozott figyelemre int civileket
és nem civileket egyaránt.   

Szentgyörgyi László

Aranykakas és egyéb állatfajták 

Mondom 
a magunkét

Természetes élőhelyeink védelme – összetűzések árán is

A Nyárád- és Kis-Küküllő
mentén található védett terü-
letek közül három Különleges
Természetmegőrzési Terület és
egy Különleges Madárvédelmi
Terület, amelyeknek területe kö-
zel 100 000 hektár. A védett te-
rületek három megyében he-
lyezkednek el, 41 községet és
több mint 150 000 lakost érin-
tenek. A települések közül 35
van Maros megyében, 4 Hargita
és 2 Szeben megyében. A védett
területek a következők: 

1. A Küküllők dombsága –
Nyárád völgye, amelyet elsősor-
ban a madarak – például a bé-

kászó sas vagy a haris – védel-
mére jelöltek ki. Ezzel párhuza-
mosan azonban más fajok vagy
élőhelyek is oltalom alá kerül-
tek, mint például olyan gyepek,
ahol az orchideák közé tartozó
kosborok, a szibériai nőszirom
vagy a vadnárcisz is élnek.

2. A Kis-Küküllő dombság –
Bekecs élőhelyvédelmi területet
elsősorban a nagyragadozó em-
lősök védelmére jelölték ki. Ez
a térség nagyon fontos a bar-
namedve populációjának meg-
őrzésében, de ezek mellett
olyan közismert rovarok is vé-
dettek itt, mint például a szar-

vasbogár. 
3. A Kis-Küküllő folyó élő-

helyvédelmi területen olyan vé-
dett halfajok élnek, mint pél-
dául a Petényi márna vagy a
homoki küllő, de a területen él
a tompa folyamkagyló és a nagy
tűzlepke is, amelyek szintén vé-
dettek. 

4. A Nagy-Küküllő menti
molyhos tölgyesek élőhelyvé-
delmi terület tulajdonaképpen
kilenc, egymáshoz közel eső, ki-
sebb erdőrészből áll. A molyhos
tölgyes bokorerdő egy igen
megfogyatkozott élőhely típusa,
ezért minősül természetvédelmi
területnek. 

„Gondnokságunk felügyeli
a térségben történő erdé-
szeti tevékenységet"

A fennebb felsorolt területek
felügyeleti jogát 2022-ig három
partner egyesület, a Nyárád-
mente Kistérségi Társulat, a Kis-
Küküllő Térségi Társulás Balavá-
sár-Szováta és a Milvus Csoport
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület kapta meg a Környe-
zetvédelmi Minisztériumtól. A
három egyesület egy közös fel-

ügyeleti struktúra alapján látja
el a területek gondnokságát,
amely a Nyárádmente Kistérség
égisze alatt működik. A gond-
nokság igazgatójától,  Kovrig
Zoltántól afelől érdeklődtünk,
hogy mikor jött létre a gond-
nokság és milyen tevékenységet
fejtenek ki. „Szervezetünk 2011
áprilisától működik és a tevé-
kenysége több síkon folyik. El-
sősorban tevékenységi kö-
rünkbe tartozik a Natura 2000
– külterületként nyilvántartott
– védett területein történő épít-
kezések szabályozása. Az ezeken
a területeken tervezett építke-
zések engedélyezésére a mi jó-
váhagyásunkra is szüksége van
az építtetőnek. Itt szakembere-
ink azt vizsgálják meg, hogy mi-
lyen esetleges káros hatásokkal
lehet a befektetés a természeti
környezetre nézve, és ennek
alapján engedélyezzük azt, vagy
sem. Ezenkívül gondnokságunk
felügyeli a térségben történő
erdészeti tevékenységet, úgy a
legálist, mint a törvényellenest.
De tereptevékenységünk része
a gyepek ellenőrzése is. Talán
legfontosabb munkáink közé

tartozik az ökológiai nevelés,
amelyek során az iskolákban
vagy szervezett kirándulásokon
tartunk előadásokat a diákok
számára." – mondta el lapunk-
nak Kovrig Zoltán. 

„Sokszor az illegális fakivá-
gások miatt is konfliktu-
sokba keveredünk”

A gondnokság nagyobbrészt
pályázati úton szerzett pénzek-
ből tartja fenn magát, de kisebb
összegekkel az önkormányzatok
is segítik.  A védett terület gond-
nokságának tudományos hát-
terét a Milvus Csoport biztosítja,
szakemberei segítségével. A fel-
ügyelők olykor konfliktusba ke-
verednek a szabálysértőkkel.
„Vannak konfliktusaink bizonyos
cégekkel, az építkezések kap-
csán és ezek révén indirekt mó-
don néha vitáink alakulnak ki
az önkormányzatok képviselői-
vel is. De ezeket általában sike-
rül megoldanunk a párbeszéd
útján. Sokszor az illegális faki-
vágások miatt is összetűzésbe
keveredünk, de a vízüggyel is
volt már vitánk a vízszabályo-
zások kapcsán" – tájékoztatott

a gondnokság igazgatója. 

„Földjeinket környezetbarát
módon műveljük!"

A továbbiakban arra kértük
Kovrig Zoltánt, hogy ismertesse,
milyen módon segíthetünk ter-
mészetjárókként, mezőgazda-
ságban dolgozókként a gond-
nokság munkáját.
„Szervezetünk emberhiányban
szenved, ezért minden segít-
ségre szükségünk van. Több al-
kalommal telefonon jelezték
nekünk, ha törvénytelen faki-
vágást észleltek az erdőben,
vagy valamilyen természet-
szennyező tevékenységet jelen-
tettek. De a legnagyobb segít-
ség az lenne, ha mindenki
odafigyelne egy-egy részletre,
ami által sokat tehet a termé-
szetes élőhelyeinkért. Ilyen pél-
dául, ha földjeinket környezet-
barát módon műveljük,
mondjuk istállótrágyát hasz-
nálva. Vagy, ha megóvjuk vize-
ink tisztaságát azáltal, hogy
nem engedjük bele a vegysze-
reket, szennyvizet" – vélekedik
Kovrig Zoltán.

Nemes Gyula
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A vargák céhe a legrégibbek közé tartozik Marosvásárhelyen. 1537-ben alakult. Azonban azt is tudni kell, hogy
1539-től a vargák és a tímárok céhei újjászerveződtek. 1620. április 20-án Bethlen Gábor aláírásával szabadalmi
levelet kaptak. Ők építették fel 1620-ban a Vargák bástyáját is.  A tizenkilencedik század végén egyike a város,
Marosvásárhely legerősebb társulatának. Ezt igazolja díszes székházuk és az ott elhelyezett márványtábla is. E
heti témánk az egyik legszebb központi épület: Széchenyi tér 49.

Bethlen Gábor szabadalmi levele és a marosvásárhelyi
Csizmakészítő Társulat székháza

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A honalapítás örök 
emlékére épített műemlék

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád is
említést tesz arról, hogy a meg-
nevezett műemléket 1896 és
1890 között építették a honala-
pítás ezeréves magyar nemzeti
ünnepének örök emlékére.
Ugyanakkor ez olvasható a ka-
pubejáratnál elhelyezett már-
ványtáblán is (a továbbiakban
erre még visszatérünk).

A terveket Nagy Győző ké-
szítette, a kivitelezést pedig
Soós Pál (sorozatunkban nevét
már többször is említettük) épí-
tőmester végezte. Az újbarokk
stílusú épületnél felhasználták
a reneszánsz és a barokk klasszi-
kus díszítőelemeket is. 

1982-ben, az általános javí-
táskor visszaállították az épület
eredeti képét, és ma a volt Szé-
chenyi tér legszebb házai között

tartjuk számon. 
A fent említett szerzők még

azt is tudják, hogy itt volt a Köz-
ponti étterem-vendéglő, amit
1949-től filmszínházzá, majd
1997-ben játékteremmé alakí-
tottak át. Jelenleg az épületet
üzletek, játékterem és lakások
foglalják el.

„…akár nemes, akár ci-
vikus funduson lévő házak-
nak építése és restaurációja
a városnak díszére és hasz-
nára lenni láttatik…”

– olvasható Keresztes Gyula
Marosvásárhely régi épületei
című könyvében. A fent említett
szerző azonban még arról is em-
lítést tesz, hogy az alcímünkben
idézett igazságot a városi tanács
a XVIII. sz. közepén látta be,
amikor a főkormányszék közbe-
lépésére a városban minden
rangú polgárnak lakóház építé-
sét engedélyezte.

Természetesen az építési rit-
mus akkor még nagyon lassú
volt, és maradandó kőházat csak
kevesen építettek.

A csizmadiák céhe 1800-
ban nem kevesebb mint
254 tagot számlál

A közép- és premodern kor-
ban a céhek nagyon fontos sze-
repet töltöttek be a város fejlő-
désében. Ezek a mesterek
nagyon világosan körvonalazott
státussal bíró, a királyság által
elismert szervezetei voltak,
ugyanakkor a város védelmében
is jelentős szerepet játszottak. 

Ioan Eugen Man arról is tud,
hogy a csizmadiák és tímárok
céhei voltak a legfontosabbak
és legelterjedtebbek. 1800-ban
a csizmadiák céhe, a legna-
gyobb lévén, több mint kétszá-
zötven tagot számlált.

A rendszer újjászervezése ál-
tal, a XIX. század végén szüksé-
gessé vált egy székhely építése,
hogy a Csizmadia Ipartársulat
optimális körülmények között
működhessen. 

A már többször megnevezett
műemlék földszintből és egy
emeletből áll, de úgy tűnik, kez-
detben két oldalszárnnyal is
rendelkezett. 

Múltba repülő gondolatok
és a szabadalmi levél

A XIX. század folyamán ké-
szült a Széchenyi tér legtöbb
emeletes épülete, és ezek közül
a 49 szám alatti épület is, a Csiz-
makészítő Ipartársulat szék-
háza.

A műemlék homlokzatát

nézve gondolataink a múltba
szállnak. Marosvásárhelyen a
népes és szorgalmas csizma- és
lábbelikészítő mesterek saját ér-
dekeiket nézve céhbe tömörül-
tek, és ahogyan azt már jelez-
tük, 1620. április 20-án, Bethlen
Gábor fejedelem aláírásával sza-
badalmi levelet kaptak.

1624-ben működési céhsza-
bályaikat „artikulusokba” fog-
lalták és 1651-ben „…candal-
tatott – állíttatott – a
marosvásárhelyi becsületes csiz-
madia czéh directiojára…”. 

Így működött a legnépesebb
céh, mely még a múlt száza-
dunk elején is megőrizte hagyo-
mányos jellegét és nem utolsó
sorban a működési formáját is.

A céhrendszert mint fejlő-
désgátlót és elavultat, 1873-ban
megszűntették, és azok helyett
a mesterek ipartársulatokba tö-
mörültek. 

A zártsorú műemlék 
szállodai rendeltetéssel
készült

A helyi Csizmadia Ipartársu-
lat alakulása után nemsokára
megkezdte székházának építé-
sét – tervezője a fent már em-
lített Nagy Győző mérnök volt
–, amelyet a homlokzaton lévő
évszám szerint 1890-ben fejez-
tek be. 

Keresztes Gyula szakvélemé-
nyét idézve: zártsorú, egyeme-
letes épület, az udvar hosszán
végignyúló két hosszú épület-
szárnnyal épült.

Az emelet helyiségeiben a
társulat irodája működött,
egyébként az épület részben
szállodai rendeltetéssel készült,
a földszinten étteremmel: Köz-
ponti Szálloda és Étterem né-
ven.

Az udvari éttermi szárnyépü-
let fedett, de oldalt nyitott sö-
rözőterasszal is rendelkezett, az
udvaron beszállóval és istálló-
val.

A homlokzatot 
olajfestékkel mázolják le…

A harmincas évek közepén,
pontosabban 1937-ben és ’38-
ban a tér felöli homlokzatát ki-
javították, és olajfestékkel le-
mázolták.

Az étterem falainak díszítő
festése részben szabadkézzel
készült, a festett pálmafák és
életnagyságú pávák a terem

belső légterét látszólag megna-
gyobbították, és hangulatossá
varázsolták. 

1949-ben az éttermet mo-
ziteremmé és a textilüzletet
cukrászdává alakították át. E cél-
ból kibontották a földszinti íves
záródású nyílásokat, miáltal a
homlokzat egységes képét
megbontották.

A márványtábla 
tanúsága 1896-ból

Az épület kétszintes hom-
lokzatát középen osztópárkány
tagolja. Szimmetrikus homlok-
zata öttengelyes, középső riza-
litját falisávok zárják le az eme-
leti erkélyt kihangsúlyozva,
melyet a boltíves nagykapu két
oldalán álló, egy-egy izmos
vállú férvi (Atlas) tart.

A boltíves bejárat belső falán
lévő márványtáblán a következő
felirat olvasható: „A honfoglalás
ezeréves magyar nemzeti nagy-
ünnepének emlékére a Csizma-
készítő Társulat, Marosvásár-
helyt 1896”.

Egy díszes pajzs 
1890-ről árulkodik

Az emeleti boltíves ablako-
kat csigavonalas ion fejezetes
rovátkált falpillérek veszik közre,
ezek tartják az ablakok szemöl-
dökpárkányait, melyek a barokk

szellemében megtört formá-
júak. 

A falisávok és falpillérek fe-
lületeit részben finom franciás
ornamentika borítja. Hangsú-
lyozott főpárkánya fekvő- illetve
állókonzolokkal, fríze füzérekkel
díszített.

A főpárkány felett áttört bal-
lusztersor van, középen kiemelt
attika dísszel, melyen a Központi
felirata állt, és felette díszes
pajzs látható 1890-es évszám-
mal, két oldalán egy-egy ülő női
szoborral. 

A földszinti rész mint lába-
zat, kváderezett és a félköríves
nyílások keretezettek. A klasszi-
cizáló barokk – és reneszánsz –
díszes és színes homlokzata
fényben és árnyékban tobzódik.

1982 őszén az épület általá-
nos javítását és a főhomlokzat
helyreállítását végezték, az át-
alakítás nyomait, az otromba
nagy nyílásokat megszüntették,
eredeti nyílásai, díszítései vissza-
kerültek, és így az épület hom-
lokzata ismét a tér egyik dísze.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek



A hét beszólója. Victor
Ponta szerint a franciáknak, mi-
előtt szemrehányást tesznek Ro-
mániának amiatt, hogy csak kis-
mértékben sikerült
„asszimilálnia” cigány kisebbsé-
gét, el kellene gondolkodniuk
azon, hogy nekik mennyire si-
került ugyanez a saját beván-
dorlóikkal.

„Arra gondoltam, hogy ami-
kor szemrehányást tesznek ne-
künk, joggal, hogy nem volt
nagy sikerünk a roma közösség
asszimilálásában, mindenkinek
el kellene gondolkodnia rajta,
neki mennyire sikerült az asszi-

milálás” – montaponta.
Bizonyára úgy érezhette eme

arcos kijelentés után, hogy fel-
tette az i-re a pontát, holott ko-
rántsem. Már csak azért sem,
mert a hazai cigányok nem be-
vándorlók! Vagy legalábbis
egyáltalán nem hasonlíthatóak
a franciaországi arabokhoz vagy
a németországi törökökhöz, akik
csak néhány évtizede vették be
a célországokat, ellentétben ve-
lük, akik már akkor itt voltak,
amikor Románia még nem is lé-
tezett, se a kiflis, se a cipós! Arról
már nem is beszélve, hogy a né-
met-törökök vagy a francia-ara-

bok nem lopják-markecolják-
rabolják végig egész Európát
Stockholmtól Rómáig és Mad-
ridtól Belfastig, ahogy teszik azt
a román-cigányok.

Ülj le, Victorka, ez egyes.

A hét mondása.„A pártban
egymást érik a konspirációs
gyűlések, mindenféle frontok
alakultak ki. Toró-ellenes a han-
gulat. Még az is elképzelhető,
hogy akkor is a második helyen
végez a január 31-i országos
tisztújító küldöttgyűlésen, ha
egyetlen jelöltként indul az el-
nöki posztért” (egy név nélkül
nyilatkozó EMNP-s politikus).

A hét prognózisai. A Kas-
persky Lab kiberbiztonsági vál-
lalat prognózisa szerint harminc
év múlva már valószínűleg az
élet minden területét eláraszt-
ják a robotok. A világ többmil-
liárdos lakosságát több milliárd
megerőltető rutinmunkát végző
robot fogja kiegészíteni, az in-
formatikai ágazat pedig a robo-
tok szoftvereinek fejlesztésével
foglalkozik majd. (Azért csak

óvatosan az ilyen jóslatokkal, ne
felejtsük el, hogy a hatvanas-
hetvenes években repülő autó-
kat jósoltak 2000-re…)

Az emberi testbe szükség
szerint elektronikusan vezérelt
mesterséges szervek és proté-
zisek kerülhetnek, a szervezet-
ben közlekedő nanorobotok pe-
dig közvetlenül a beteg
sejtekhez juttatják majd el a
gyógyszereket.

A 3D nyomtatási technológia
olyan fejlettségi szintet ér el,
hogy már bizonyos termékek
gyártására sem lesz szükség
többé: az emberek megtervez-
hetik és megalkothatják a tár-
gyakat, amelyeket szeretnének,
a háztartási eszközöktől és a ru-
háiktól kezdve egészen az ott-
honukat alkotó téglákig.

Nos, akkor már csak vagy
harminc évet kell kibekkelnünk
nagyobb földrengés nélkül: ha
utána összedől a házunk, egy-
szerűen nyomtatunk másikat
helyette!

A hét ribancai. Egy japán
újság szerint a japán légiutas-
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Elkezdték a koronaalakítási munkálatokat

2015. január 23-án, pénteken, Marosvá-
sárhely municípium alpolgármestere, Clau-
diu Maior koronaalakítási munkálatokon vett
részt, a Budai nagy Antal negyedben. Több
övezetbeli tulajdonosi társulás képviselőjé-
nek kíséretében, Claudiu Maior alpolgármes-
ter így nyilatkozott: „Bár az év elején
vagyunk, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak sok a
tennivalója. Ha az elmúlt napokban elkezdtük a kátyúzást, a
hét elején nekiláttunk a fakivágási és koronaalakítási munká-
latoknak, a tavalyi év végi közvitán jóváhagyott koronaalakítási
programnak megfelelően. Jelenleg a Meggyesfelvi negyed-
ben, a Rozmaring utcában, a Kövesdombon, a Rügyecske ut-
cában, a Petru Dobra utcában, valamint a Budai Nagy Antal
negyedben dolgoznak. Következtetésképpen, biztosítom a tu-
lajdonosi társulásokat, hogy a következő napokban a többi ne-
gyedben is folytatjuk a koronaalakítási munkálatokat.”

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Takarítás február 1-jén

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
2015. február elsején takarítás keretében el-
szállítja az összegyűlt hulladékot a város
központi övezetéből: Győzelem tér és Rózsák
tere.

Felkérjük a tulajdonosi társulásokat, hogy a hulladékot a
szállítóeszközök által megközelíthető helyre raktározzák. Kö-
szönjük!

Moldovan Florian, 
a közterület-fenntartó ügyosztály igazgatója

kísérők közül egyre többen pros-
titúcióval egészítik ki csökkenő
fizetésüket. Névtelenül nyilat-
kozó stewardessek arról számol-
tak be, hogy a női személyzet
tagjai rendszeresen kötnek ki a
pilóták ágyában (egy másfél
órás hancúrért 1800-2200 lej-
nek megfelelő összeget kap-
nak). 

Japánban sok nő számára
álommunkának számít, ha lé-
giutas-kísérő lehet, a valóság-
ban azonban kevés fizetést kap-
nak, amiért hosszú órákat kell
dolgozniuk. Míg 2004-ben át-
számítva 162 400 lejt kerestek
egy évben, 2013-ban csak 127
400-at vihettek haza (ami havi
tízezer lejes fizetés!). 

Azok a légipipik, akik hajlan-
dóak a pilótával szexelni, egy
vezető stewardessnek adják
meg a számukat, aki gyakorla-
tilag madame-ként működik.
De van olyan rendszer is, amely-
ben a pilóta kézjelekkel mutatja
ki az érdeklődését kiválasztott-
jának (vélhetően valahogy így:
mutatóujj magára mutat – én;
mutatóujj stewardessre mutat
– téged; jobb tenyér ütögeti a
bal öklöt a hüvelykujjnál –
meg…), és azt is, hogy meny-
nyit hajlandó fizetni.

A hét medvéi. Négy el-
pusztult medvét találtak New
Hampshire államban, a vadá-
szok által csaliként kihelyezett
nagy mennyiségű csokoládé
közvetlen közelében; szakértők
szerint fel kéne függeszteni a
csokoládécsapdák használatát.

A macitetemekre egy 40 ki-
lós csokoládé- és fánkcsomag
15 méteres körzetében találtak
rá még tavaly szeptemberben.
A New Hampshire-i Egyetemen

végzett boncolás és a toxikoló-
giai vizsgálat szerint az állatok-
kal a csokoládéban található te-
obromin nevű vegyület végzett,
amely súlyosan mérgező a med-
vékre. 

Akadnak azonban szkepti-
kusok is, akik nincsenek meg-
győződve arról, hogy a csoko-
ládé okozta a halálos mérgezést,
szerintük érdemes lenne a te-
temeket alaposabban is meg-
vizsgálni. És vélhetően nekik
van igazuk, hiszen a medve elég
ostoba állat ugyan, viszont any-
nyira csak nem hülye, hogy
olyasmit egyen, amitől meg-
döglik.

A hét okossága. Tulajdon-
képpen nem is csoda, hogy az
iszlamista csávók meglehetősen
frusztráltak: napi ötszöri imád-
kozás, ha esik, ha fúj, minden
évben egy hónap obligát böjt
(pirkadattól alkonyatig, de akkor
is), ráadásul nem piálhatnak és
nem ehetnek nyakaskarajt, disz-
nófősajtot vagy töpörtyűt, a
nőik le vannak függönyözve, a
megengedett négy feleség
mellé ugyanannyi anyós is jár,
és fölébe még Mekkába is el
dzsanázzanak, életükben leg-
alább egyszer. 

A hét vicce. Gyerekek, ma
az Európai Unióról tanulunk. Az
Európai Parlament székhelye
Strasbourg, az Európai Bizottság
székhelye Brüsszel, az Európai Köz-
ponti Bank székhelye Frankfurt…

– A tanító néni nem csíksze-
redai véletlenül?

–  Miért?
–  Mert olyan székhelyesen

beszél!

Molnár Tibor
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Miután a klub vezetőtanácsa több személlyel is folytatott tárgyalásokat, az elmúlt héten megegyezett
Narcis Răducannal, aki a következőkben az együttes elnöki tisztségével járó feladatokat látja el. Őt a saj-
tókonferencián Cristian Cherteș, a klub vezérigazgatója mutatta be.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Narcis Răducan az ASA új ügyvezető elnöke Pontok helyett sok tapasztalatot 
szerzett a Torpi MS csapata 

Esélytelenként indult és nagyarányú vereségeket szenve-
dett a minap a Marosvásárhelyi Torpi az Euroliga D csoportjá-
nak athéni selejtezőtornáján. Mindezeket a vereségeket a klub
vezetősége és játékosai nem kudarcként fogják fel, hanem to-
vábbi fejlődési lehetőségként.

Az első mérkőzését a Torpi az Euroliga elmúlt idényének
ezüstérmesével, a görög Vouliagmenivel szemben 31–4
arányban alulmaradt, majd a görög bajnokság címvédőjétől
és a LEN-kupa tavalyi győztesétől, az Olimpiakosz Pireusztól
39–2-re, majd az ezüstérmes NGM Firenze Pallanuototól 27–
2-re kaptak ki.

A torna harmadik napján szabadnapos volt a marosvásár-
helyi csapat, amely az utolsó mérkőzésén, a holland ZVL-BAM
Leidennel szemben 32–1 arányban maradt alul.

Mint Tóth Ferenc, a Torpi vezetőedzője megjegyezte, na-
gyon nehéz tornán vettek részt, ahol négy rendkívül erős csa-
pattal kellett megmérkőzzenek: „Sajnos minden szinten távol
állunk tőlük, profi csapatokról van szó. Hazájukban már több
évtizede létezik a női bajnokság, nálunk viszont csupán szűk
három éve. Remélem, a lányok sokat tanultak ezekből a ta-
lálkozókból, hiszen a legjobb játékosok ellen játszottak, és ta-
pasztalatot szereztek. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok
munka áll előttünk” – mondta Tóth Ferenc, aki ugyanakkor
köszönetet mondott a rivális Nagyváradi Crişulnak, amiért a
selejtezőre kölcsönadta három játékosát.   
Női vízilabda, Euroliga, D selejtezőcsoport, Athén, eredmények:

Vouliagmeni NC–Torpi MS 31–4 
A Torpi gólszerzői: Szeghalmi Krisztina 2, Carmen Tecar és
Török Enikő
NGM Firenze Pallanuoto–Torpi MS 27–2 
Gólszerzők: Carmen Tecar és Floria Simion
Olimpiakosz Pireusz–Torpi MS 39–2 
Gólszerzők: Szeghalmi Krisztina és Vidican Oana 
ZVL-BAM Leiden–Torpi MS 32–1 
Gólszerző: Szeghalmi Krisztina
A csoport győztese egyébként az Olimpiakosz Pireusz lett

12 ponttal.

Január 25-én folytatódott a hazai te-
remlabdarúgó-bajnokság visszavágó-so-
rozata, de a 15. fordulóban a Marosvá-
sárhelyi City’us szabadnapos volt, így első
mérkőzését február első hétvégéjén 
ját ssza hazai pályán a Progresul Focşani
ellen. 

Kik az új játékosok?
Ami a csapat összetételét illeti, jelen-

tősen megerősített kerettel készült az
együttes a bajnokság hátralevő részére. 

Három idegenlégiós, a portugál Nuno
Miguel és Paulo Ferreira és a brazil kapus,
Carlos Ferreira, becenevén Carlao erősíti
a City’ust a bajnoki címért vívott harcban. 

Évekkel korábban mindnyájan ma-
gukra ölthették a csapat mezét, sőt Nuno
Miguel és Carlao 2010-ben bajnokságot
nyertek a marosvásárhelyi csapattal,
amely a klub történetének első bajnoki
címe volt. Mellettük a román válogatott,
Emil Răducu is Marosvásárhelyre igazolt,
aki a szezon első felében a Dunărea Că-
lăraşi-nál játszott, valamint a Kolozsvári

Clujanatól érkezett Vlad Pavel is, aki az
ifjúsági válogatott tagja. Ők hat hónapos
szerződést írtak alá az egyesülettel, amely
az idény végén további egy évre meg-
hosszabbítható.

A tavalyi szezon nagy részében sérü-
léssel küszködő Liviu Ruxandari (a Sep-
siszentgyörgy elleni bajnokin sérült meg)
és a kapus Mario Juverdeanu is felépültek
és újrakezdték az edzéseket.  

Kik távoztak az együttestől?
A klub vezetősége lemondott Vasile

Moldovan kapus, Csoma Ferenc, Dániel
Rajmond, Aurelian Ötvös, Călin Olteanu
és a spanyol Chavi szolgálatairól, Bogdan
Covaci pedig hat hónapig külföldre uta-
zott.

Kik alkotják a keretet?
A City’us kerete a következő: Carlos

Fereira (Carlao), Mario Juverdeanu, Răz-
van Cătinean-kapusok; Cosmin Gherman,
Lucian Nicuşan, Ion Al-Ioani, Gabriel
Dobre, Csoma Alpár, Liviu Ruxandari,

Mimi Stoica, Emil Răducu, Nuno Miguel,
Paulo Fereira, Csala Zsolt, Răzvan Togan,
Küsmödi Tamás, Vlad Pavel-mezőnyjáté-
kosok.

Barátságos mérkőzések
A bajnoki rajt előtti héten, négy nap

leforgása alatt négy felkészítő mérkőzé-
sen lépett pályára a City’us, amiből hár-
mat megnyert –idegenben a Kézdivá-
sárhelyi KSE otthonában 6-5-re és 7-3-ra,
míg Marosvásárhelyen a Székelyudvar-
helyi FK ellen 7-5-re diadalmaskodott a
Kacsó Endre által vezetett csapat –, majd
a negyedik találkozón 5-5-ös döntetlen
született városunkban a City‘us és az FK
között. 

A vezetőedző mind a négy mérkőzé-
sen használta a keret új játékosait, és a
fiataloknak is lehetőséget adott, majd az
utolsó mérkőzés után a következőképpen
fogalmazott az együttesről: „Jól játszot-
tunk, azonban még bőven van javítani-
való játékunkon, elsősorban a védeke-
zésben. Persze fáradtak is voltak a

játékosok, mert péntektől minden nap
meccsük volt. Átlagban az egész csapattal
meg vagyok elégedve”- mondta Kacsó.

Újabb Csoma-Csoma párharc
Mivel a csapat egyik legtapasztaltabb

tagjára, Csoma Ferencre a vezetőség nem
tart igényt a következő idényben, a szo-
vátai illetőségű 37 éves játékos a Szé-
kelyudvarhelyi FK-hoz igazolt, ahol ko-
rábban többször is volt tagja a csapatnak.
Így a hat évvel fiatalabb bátyja, Alpár el-
len fog újra játszani, a két együttes kö-
zötti, kettős összecsapásokon, akár haj-
danán.

Az utolsó felkészítő mérkőzésen a ma-
rosvásárhelyi csapat 5 góljából kettőt
Csoma Alpár, míg a székelyudvarhelyi
együttes utolsó találatát Csoma Ferenc
szerezte. 

Mi a csapat célkitűzése?
Az elmúlt szezonban a Déva ellen el-

veszített bajnoki cím után a Kacsó Endre
által irányított együttes vissza szeretné

szerezni az elsőségét és megnyerni ötödik
bajnoki trófeáját. Az új igazolásoknak kö-
szönhetően a City’us a bajnokság legna-
gyobb esélyesévé vált, hiszen tapasztalt
és válogatott szintű játékosok érkeztek,
akik megoldást jelenthetnek a csapat já-
tékára. Ugyanakkor a vezetőedző meg-
jegyezte, hogy az együttesben minden-
kinek keményen kell dolgoznia, hiszen
senkinek sincs bebiztosított helye a kez-
dőcsapatban.

A City’us a Románia-kupában 
is érdekelt

A bajnokság alapszakaszából hátra-
maradt hét mérkőzésből hármat a ligeti
Sportcsarnokban, négyet idegenben ját-
szik a City’us.

Február közepén a Románia-kupa
küzdelmeibe is bekapcsolódnak, a má-
sodik körben Jászvásári CSMS-t fogadják.
Ugyancsak a kupasorozat nyolcaddöntő-
jében a klub utánpótlás együttese Ma-
rosvásárhelyen fogadja a Fortius Buzău
2014 csapatát.

Teremfoci:  A bajnoki címre törnek  

Ki is az új klubelnök?
A 41 éves focșani-i születésű

Răducan a bajnokság elejétől
már három csapatnál dolgozott,
de mindenhol kevés ideig: az FC
Viitorulnál ügyvezető igazgató-
ként augusztus 3-ig, a Concordia
Chiajnánál menedzserként au-
gusztus 19-től november 7-ig,
majd az Astránál január 16-ig.
A Duna-menti klub tulajdono-
sával, Ioan Niculaéval közös
megegyezéssel bontott szerző-
dést, mivel más elképzelései
voltak az együttes stratégiájával
kapcsolatban.

Egyébként Răducan 2008-
2010 között az egykori Urziceni-
i Unirea, majd 2010-2012 között
a Bukaresti Steaua sportigazga-
tója volt, aztán két hónapig a
Galaci Oțelul klubelnökeként is
tevékenykedett.

Hol futballozott 
Narcis Răducan?

1992-ben mutatkozott be
a Focșani-i Unirea felnőtt -
csapatában, majd a Bukaresti
Progresul, aztán a Bákói Se-
lena együtteseinél is megfor-
dult. 1995-ben igazolta le a
Bukaresti Steaua, majd több
bákói kitérő után a Rapid, a
FC Național, majd az Electro-
magnetica csapatainál is fut-
ballozott. 2005-2007 között
Ciprusban légióskodott az
AEL Limasszol és az AEK Lar-
naka együtteseinél, majd le-
vezetésképpen a Piatra
Neamți-i Ceahlăul színeiben
játszott. 

Az új klubelnök pénteken,
Törökországba való elutazá-
suk előtt találkozott az ASA
játékosaival.

A keret végleges?
Egyelőre a keret véglegesnek

tűnik, ugyanis a vezetőség meg
van elégedve a jelenlegi játé-
kosokkal, a futballisták is jól ér-
zik magukat az együttesen be-
lül. Mindamellett, hogy a hazai
sportsajtó több ASA-s játékos
esetleges távozásáról is cikke-
zett, a vásárhelyi klub közle-
ményt adott ki, amelyben tájé-
koztat, hogy a számos ajánlat
ellenére, senki nem hagyta el a
csapatot, és a továbbiakban is
ezzel a kerettel folytatják a
munkát.

Jelenleg a következő játéko-
sokból áll össze az ASA bővített
kerete: Eduard Stăncioiu, Adrian
Viciu, Ciprian Botoșer és Fejér
Csongor (kapusok); Patrice Feussi,
Marius Constantin, Ionuț Balaur,
Florin Bejan, Cosmin Băcilă, Sepsi

László, Javier Velayos, Bruno Mar-
tins, Török Szabolcs, Cristian Bloj,
Silviu Ilie, Mihály Zoltán (hátvé-
dek), Claudiu Voiculeț, Ioan Hora,
Ousmane N'doye, Tudor Sbârcea,
Nicolas Gorobsov, Gabriel
Mureșan, Székely János, Robert
Candrea, Sergiu Hanca, Toto Szi-
lárd (középpályások); Mircea
Axente, Ianis Zicu, Amauri Morias,
Miroszlav Manolov, Sergiu Păcurar
és Dorin Goga (csatárok) – me-
zőnyjátékosok. 

Mi a csapat célkitűzése?
A vezetőség által kitűzött cél

továbbra is az 1. ligában való
bennmaradás, minél több pon-
tot szeretnének szerezni a baj-
nokság hátramaradt részében,
minden találkozóra úgy készül-
nek, hogy győztesként hagyhas-
sák el a pályát.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Gyertek innen! Amit a papa ilyenkor mond, nem a ti fületeknek való!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


