
Humor

Honnan tudod, hogy 
vásárhelyi lakótelepen élsz? 

☻ Hétvégenként nem alhatsz nyitott ablakkal,
hacsak nincs kedved a tyúkokkal kelni, mert
mindig akad ötvenméteres körzetben egy flex-
jedi, akire korán reggel tör rá a heveny, balko-
non való barkácsolhatnék...

>>> Új sorozat,  VI .  (X.)  évfolyam >>> 32. szám >>> 2015. augusztus 13–19. >>> Megjelenik csütör tökön >>>>>>>>>>> 8 oldal  >>> ára:  1,5 l  e  j  >>>

C M
Y B

C M
Y B

Sport 

Újabb bajnoki címvédés és sikeres 
európai kupaszereplés előtt a City’us?
Augusztus 3-án kezdte meg a felkészülést a bajnoki
címvédő, az ötszörös román bajnok, hétszeres Romá-
nia-kupagyőztes és egyszeres Szuper-kupagyőztes Ma-
rosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó együttese, majd
a háromhetes felkészülési programban helybéli edzé-
sek, barátságos torna és tesztmérkőzések szerepelnek.

Társadalom 

Székelykaput Székelykakasdra 
A Pro Veritas (Igazságért) Egyesületet 2010 novem-
berében alapította tizenhárom székelykakasdi lokál-
patrióta. A profitmentes, mindenféle pártpolitikai ide-
ológiától elzárkózó civil szerveződés legfontosabb célja
akkor az volt, hogy a megyei fontosságú regionális
szemétátrakó és komposztáló állomásnak a falu lakosai
szempontjából megfelelőbb helyet próbáljon keresni
és biztosítani. De gondoltak a jövőre is...

>>> 4. oldal
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Vélemény

Elkúrták a tévénket  

Az egykori magyar televíziót. Mindannyiunk te-
levízióját. Előbb strukturálták és megreformál-
ták. Szakosították. Aztán összevonták. Majd fel-
darabolták. És végül lemondott a dicső
átalakulást levezénylő vezérigazgató. Így zárta
le „az MTVA ötéves történetének egyik legsike-
resebb időszakát”. Jobban tette volna, ha el sem
kezdi ezt a dicstelen munkát. Hiszen mit vett át
annak idején és mit hagy maga után? Egy él-
vezhető, kiegyensúlyozott és jól bejáratott „nem-
zeti” televízióból egy átláthatatlan, követhetet-
len, átideologizált és a szó szoros értelmében
is nézhetetlen csatornatömkeleget hozott létre.
Nálunk, Erdélyben, az új tévéadók többségét
már csak hallomásból ismerjük. És ezzel együtt
a kedvenc műsorainkat és sportközvetítéseinket
is szinte egytől egyik elvesztettük.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Felhívás táncra, avagy az
újabb kudarc előkészítése       

Közelegnek a jövő évi választások időpontjai,
az elsőre, a helyhatóságira már alig tíz hónap
múlva sor kerül. Az erdélyi magyar politikai
erők itt-ott már készülnek, készülgetnek a
megmérettetésre, igaz, a választók lehangoló,
már-már bénító közönye mellett. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Közvita az Azomarosról >>> 3. oldal
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„Akkor gyógyul meg a gyerekem,
ha elköltözöm a városból!?” 

A szervezők előzetes várakozásaihoz, valamint a közösségi oldalakon felháborodott személyek szá-
mához mérten sokkal kevesebben vettek részt az Azomarosról szóló keddi közvitán, ahonnan a ma-
gukat környezetvédőnek tartó civil szervezetek, sőt a Környezetvédelmi Őrség is hiányzott. A gyűlés
elsődleges célja, a valós párbeszéd is elmaradt. A vegyipari kombinát működésének felfüggeszté-
sétől az alkalmazottainak egészségi állapotára vonatkozó kérdéseken át, a hetek óta Vásárhelyt
borító ködszerű, jellegzetes szagú levegőig számos vád érte a gyár jelenlévő képviselőit. Ők igen
szűkszavúan, ezáltal támadási felületet nem adva, ám dialógust sem nyitva válaszolgattak az ér-
velő, számonkérő vagy felháborodott kérdésekre, és év végéig türelemre intettek. Egyébként még
hétfőn is a megengedettnél magasabb ammóniakoncentrációt mértek a város levegőjében.



Rövidfilmes estek 
Marosvásárhelyen

Idén második alkalommal
indul útjára a NexT filmek kara-
vánja, amely kilenc romániai
város zöldövezeteiben, parkok-
ban, erdőkben mutat be rövidfil-
meket. A vetítések hangulatát az
esti holdfény teszi különlegessé.
Marosvásárhelyre augusztus 14-
én, pénteken érkezik meg és két
napot marad a karaván. A pol-
gármesteri hivatal együttműkö-
désével zajló vetítések este 9
órakor kezdődnek a Víkendtele-
pen. A hetedik művészet szerel-
mesei a Next
rövidfilmfesztiválon bemutatott
legjobb alkotásokat nézhetik
meg két tematikában. Pénteken,
a NexT is love esten romantikus
filmek tekinthetők meg: a Kis-
ember (Little Man) című 2013-
as francia alkotás (r. Victor
Rodenbach és Hugo Benamo-
zig), az ugyanabból az évből
származó holland 97% (r. Ben
Brand), a Felnőttek (Grown ups)
című 2014-es spanyol kisfilm (r.
Javier Marco), a Tanghi Argentini
című 2006-os belga film (r.
Guido Thys), a 2007-es német
Lovesick (r. Spela Cadez), a

Strung Love című 2010-es
román rövidfilm (r. Victor Drago-
mir), a 2013-as Through You
című holland alkotás (r. Lucette
Braune), a 2011-es Luminaris
című spanyol rövidfilm (r. Juan
Pablo Zaramella), az Elena című
2010-es francia rövidfilm (r. Yan-
nik Muller), illetve a The Drawer
and the Crow című 2009-es ka-
nadai alkotás (r. Frederic Tremb-
lay).

Augusztus 15-én, szombaton
este a legsikeresebb román rö-
vidfilmekkel várják az érdeklő-
dőket, akik hét alkotást
láthatnak. A teljes program a
polgármesteri hivatal www.tir-
gumures.ro című honlapján te-
kinthető meg. A honlapon is
közzétett tájékoztató szerint a
karaván szervezői arra biztatják
a marosvásárhelyieket, hogy erre
a pár estére mondjanak le a ha-
gyományos mozizásról, székek
helyett egy takarót hozzanak
magukkal, és élvezzék a termé-
szetben zajló vetítéseket. A rész-
vétel ingyenes.

CarpArt kiállítás
A CarpArt csoport ArtDeal vi-

zuális művészeti kiállítása au-
gusztus 29-ig tekinthető meg a

marosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban, a Képzőművészek Egyesü-
lete Maros megyei
fiók szervezetének kiállítóterme-
iben. Augusztus 13-án 19 órakor
Radu Florea Ritmikus absztrakt
kifejezésmódok az erdélyi tájról
című előadását hallgathatják
meg az érdeklődők, augusztus
19-én 19 órakor pedig Dorel Coz-
mának a Captivity és az Alkotó-
műhelyek látogatása című
rövidfilmjei bemutatójára kerül
sor. Augusztus 21-én 19 órától
kerekasztal-beszélgetés lesz Ra-
luca Moisoiuval A rózsaszín szoba
terve – felfogás és szimbólumok
címmel, augusztus 25-én 19 órá-
tól Gheorghe Popa Hogyan szü-
letik egy szobor? című előadásán
lehet részt venni, az ArtDeal au-
gusztus 27-én 19 órakor zárul. A
szóban forgó időszakban min-
den délután 14-20 óra között a
CarpArt csapat tagjai tárlatveze-
tést tartanak.

Szent István-napi ünnepség
Augusztus 20-án 19 órakor

Marosvásárhelyen a Színház
téren Szent István-napi ünnep-
séget tartanak, amely egyben az
új kenyér ünnepe is. A köszöntő-
beszédeken kívül lesz ünnepi

műsor  és kenyérszentelés. Fel-
lépnek: Kilyén Ilka és Ritziu Ilka
Krisztina színművészek, Buta
Árpád énekes, a marosszent-
györgyi Szent Cecília - Kolping
család - Jubilate egyesített kórus
és a szintén marosszentgyörgyi
Öreg fenyő tánccsoport. Az idei
rendezvény egyik érdekessége a
kenyértésztából készült magyar
Szent Korona és a koronázási ék-
szerek, melyeket Tőkés Tibor vi-
lágbajnok pékmester készített. A
kenyereket történelmi egyháza-
ink képviselői szentelik. A ren-
dezvényen részt vesz
Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátus képviselője, valamint
magyarországi hivatalosságok. 

Forgatag-kupa
Idén második alkalommal

szervezik meg Forgatag-kupa el-
nevezésű amatőr minifoci-baj-
nokságot. A Vásárhelyi Forgatag
részeként sorra kerülő esemény-
nek a GoKart háta mögötti pá-
lyák adnak otthont. A szervezők
várják a maximum 12 fős csapa-
tok jelentkezését a 0768-
193566, vagy a 0740-386175-ös
telefonszámokon. Jelentkezési
díj: 100 ron/csapat.
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Augusztus 13. Ipoly, Gerda, János
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Augusztus 16. Ábrahám, István, Szeréna
Augusztus 17. Jácint, Hetény, Emiliána
Augusztus 18. Ilona, Ilma, Lenke
Augusztus 19. Huba, János, Bernát
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Horoszkóp
KOS: Az otthona körül akadhat némi tennivalója. Tervezi,
hogy egy kicsit kicsinosítja az otthonát. A növények, a fest-
mények egyaránt meghitt hatást biztosítanak. Egy új is-
merősével való kapcsolata románccá alakulhat.
BIKA: Érdemes több szálon gondolkodnia, hogy mindig
kéznél legyen egy mentőöv, ha kell. Előfordulhat, hogy elő-
adást vagy beszédet kell tartania. Győzze le lámpalázát.
Ha sikerül felülkerekednie félelmein, önmagát is meglepi
majd a nyújtott teljesítményével, sikerével.
IKREK: Egy elképzelésének kivitelezéséhez szövetségese-
ket, támogatókat talál. Szomszédjával viselkedjen udvari-
asan még akkor is, ha más nézetet vallanak bizonyos
dolgokról.
RÁK: Ha mostanság költözést tervez, akad egy pár olyan
dolog, melyeket jobb, ha elajándékoz és nem viszi magával.
Itt szó lehet bizonyos ajándéktárgyakról, melyek nem a leg-
jobb emlékeket tartják életben önben, amikor rájuk néz. 
OROSZLÁN:Tegyen róla, hogy visszakapja azt, ami az öné.
Használja ki képességeit, kamatoztassa azokat az ön javára
is. Most egy olyan csillagászati konstelláció közeleg, ami
minden erőt megad önnek, hogy végre a sarkára álljon és
rendet tegyen maga körül.
SZŰZ: Ebben az időszakban fokozottan kell figyelnie a sza-
bályokra. Most ha teheti, ne kockáztasson. Csak biztosra
menjen minden helyzetben. A jelenlegi bolygóhatások
kedvezőtlen hatással érinthetik az értékeit, anyagi javait,
ezért indokolt a fokozott óvatosság.
MÉRLEG: Váratlan kiadásokkal szembesülhet a héten.
Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzel egy időben a ki-
adásait meghaladó váratlan bevételre számíthat a hét vége
felé egyelőre ismeretlen forrásból.
SKORPIÓ: Ennek a hétnek a csillagászati konstellációi fo-
kozottan erősítik önben a személyes varázsának kisugár-
zását. Ezzel egy időben új erők ébrednek önben, melyekhez
kézre állnak a lehetőségek, a támogatók, hogy sikerre vi-
hesse őket. Rég várt változások kapui nyílnak meg most
ön előtt. 
NYILAS: Szélsőséges magatartású ismerősével legyen na-
gyon óvatos. Az ön nyíltságát a saját előnyére használhatja
ki. Amennyiben nagyobb értékét érintő pénzügyi döntésre
vagy karrierjében változtatásra, vagy otthonváltoztatásra
készül, semmi szín alatt ne tervezze csütörtökre.
BAK: Új erők ébredeznek, melyek erősítik önt az életében
bekövetkező változások kedvező irányba való terelésében.
Ez a tartós csillagászati hatás kedvezően érinti a magáné-
letét, a pénzügyeit és az erőnlétét. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten a csillagok jóslataiban az áll, hogy
Fortuna most önre mosolyog, Váratlan pénzbevételt ígér-
nek önnek és nem keveset. Ha el szeretne költözni a jelen-
legi lakhelyéről, még várni kell egy kis időt.
HALAK: Az élet örömteli perceiért érdemes fáradozni. Be-
fektetéseit rendezze minél hamarabb. A mostani csillagál-
lások kedvezőnek bizonyulnak ezen a téren. A tranzakció
is időzítse erre a hétre, ha lehet.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o
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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.



Elkúrták 
a tévénket 
(mementó egy 
késői lemondáshoz)

Az egykori magyar televíziót. Mindannyiunk tele-
vízióját. Előbb strukturálták és megreformálták. Sza-
kosították. Aztán összevonták. Majd feldarabolták. És
végül lemondott a dicső átalakulást levezénylő vezér-
igazgató. Így zárta le „az MTVA ötéves történetének
egyik legsikeresebb időszakát”. Jobban tette volna, ha
el sem kezdi ezt a dicstelen munkát. Hiszen mit vett át
annak idején és mit hagy maga után? Egy élvezhető,
kiegyensúlyozott és jól bejáratott „nemzeti” televízióból
egy átláthatatlan, követhetetlen, átideologizált és a
szó szoros értelmében is nézhetetlen csatornatömke-
leget hozott létre. Nálunk, Erdélyben az új tévéadók
többségét már csak hallomásból ismerjük. És ezzel
együtt a kedvenc műsorainkat és sportközvetítéseinket
is szinte egytől egyik elvesztettük. 

Vajon melyik csatornán közvetítik majd az ünnepi
műsorokat, mikor jelentkezik be a „Székelyföldi Stúdió”,
milyen most a „Balatoni nyár”, létezik-e még a „Kárpát
Expressz”, a „Kívánságkosár” és a „Család Barát”, hol
lehet a vasárnap esti Oscar-díjas filmeket végignézni,
és mi lesz majd a Forma 1-es közvetítésekkel, az NB1-
el, valamint a gyakran magyar himnusszal záruló úszó-
versenyekkel és vízilabda mérkőzésekkel? Komoly
kutatómunkát kell végezniük azoknak a nézőknek, akik
a „sikeres reform” ellenére is követni szeretnék kedvenc
műsorukat és műsorvezetőjüket.

De lássuk csak, mi lett az M1-ből, az M2-ből és a
Dunából. Az egykori M1-et teljesen lefejezték. Ehelyett
egy „hírtelevíziónak” becézett kormánypropaganda-
gépezet jött létre. Az „adások” között a leggyakoribb
cím a „Híradó”, az „Egy perc híradó”, az „Időjárás jelen-
tés”, a „Ma délelőtt”, délután és este, de még olyant is
találunk, hogy „Skandináv lottó” meg azt, hogy „Rúzs
és selyem”. Mindenki beszél mindenről, mindenkivel,
élőben és ismétlésben. Csak általában ezek a műsorok
elég egyoldalúra sikerednek. Ha egy szóval kellene jel-
lemeznünk ezt a csatornát, akkor annyit mondhatnánk:
nézhetetlen. Az M2 szintén teljesen átalakult. A mű-
sorok között találunk rajzfilmeket, valamint ismeret-
terjesztő- és sorozatfilmeket. A gyerekeknek. Este
pedig általában egy „hajóról közvetítenek élő beszél-
getést valamilyen punk vagy alternatív rock együttes
énekesével”, vagy éppen a Szigetről mutatnak képes és
hangos beszámolót az alkohol és a kábítószer véletlen-
szerű példákkal illusztrált káros hatásairól. Ez lenne a
fiatal generációk óhaja, műsorigénye? A Duna Tv át-
vette az egykori M1 szerepét, de annak is csak egy fél-
resikerült hasonmásává vált, hiszen nincs benne reggeli
műsor, nincs benne a „Család Barát” (ezt a Duna
Worldre száműzték, akárcsak a kívánságműsort és a
„Ridikül”-t), de átvették az M1 híradóját és a délutá-
nonként közvetített „Balatoni Nyár”-t. Itt követhetőek
a felnőtt korosztálynak szóló filmek, sorozatok. Nem
rossz ez a csatorna, de gyengébb, mint ami eddig volt.

A sport viszont teljes egészében átköltözött az M4-
re. A közvetítési jogdíjak körüli problémákat úgy oldot-
ták meg a „reformerek”, hogy egy Erdélyben és a
határokon kívül eső területeken elérhetetlen csatornára
költöztették az összes sportműsort. Pedig ez mindany-
nyiunk számára nagy jelentőséggel bírt. Ha tetszik, ha
nem, a sport nemzeti érzelmeket (is) nyújt. Ha figyeltek
volna ránk is a „médiaszakemberek”, akkor nem vették
volna ki az elérhető csatornákból ezeket a műsorokat,
vagy vártak volna addig, amíg az M4 és a Duna World
is elérhetővé válik. Vagy nyújtottak volna valamilyen
alternatív megoldást. Így azonban csak a sokévi munka
árán megszerzett nézőközönségüket veszítették el.
Egyik hónapról a másikra.
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Ferencz Zsombor

A szervezők előzetes várakozásaihoz, valamint a közösségi oldalakon felháborodott személyek számához
mérten sokkal kevesebben vettek részt az Azomarosról szóló keddi közvitán, ahonnan a magukat környe-
zetvédőnek tartó civil szervezetek, sőt a Környezetvédelmi Őrség is hiányzott. A gyűlés elsődleges célja, a
valós párbeszéd is elmaradt. 

Közvita az Azomarosról

„Akkor gyógyul meg a gyerekem, ha elköltözöm a városból!?”

A vegyipari kombinát műkö-
désének felfüggesztésétől az al-
kalmazottainak egészségi álla-
potára vonatkozó kérdéseken át,
a hetek óta Vásárhelyt borító köd-
szerű, jellegzetes szagú levegőig
számos vád érte a gyár jelenlévő
képviselőit. Ők igen szűkszavúan,
ezáltal támadási felületet nem
adva, ám dialógust sem nyitva
válaszolgattak az érvelő, számon-
kérő vagy felháborodott kérdé-
sekre, és év végéig türelemre in-
tettek. Egyébként még hétfőn is
a megengedettnél magasabb
ammóniakoncentrációt mértek a
város levegőjében.

Abban a polgármester és a ci-
vil szervezetek, valamint a vásár-
helyi lakosok is egyetértettek,
hogy tanulmányt kell készíteni a
gyár környezetvédelmi és egész-
ségügyi hatásairól, illetve abban
is, hogy a szennyezés elfogadható
mértékig való csökkentéséig fel
kellene függeszteni a termelést.

A közvitát moderáló alpolgár-
mester, Claudiu Maior elmondta,
hogy nem szeretné, ha Marosvá-
sárhely lakosai két táborra sza-
kadnának – egy, a gyárat bezá-
ratni, és egy másik, annak
működését támogató csoportra
–, ami konfliktust generálna, de
számára is elsődleges cél, hogy a
lakosság tiszta levegőt szívjon. 

A profit nem lehet 
fontosabb az egészségnél

Dorin Florea polgármester
nehezményezte, hogy a témában
a leghangosabb civil szervezetek
hiányoznak a gyűlésről.  Úgy véli,
nyugtalanító állapotok uralkod-
nak a városban a kombinát miatt,
és évről évre rosszabb a helyzet.
„Miért kellene a munkahelyeket
mindig a légszennyezés elé he-
lyezni? A profitszerzésnek kellene
második helyen lennie, hisz az
egészségünk a legfontosabb.
Mire várunk, amíg halálos áldo-
zatot követel a kombinát?” –
tette fel a költői kérdést, de kie-
melte azt is, hogy tanulmányt
kell készíteni az üzem egészségre
gyakorolt hatásáról, de doku-
mentumfilmet és fényképeket
készíttet a város és környéke ég-
boltjáról, azokból albumot állíttat
össze, és Svájcban, az Ameropa
országában mutatja be.

Független tanulmányt 
készíteni!

Utána Smaranda Enache, a
Pro Európa Liga társelnöke ra-

gadta magához a beszélgetés fo-
nalát, aki legfontosabbnak azt
tartotta, hogy közpénzből finan-
szírozott, független tanulmányt
készítsenek a kombinát gazda-
sági, turisztikai, mezőgazdasági,
környezetvédelmi és egészség-
ügyi hatásairól. De jelentést kért
a Polgármesteri Hivataltól arra
vonatkozóan, hogy az elmúlt
négy évben mit tett annak érde-
kében, hogy Marosvásárhely él-
hetőbb város legyen. Arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a politikai
pártok és szereplők ne sajátítsák
ki kampánytémaként az ügyet.

„A vásárhelyiek 
drogot lélegeznek be”

A közgyűlésen jelen volt Cons-
tantin Barbu, a Digital Transilvania
igazgatója, aki arra kérte a kom-
binát illetékeseit, hogy amíg a
légszennyezést gátló szűrőket
nem szerelik fel, függesszék fel a
gyár működését. „Nem szerencsés
az alkalmazottakra fogni a gyár
nyitva tartásának szükségességét.
Kezd ez a történet a verespataki
retorikához hasonlítani, ahol a
munkahelyteremtésre hivatkozva
akarnak környezetszennyező te-
vékenységet folytatni. Ezeket az
alkalmazottakat újra lehet integ-
rálni a társadalomba és a mun-
kaerőpiacra is” – fogalmazott,
hisz az üzem és a szakszervezetek
vezetői az alkalmazottak és csa-
ládjaik esetleges megélhetési
gondjaival próbálják mindegyre
elhárítani a tevékenység felfüg-
gesztésének vagy a gyár bezárá-
sának gondolatát.

Elmondta azt is, hogy dr. Die-
nes Sándor, a MOGYE professzora
készített egy tanulmányt, amely
többek között azt is tartalmazza,
hogy a kombinát által kibocsátott
anyagok narkotikumnak felelnek
meg.

Számadatok

Dănuț Ștefănescu, a Maros
megyei környezetvédelmi

ügynökség vezetője számadatok-
kal szolgált Barbu kérdésére, és
ismertette a 2011-ben felszerelt
és azóta működő mozgó mérő-
állomás adatait, amely szerkezet
az év minden napján félóránként
méri a levegő ammóniakoncent-
rációját. Eszerint 2011-ben 9510
mérést végeztek, 211 határérték-
túllépést jegyeztek, 2012-ben
13596 mérés történt és 305 ha-
tárérték-túllépés volt, 2013-ban
az 12336 mérésből 155 alkalom-
mal volt túllépés, tavaly 13668
mérést végeztek, 148 határérték-
meghaladás volt, idén 9815 mé-
résből 151 esetben regisztráltak
határértéken felüli ammónia-ki-
bocsátást.

Azomaros: „2016-tól 
minden megoldódik!”

Az Azomaros részéről jelen
volt Cosmin Turcu aligazgató, Ste-
liana Petraș, az Azomaros környe-
zetvédelemért felelős irodájának
a vezetője és Ovidiu Maior sajtó-
szóvivő. „A svájci Ameropa 230
millió eurót költ szűrőberendezé-
sekre, amely beruházásokat jövő
év elején fejezzük be, akkor vál-
tozást lehet majd észlelni” –
mondta el Turcu. A jelenlévők kér-
dései közül csak arra adtak vá-
laszt, hogy az Azomaros hozzá-
vetőlegesen 2500 személyt
foglalkoztat, ám az éves profitra,
az alkalmazottak egészségügyi
vizsgálatának eredményeire, il-
letve a gyár éves profitját firtató
felvetésre nem válaszoltak.

„Mi lesz december 31-ig?”

Budai Nóra, vásárhelyi lakos
nem volt elégedett a kombinát
képviselőinek a válaszaival, és ne-
kik szegezte a kérdést: „És ez év
december 31-ig mi lesz, szívjuk
a mérgező levegőt? Amikor a gye-
rekemnek azt mondja az orvos,
hogy csak akkor javul az állapota,
ha elköltözünk a városból, akkor
nem vigasztalnak engem az önök
válaszai! Álljon le a kombinát mű-

ködése, amíg meg nem oldódik
a szennyezés” – fakadt ki. Arra a
válaszra, miszerint a működés fel-
függesztése és újraindítása költ-
séges, Budai azt felelte, hogy a
hétköznapi embert ez nem ér-
dekli, ahogyan az Azomaros kép-
viselőit sem érdekli, hogy a lako-
sok mennyit költenek egészségük
helyreállítására.

Alkotmányos 
jog a tiszta levegőhöz

Hamar Alpár-Benjámin, a ma
tartandó tiltakozás szervezője el-
mondta, hogy annak célja: fel-
hívni a figyelmet az alkotmány
35-ös cikkelyére, miszerint az em-
bernek joga van a tiszta környe-
zethez, a környezetvédelemért
felelős intézmények vezetői elleni
bűnügyi vizsgálat elkezdése hi-
vatali visszaélés miatt, és fel sze-
retnék függesztetni a gyár mű-
ködését, amíg a
szűrőberendezések a helyükre
nem kerülnek. 

A Surtec eladási igazgatója,
Gedő Albert is panaszának adott
hangot, hogy nem csak ő és az
alkalmazottai lélegzik be nap
mint nap a kombinát által mér-
gezett levegőt, hanem a vásárlóik
is folyamatosan a „ködös” leve-
gőre és csípős szagra panaszkod-
nak. „Amíg meg nem oldódik a
probléma, be kellene zárni a kom-
binátot. Hétközben a munkahe-
lyen, hétvégén a Somostetőn szí-
vom az ammóniás levegőt, ez az
egészségünket veszélyezteti” –
állítja. 

A közszállítás és a cigaretta
is szennyezi a levegőt

Cătălin Dogaru, a MOGYE har-
madéves hallgatója szerint nem
jogos, hogy a város a magánkéz-
ben levő gyárat okolja a levegő
szennyezettségéért, holott a helyi
közszállítás, a lakosok cigarettá-
zási szokásai és a szemétlerakók
legalább ennyire károsítják a kör-
nyezetünket. 

Ellentüntetés elutasítva

A Hamar Alpár-Benjámin által
szervezett tüntetésre augusztus
13-án 17 órakor kerül sor a pre-
fektúra előtt. Ezzel párhuzamosan
a szakszervezet és a kombinát al-
kalmazottai ellentüntetés szer-
vezésére kértek engedélyt, ám
azt a Polgármesteri Hivatal eluta-
sította.

Pál Piroska



A megalakulást kiváltó gond
azóta „megoldódott”, a „harc”
befejeződött. A Megyei Tanács
akarata a helyi, a marosvásár-
helyi és regionális hatóságok se-
gítségével végül is érvényesült
az egyesület által képviselt ka-
kasdiak érdekeivel szemben, és
felépítette a szemétátrakó állo-
mást a termőföldek kellős kö-
zepébe. Habár már közel három
éve elkészült a létesítmény, még
nem működik, mert az üzemel-
tetéséhez szükséges infrastruk-
túra – bekötőút, villany, víz és
csatornarendszer – még nem
létezik. A Pro Veritasnak most
is az a véleménye, hogy sok kel-
lemetlenség okozója lesz ez az

állomás a következő legalább
40 esztendőben, amennyire ter-
vezték az üzemeltetését.

A falukönyv és a 
székelykapu identitástu-
datában erősíti meg a 
kakasdi lakosságot

Az Igazságért Egyesület nép-
szerűsége azonban tevékenysé-
gének köszönhetően a kezdettől
fogva máig megmaradt. Az
egyesület elnöke: Csegzi Attila,
alelnökei: Botha Dániel-Töhö-
töm és Csegzi Albert, titkára:
Baricz Zoltán. A közösség mun-
kájának gyümölcse a közelmúlt-
ban kialakított kapcsolat a ma-

gyarországi Tolna megyei Ka-
kasddal. Egy falutörténet meg-
írásának ötlete is az egyesülettől
származik. Közös elhatározás
eredményeként Botha Dániel al-
elnök (aki községi tanácsos is)
javaslatára a tervet a községi
polgármesteri hivatal és az ön-
kormányzati tanács segítségével
már sikerült is megvalósítani. A
könyv egy hete került ki a nyom-
dából, címe: Nemes Gyula: Szé-
kelykakasd 500 éves történeté-
ből. A másik tervet is minden
bizonnyal sikerül a közeljövőben
tető alá hozni, azaz a hajdani
parókia előtti – az út fölött át-
ívelő – székelykapu helyett egy
másikat felállítani a falu bejá-
ratához. Az egyesület tagjainak
véleménye szerint e két meg-
valósítás – a falukönyv és szé-
kelykapu – identitástudatában
erősíti meg a kakasdi lakossá-
got, a közös múlt megismerése
és vállalása visszaadja méltósá-
gukat és összekovácsolja a kö-
zösséget.  

„2015. október 10-én Szé-
kelykakasd első írásos említé-
sének 500. évfordulója alkalmá-
ból egy ünnepélyre kerül majd
sor, amely elképzeléseink szerint
az első falutalálkozót is fogja je-
lenteni. Az ünnepély program-
jában fog szerepelni többek kö-
zött egy nagyméretű
székelykapu avatása, egy Szé-

kelykakasddal foglalkozó könyv
bemutatója és ünnepi ebéd. Erre
az alkalomra hívunk meg min-
den érdeklődőt. Köszönjük
mindazon hazai és határon túli
személyeknek, illetve szerveze-
teknek, akik anyagi adománnyal
vagy munkával hozzájárultak a
falu bejáratához tervezett, úton
átívelő székelykapu elkészítésé-
hez, de ugyanakkor bátorítunk
másokat is, hogy támogassák a
terv megvalósítását. 2012-ben
indítottuk el a tervet, az azóta
eltelt idő alatt sokat dolgoztunk
érte, főleg információgyűjtés,
ügyintézés és beszerzés terén.”

„Végigjártuk a bürokrácia
útvesztőjének göröngyös
útját is”

Hasonló méretű kapukat
néztünk meg felállítási helyü-
kön, megkerestünk olyan sze-
mélyeket, akik jártasok a nép-
művészet világában és a
fafaragásában, érdeklődtünk a
kapu elemeinek célszerű össze-
állítását biztosító módszerekről,
de végigjártuk a bürokrácia út-
vesztőjének göröngyös útjait is.
Mindez sok időbe és szerény

anyagi lehetőségeinkhez mér-
ten nem kevés pénzbe került,
de ma már elmondhatjuk azt,
hogy az építkezési engedély tu-
lajdonában vagyunk, valamint
a kapu megvalósításához szük-
séges anyagok nagy részét be-
szereztük, és már jelen pillanat-
ban a tényleges munkák is
folyamatban vannak. Sajnos
erőfeszítéseink ellenére, a kapu
megépítéséhez még nincs meg
a teljes anyagi keret, ezért for-
dulunk újból mindazokhoz, akik
segíteni óhajtják tervünket,
hogy adományukkal vagy mun-
kájukkal járuljanak hozzá a kapu
idejében való felállításához.
Minden kicsi segítséget szívesen
elfogadunk" – tájékoztatta la-
punkat Botha Dániel-Töhötöm
önkormányzati képviselő, az
egyesület alelnöke.  

A székelykaput helyi meste-
rek faragják, a homlokgerenda
bejárati oldalán a következő szö-
veg lesz olvasható: HA ELFÁ-
RADSZ A NAGYVILÁGBAN:
GYERE HAZA MEGPIHENNI, SZÉP
IDŐKRE EMLÉKEZNI. (Pósa Lajos)
A szemöldökfa külső oldalán:
VIRÁG PUSZTUL, HA GYÖKERET
KITÉPNEK, VILÁGA PUSZTUL

GYÖKÉRTELEN NÉPNEK. (Koósán
Ildikó)

A Pro Veritas Egyesület tag-
jainak további tervei is vannak.
Elsősorban a falu közvetlen kö-
zelében történő eseményeket
kívánja továbbra is figyelemmel
kísérni, hogy szükség esetén fel-
vállalja, képviselje és megvédje
a kis közösség érdekeit. Ugyan-
akkor a jövőben is figyelemmel
kíséri a különböző civil szerve-
ződések tevékenységét, és adott
esetben a közös érdekek érvé-
nyesítésének céljából összehan-
golja saját tevékenységével. De
a helyi identitásépítő munka is
elsődleges prioritás, a közeljö-
vőben azt a határkövet szeret-
nék restaurálni és helyreállítani,
amelyet még 1840-ben helye-
zett el a falu határába a meg-
gyesfalvi uraság. A határkövet
a kommunista rendszer bérencei
távolították el a helyéről, sze-
rencsére a Trombitás család
megmentette. Ugyanakkor a jö-
vőbeni tervek közt szerepel egy
régi ház megszerzése a falukö-
zösség számára, amelyben hely-
történeti-néprajzi múzeumot
vagy tájházat rendeznének be. 

Nemes Gyula
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A Pro Veritas (Igazságért) Egyesületet 2010 novemberében alapította tizenhárom
székelykakasdi lokálpatrióta. A profitmentes, mindenféle pártpolitikai ideoló-
giától elzárkózó civil szerveződés legfontosabb célja akkor az volt, hogy a megyei
fontosságú regionális szemétátrakó és komposztáló állomásnak a falu lakosai
szempontjából megfelelőbb helyet próbáljon keresni és biztosítani. De gondoltak
a jövőre is. Az egyesület további céljai közé tartozik a helyi hagyományok, népi
kultúra, a helytörténet ápolása és ismertetése, a közösségi élet fellendítése,
testvér-települési, baráti kapcsolatok felkutatása és megteremtése.

Közelegnek a jövő évi választások
időpontjai, az elsőre, a helyhatóságira
már alig tíz hónap múlva sor kerül. Az
erdélyi magyar politikai erők itt-ott
már készülnek, készülgetnek a meg-
mérettetésre, igaz, a választók lehan-
goló, már-már bénító közönye mellett. 

Marosvásárhelyen, a magyar jog-
érvényesítés szempontjából kulcsfon-
tosságúnak tartott frontvárosban az
RMDSZ, mint aki feltalálta a spanyol-
viaszt, úgy állt elő az előválasztás öt-
letével. Sokadszorra leírjuk: magunk
is azon kevesek közé tartozunk, akik
évek óta hajtogatják, hogy a körülte-
kintően, az utólagos szemrehányáso-
kat, vádaskodásokat kizáró módon
megszervezett előválasztásnak nincs
elfogadható alternatívája. Csakhát
most az a benyomásunk, hogy elsiet-
ték, hogy a szükséges előkészítés hiá-

nyában jelentették be a vásárhelyi
előválasztást. 

Legyünk jóhiszeműek: tegyük fel,
hogy nem mögöttes szándékok ve zé -
rel ték az RMDSZ vezetőit, amikor elő-
álltak az ötlettel. Bár az, hogy előzetes
regisztrációhoz kötötték volna a rész-
vételt, egészen másra utal. Dehát az,
hogy tapasztalván a szinte nem létező
regisztrációs kedvet, végül úgy dön-
töttek: elállnak tőle, mégiscsak jó jel. 

És most néhány szót arról, miként
készülnek a helyi magyar politikai
erők az előválasztásra. Az RMDSZ-ben
pillanatnyilag nagy a fejetlenség, azt
sem tudni, tulajdonképpen ki vezeti a
városi szervezetet. A korábban lemon-
dott Peti András alpolgármester ké-
sőbb meggondolta ugyan magát, de
az a tény, hogy a szervezet nem őt,
ahogyan várható volt, hanem Soós

Zoltánt indítja az előválasztáson, azt
bizonyítja, hogy igencsak megingott
pozíciója. Ezt támasztja alá az is, hogy

az RMDSZ nevében rendre a megyei
elnök, Brassai Zsombor nyilatkozik. 

A Biró Zsolt elnöksége alatt ment-
hetetlenül az RMDSZ farvizeire kor-
mányzott MPP-nek – bár az
előválasztás bejelentésekor még elis-
mert pártsemleges személy indítását
ígérte – a jelöltállítás is megoldhatat-
lan feladatnak bizonyult. Ez egyálta-
lán nem meglepő, hisz úgy hírlik, a
vásárhelyi városi szervezete is elfo-
gyott a pártnak, ezért volt kénytelen
a megyei elnök, az RMDSZ és a Nép-

párt megyei és vásárhelyi vezetőinek
társaságában, egyedül megjelenni az
előválasztást bejelentő sajtótájékoz-
tatón. 

Nem sokkal aktívabb a Néppárt
sem, a jelek szerint nem tulajdoníta-
nak kellő jelentőséget a politikai apró-
munkának, merthogy hanyagolják.
Úgy tűnik, minden aktivitásuk a Vásár-
helyi Forgatag szervezésében merül ki.
Ameddig nem cáfolják kellő nyoma-
tékkal, azt kell feltételeznünk, hogy az
elsődleges, azaz a politikai célokat
egyéb, más természetű célok követé-
sére cserélték fel. Nagy kár, sőt meg-
bocsáthatatlan bűn lenne, ha egy
ígéretesen induló párt helyi szerveze-
tét rendezvényszervező irodaként mű-
ködtetnék.  

Az előválasztáshoz, azaz a magyar
polgármesterjelölt személyének kivá-

lasztásához visszakanyarodva, íme a
legfontosabb kételyünk: mi a garancia
arra, hogy a győztes valóban jelöltté
is válik? Mert arra számos korábbi pél-
dát fel tudunk sorolni, hogy az RMDSZ
felső vezetése az utolsó pillanatban
gondolta meg magát, cserélte le a
helyi szervezet által megnevezett pol-
gármester-jelöltet. Így bukott el előbb
Kelemen Atilla, majd Borbély László,
végül Frunda György is. Ja, hogy azért
indultak éppen ők? 

Ezek után, vállalva, hogy elfogult-
sággal vádolnak, azt kell mondanunk,
hogy az előválasztás – ha valóban
megtartják – egyetlen célt szolgálhat:
amikor az újabb kudarc után eljön a
számonkérés ideje, legyen, akikre át-
hárítani a felelősséget. 

Szentgyörgyi László 

Felhívás táncra, avagy az újabb kudarc előkészítése  

Mondom 
a magunkét

Székelykaput Székelykakasdra



Erdély legrégebbi 
ravatalozója egyetlen 
vasszög nélkül épült

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból kiderül, hogy
építészeti szempontból is nagyon
értékes a temető ravatalozója.
Amint azt már leírtuk, ez az ob-
jektum tölgyfából épült. Külön
érdekessége, hogy egyetlen vas-
szeg nélkül. 

Kelemen Lajos művészettör-
ténész szerint ez Erdély legré-
gebbi ravatalozója. Több ízben is
újjáépítették már, de megőriztek
egy eredeti gerendát, mely em-
lékeztet az adományra. A felirat-
ból – ennek szövegét a múltheti
lapszámunkban már ismertettük
– ugyanakkor az is kiderül, hogy
ki volt a város polgármestere ab-
ban az időben…

Tumbák a 
vásárhelyi temetőben

Művészeti szempontból is

számos értékes, barokk, eklekti-
kus, neogótikus vagy szecessziós
emlékeket hordozó síremléket
rejt a marosvásárhelyi református
temető. Elég, ha csak a faragott
fekvő sírkövekre gondolunk. Az
úgynevezett tumbákra. Abban
az időben csak kevesen enged-
hették meg maguknak, hogy
ilyent vásároljanak. Később, főleg
a XIX. században aztán számos,
kőből vagy éppen márványból
készült síremlék jelent meg. So-
rina Bota A város meséi című
könyvében ismerteti, hogy Hints
Elek orvosnak van ilyen sírem-
léke, amely egyben az egyik leg-
szebb a vásárhelyi sírkertben. 

Erről tudni kell, hogy az új-
barokk jegyeit viseli, és a rava-
talozó mellett található. 

Faragott síremlékek

Az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharcban részt vett
számos honvédkatona és tiszt
sírja is megtalálható a temető-

ben, két műemlék pedig a két vi-
lágháború hőseire emlékeztet.

Ugyanakkor több mint száz a
székely vidékekre jellemző, fából
faragott síremlék is található a
sírkertben. 

Emellett olyan híres helybéli
vagy erdélyi szobrászok által ké-
szített sírköveket is látni a teme-
tőben, mint Szervátiusz Jenő,
Izsák Márton, Kulcsár Béla vagy
Hunyadi László.

A református temető 
legrégebbi sírköve

Amint azt már a múltheti lap-
számunkban is említettük, Nagy
Szabó Ferenc családjának egyik
sírköve máig megmaradt. Ez
egyébként a legrégebbi sír a te-
metőben. 

A XVII. században átvette a
sírkertet a református egyház, és
jelenleg is a tulajdonában van.
Most a temető hathektáros te-
rületen fekszik, de egykoron en-
nél sokkal nagyobb volt.

A kommunizmus idején
azonban a telek egy részén meg-
épült az Országos Levéltár és a
volt szekuritáté néhány épülete.
A temetőben jelenleg hozzáve-
tőlegesen 6800 sír van. 

Ami a sírkőmúzeumot illeti –
melyről már írtunk egy héttel ez-
előtt – pár dolgot még minden-
képpen meg kell említsünk…

A legrégebbi sírkő felirata
ma már kiolvashatatlan

1980 és 1983 között a rava-
talozó körül egy kőtárat hoztak
létre, ahol megtaláljuk a temető
régi sírköveit a XVII. századtól
kezdődően. 

Kiemelten fontos még egy-
szer megemlíteni azt, hogy a leg-
régebbi 1627-ből való, és ez Nagy
Szabó Mihály sírköve. 

Nagy Szabó Mihályról isme-
retes, hogy ő volt 1616-ban a vá-
ros főbírája, amikor Bethlen Gá-
bor fejedelem „szabad királyi
város” rangra emelte Marosvá-
sárhelyt. 

A sírkő magyar felirata ma
már kiolvashatatlan, de a Maros-
vásárhelyi útikalauz című adat-
gyűjtés szerzői tudják, hogy azt
Pálmai József, a Székely vértanúk
és a marosvásárhelyi református
temető síremlékei című, 1913-
ban megjelent munkájában fel-
jegyezte az utókor számára.

Ugyanakkor jó tudni azt is,
hogy a sírkő azonosítását dr. 
Farczády Elek tanár és Mester Ist-
ván vártemplomi lelkész végezte
1960-ban. 

Ittlétünk tanúsága a 
temető legrégibb magyar
felirattal rendelkező sírkövei

Ugyancsak Fodor Sándor (S.)
és Balás Árpád írják le, hogy
ugyanitt, ebben a temetőben ta-
láljuk Polgár Bálint és Judit gyer-
mekének 1636-ból (már szóltunk
erről), Koncz Mihályné Kepe
Anna 1637-ből származó, a te-
mető legrégibb magyar felirattal
rendelkező sírköveit, és még egy
sor korabeli síremléket.

A temető területén jelentős
személyiségek nyugszanak. Töb-
bek között – a fent megnevezett
szerzők felsorolása szerint – Bor-
sos Tamás, a város főbírája, az
egyház jótevője, a Vár építője;

Bethlen Gábor konstantinápolyi
követe, Bolyai Farkas és fia Bolyai
János matematikusok; Gecse Dá-
niel orvos; id. Szász Károly volt
nagyenyedi, majd marosvásár-
helyi kollégiumi tanár; Zágoni
Aranka György, az Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társaság alapítója,
Kibédi Mátyus István, Marosszék
első főorvosa; Ziegler Károly vá-
rosi főorvos; Dósa Elek jogtudós,
Mentovich Ferenc filozófus; Bus-
tya Lajos építész; Antalffy Endre
orientalista; Simó Géza tanár,
szerkesztő; Farczády Elek tudós-
tanár; Dr. Czakó József orvos, Dr.
Kótay Pál orvosprofesszor; Tótfa-
lusi József, Mester István, és Fülöp
G. Dénes lelkészek, akik több
éven át voltak a vártemplomi
egyházközség élén; Dr. Bernády
György városépítő polgármester,
Dr. Bodolla Ferenc ügyvéd, városi
tanácstag, királyi főügyész, a re-
formátus egyház főgondnoka és
bethleni gróf Bethlen Gábor, a
neves család utolsó férfi sarja.

A város zenei életének kivált-
ságai közül: Metz Albert, a Zene-
iskola megalapítója, Zoltán Ala-
dár zeneszerző; Kis Elek
zenetanár-karnagy.

A képzőművészet neves kép-
viselői közül: Bordy András, Pis-
koli Gábor, Nagy Pál, Sükösd Fe-
renc, Nyilka Róbert, Zsigmond
Attila festőművészek; Vass Tamás
grafikus és ifj. Kulcsár Béla szob-
rász. 

A színészek közül: Váradi Ru-
dolf, Borovszky Oszkár, Kőszegi
Margit, Kiss László, Szabó Ágnes,
Gyarmati István, Péterffy Gyula,
Visky Árpád, Hunyadi László, Ily-
lyés Kinga színművészek; Tompa
Miklós, a Székely Színház igaz-
gatója-rendezője, valamint Hu-
nyadi András, a színház rendezője
sírját találjuk a vásárhelyi refor-
mátus temetőben.

De itt nyugszanak Marosvá-
sárhely jeles írói, költői közül Mol-
ter Károly, Szabó Lajos, Szőcs Kál-
mán, Oltyán László, Székely

János, Varró Ilona, Oláh Tibor és
még sokan mások.

Ugyanakkor a református te-
metőben van a sírja a Magyar
Akadémia egyik volt tagjának,
Szász Károlynak is, de itt nyugszik
Dr. Hamar Márton is, aki híres zo-
ológus és a Szovjet Akadémia
tagja volt. 

Ebben a sírkertben nyugsza-
nak a volt Református Kollégium,
a későbbi Bolyai Farkas Líceum
híres tanárai és számos diákja,
akiknek emlékét a ravatalozó
mellett egy kopjafa őrzi, melyet
1993. szeptember negyedikén
állítottak. 

A temető felső részén az első
világháborúban elesett katonák-
nak, míg a bejárat közelében a
volt Felsőkereskedelmi Iskola ta-
nárainak és tanulóinak állítottak
méltó emléket.

Ide helyezték el 1995-ben, a
Volt Hadifoglyok Szövetségének
tagjai az első és a második világ-
háború hőseinek és áldozatainak
emlékművét. 

Befejezésül

A mintegy 6800 sír és négy-
száz évnyi történelem labirintu-
sában igencsak nehéz eligazodni,
ezért 2005-ben a református
egyház kiadott egy turistakala-
uzt. Ez a sírkert nem olyan híres
ugyan, mint a kolozsvári házson-
gárdi temető, de értékes, mert
mint azt a címünkben is jeleztük,
itt „él” a város történelme. 

A város meséi című könyv
szerzője szerint is ez egy négy év-
százados panteon, amelyről
azonban még vajmi keveset tu-
dunk.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A marosvásárhelyi református temető ravatalozója építészeti szempontból
is nagyon értékes. Kelemen Lajos művészettörténész szerint ez Erdély legré-
gebbi cinterme. Emlékeztetőül: a legrégebbi sírkő 1627-ből való, és ez Nagy
Szabó Mihály síremléke, azonban tudni kell még azt is, hogy ebben a teme-
tőben számos honvédkatona és tiszt sírja is megtalálható. Több műemlék a
két világháború hőseire emlékeztet, ugyanakkor több mint száz, a székely
vidékekre jellemző, fából faragott síremlék is található a sírkertben.

A temető, ahol Marosvásárhely 
történelme él (2. befejező rész) 



☻ Hétvégenként nem al-
hatsz nyitott ablakkal, hacsak
nincs kedved a tyúkokkal kelni,
mert mindig akad ötvenméte-
res körzetben egy flexjedi, akire
korán reggel tör rá a heveny,
balkonon való barkácsolhatnék
☻ Ha véletlenül mégse,

akkor valamelyik kretén szom-
szédod áll neki hajnalban meg-
szerelni a harmincéves
fostalicska dácsiáját, iszonyú
burrogtatás és kalapálás köze-
pette, s közben olyan szagot
pumpál a szobádba, amelyhez
képest egy benzinkút levendu-
lamező
☻ A közköltség tételes

bontásánál szerepel a „Taxa de
lift” is, holott a ti tömbházatok-
ban nincs is lift
☻ Majdnem minden ur-

bánparaszt a porolón veri ki a
szőnyeget, mintha nem létez-
nének már évek, ha nem évti-
zedek óta profi, gyors és olcsó
szőnyegtisztítók
☻Tök fölösleges volt kapu-

telefont szereltetni a bejárati aj-
tóra, úgyis beengednek bárkit
☻ A blokkfelelős mindig a

legvankujabb nyolcosztályos
gyökér, aki azt hiszi, hogy eme
cím előjogokkal és nem kötele-
zettségekkel jár
☻ Ha román húsvétkor azt

feleled a szomszéd „Hristos a in-
viat!” köszöntésére, hogy „stiu,
deja saptamana trecuta”, meg-
sértődik
☻Amikor új lakó költözik a

tömbházba, nem mutatkozik
be mindenkinek, ahogy illene,
mert surmó
☻ Ha nézéssel ölni le-

hetne, a kutyád már rég elpat-
kolt volna
☻ A közeli ABC-ben min-

dent lehet kapni, kivéve ami
éppen kéne: különlegesebb fű-
szer (vagyis nem só, bors vagy
paprika), félszáraz vörösbor, fő-
zőtejszín, csípős mustár satöbbi
☻ Hiába ragasztasz „Nu

dorim reclame! – Nem kérünk
szórólapot!” matricát a postalá-
dádra, úgyis mindig teletömik
☻ És végül: akkorák a pin-

cék, hogy öt perc ott tartózko-
dás után még egy guantanamói
CIA-börtönt megjárt arab terro-
rista is sírva bevallana mindent!
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Honnan tudod, hogy vásárhelyi lakótelepen élsz?

Honnan tudod, hogy egyes, hipermarketekben vásárolt
szuperolcsó (akciós) élelmiszerek nem túl egészségesek?

☻A fagyasztott csirkéről ki-
olvasztás után kiderül, hogy
három combja és öt szárnya van;
nem csomagolási hiba, úgy kelt
ki a tojásból
☻ Amikor alaposabban

megvizsgálod a kirándulásra vá-
sárolt húskonzerv címkéjét,
akkor látod, hogy az összetevők-
nél kizárólag E-betűk és számok
szerepelnek
☻ A miccsevés közben vé-

letlenül lecsepegtetett mustár
lyukat mar a padlócsempébe
☻ A kinn felejtett vaj har-

minc fokos melegben se puhul
meg, sőt, még keményebbé válik
☻ A zakuszkához vett vi-

netta világít a sötétben
☻ A görögdinnyének nem

sok kicsi, hanem egy nagy magja
van, s az is hasadt
☻A pudingporos tasakon a

Mengyelejev-táblázat nem
nyomdahiba: a benne szereplő
elemeket mind felhasználták
hozzá
☻Az alma körteízű, az őszi-

barack belül is szőrös, a banán
szálkás
☻ Az előző este levágott

szalámivég reggelre visszanő
☻ Az olajbogyó borkánján

a szavatossági idő mellett fel van
tüntetve az oktánszáma is
☻ A müzliszemcséket

vonzza a mágnes
☻ És végül: a húsvéti bárá-

nyebéd után rád törnek az állat-
védők, akik egy pár nappal
korábban elveszett afgán agárba
implantált miniatűr nyomkövető
által leadott jelek alapján mér-
tek be! 

Molnár Tibor

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

w
w

w.kozpont.ro
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Újabb bajnoki címvédés és sikeres 
európai kupaszereplés előtt a City’us?

Augusztus 3-án kezdte meg a felkészülést a bajnoki címvédő, az ötszörös román bajnok, hétszeres Románia-
kupagyőztes és egyszeres Szuper-kupagyőztes Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó együttese, majd a
háromhetes felkészülési programban helybéli edzések, barátságos torna és tesztmérkőzések szerepelnek.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Hol tartja 
a felkészülést a City’us?

Az 1. ligás csapat keretének
játékosai augusztus 3–13. között
a Szász Albert Sportiskola és a
meggyesfalvi Serafim Duicu Gim-
názium sporttermeiben tartották
az edzéseket, mivel a Sportcsar-
nok felújítási munkálatok miatt
augusztus 17-ig zárva tart. Ezt
követően augusztus 14–16-a kö-
zött a City`us felkészülési tornán
vesz részt Iașiban, ahol ellenfelei
a házigazda  CSMS, a Galaci Uni-
ted és az 1. ligában újonc Con-
cordia Chiajna lesznek. Idővel két
barátságos találkozót terveznek
lejátszani, nagy valószínűséggel
Székelyudvarhely és Sepsiszent-
györgy lesznek a marosvásárhe-
lyiek ellenfelei.

Mikor mutatkozik 
be az együttes?

A hazai teremlabdarúgó sze-
zon augusztus 25-én vagy 26-án
kezdődik a Szuperkupával, ame-
lyen a bajnokság győztese, a
City`us és a Románia-kupát meg-
nyert Dévai Autobergamo játszik
a kolozsvári Sportcsarnokban. A
találkozót a Digi Sport csatorna
élőben közvetíti, így a pontos
időpontról később határoznak. A
bajnokság az azt követő hétvé-
gén kezdődik, a menetrendet au-
gusztus 19-én sorsolják ki. Szep-
tember végén a marosvásárhelyi
alakulat bemutatkozik az UEFA
Futsal Cupban: szeptember 29.
és október 4. között a ligeti Sport-

csarnokban rendezik a sorozat 3.
csoportjának találkozóit, a
City`us ellenfelei az ukrán baj-
nok, Lokomotiv Harkov, illetve
két selejtezőcsoport-győztes, va-
lószínűleg az olasz bajnok, ASD
Pescara és a német Hamburg
Panthers lesznek.

Kik jöttek az együtteshez? 

A csapat jelentősen erősített
a nehéznek ígérkező hazai pont-
vadászat és a nagy kihívást je-
lentő UEFA Futsal Cupban való
helytállás végett, hiszen nagy
hangsúlyt fektet mindkét soro-
zatra. Olyan tapasztalattal és já-
téktudással rendelkező játékoso-
kat szerződtetett a klub
vezetősége, akik pályafutásuk so-
rán színvonalas bajnokságokban
játszottak.

A 31 éves portugál Fábio Agu-
iar legutóbb a hazájában ezüst -
érmes, Sporting Lisszabont kép-
viselte, amellyel idén bejutott az
UEFA Futsal Cup hazai rendezésű
négyes döntőjébe, ahol csapatá-
val a harmadik helyen végzett.
Mielőtt a Sportinghoz került, két
idényben a magyar bajnok Győri
ETO játékosa volt, korábban a Na-
poliban, és négy portugál csa-
patban futballozott (Instituto De-
portivo João, FJ Antunes,
Belenenses, Coimbrões), illetve
számos alkalommal szerepelt a
portugál válogatottban is. 

A 25 éves szintén portugál
César Ribeiro az elmúlt szezon-
ban a francia bajnokságban, a
Nantes Bela csapatában játszott,

de pályafutása során megfordult
a portugál Salgueiros, Viseu és
Freixeiro, a francia Lyon Futsal és
Cannes Boca, valamint a cseh
Balticflora Teplice csapatainál is.

A 28 éves spanyol Mario Du-
que a legutóbbi két szezonban a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsalnál
légióskodott, amellyel tavaly be-
jutott a Románia-kupa döntő-
jébe, ahol éppen a City'us volt a
háromszékiek ellenfele. A ligeti
Sportcsarnokban rendezett ta-
lálkozón Kacsó Endre csapata 6:4-
re nyert, azon az összecsapáson
Duque a Sepsi Futsal egyik leg-
meghatározóbb teremlabdarú-
gója volt.

Az olasz útlevéllel rendelkező
brazil Paulo Eduardo (becenevén
Paulinho) öt év után tért vissza
Marosvásárhelyre, ahol a 2009-
2010-es idényben hozzájárult a
City'us első bajnoki címének és
a Románia-kupának a megszer-
zéséhez. A következő idényben
a marosvásárhelyiekkel bemu-
tatkozott az UEFA Futsal Cupban,
majd külföldre szerződött. Az el-
múlt idényben Franciaországban
játszott a Toulon Tous Ensemble
együttesében, amellyel bejutott
a bajnokság döntőjébe, de ott
alulmaradt a Kremlin Bicentrével
szemben.

Visszatért a csapathoz Fran-
ciaországból a helyi illetőségű
tehetséges Bogdan Covaci, aki
egy éve távozott Marosvásár-
helyről. A marosvásárhelyi Vlad
Țipău két hete egyezett meg a
City‘us-szal. A 27 éves terem-
labdarúgó 2006 és 2009 között

már játszott a bajnokcsapatnál,
majd a 2009–2010-es idényben
a közismert spanyol tréner, Tino
Perez által irányított Brassói De-
sign Construct együttesénél ját-
szott, onnan Olaszországba
szerződött a harmadosztályú
Rosta Torinóhoz (Serie B), aztán
2013-tól a CLD Carmagnola csa-
patában játszott a másodosz-
tályban (Serie A2), amelynél az
elmúlt idényben 16 gólt szer-
zett.

Kik távoztak a csapattól?

Távozott viszont a City’ustól
Mario Juverdeanu kapus (Con-
cordia Chiajna), Ion Al-Ioani (Te-
mesvári Informatica), Nuno Mi-
guel (Olaszország) és Gabriel
Dobre. A csapat négy ifjúsági já-
tékosa (Răzvan Togan, Küsmödi
Tamás, Vlad Pavel, Csala Zsolt)
kölcsönben szerepelnek a Con-
cordia Chiajnánál.

A vetélytársak is erősítettek

A City’us csapatában is ját-
szott, utoljára a Dévai Autober-
gamo együttesét erősítő három
válogatott játékos, Robert Matei,
Robert Lupu és a kapus, Vlad
Iancu az újonnan megalakult Te-
mesvári Informaticához igazolt.
Mindennek dacára a dévai ala-
kulat az új idényben is bajnoke-
sélyesnek számít, hiszen az alap-
emberek megtartása mellett
(Cristian Matei, Cristian Obadă,
Florin Ignat, Adrian Moţ) hat ta-
pasztalt teremlabdarúgót is szer-

ződtetett, akik tagjai a román
válogatottnak: a Sepsi Futsaltól
leigazolták Miguel Angel Molina
kapust és Adrian Pânzarut, Szé-
kelyudvarhelyről Mánya Szabol-
csot, a Galaci Unitedtől szintén
a hálóőr, Petrişor Toniţát, illetve
Dévára igazolt a moldáv váloga-
tott csapatkapitánya, Sergiu Ta-
cot és Emanuel Moldoveanu is,
utóbbi a tavaly az ír Transilvania
Futsal Dublin együttesében ját-
szott. 

A 2014-es bajnok Autober-
gamo új trénere a Dunărea Că-
lăraşi korábbi trénere és a válo-
gatott másodedzője, Marius
Pârciu lett.

A Székelyudvarhelyi FK-tól
két alapember távozott: Mihály
Zoltán Sepsiszentgyörgyre, Má-
nya Szabolcs Dévára igazolt. En-
nek következtében megváltozott
a csapat kerete, többek közt az
U19-es országos bajnokcsapat
fiatal tehetségei közül néhányan
csatlakoznak a felnőtt együttes-
hez. Emellett Angliából hazaköl-
tözött Szőcs Loránd, illetve a ma-
rosvásárhelyi Dániel Rajmond és
a szovátai Petru Silion is a csa-
patot erősítheti az új bajnoki sze-
zonban.

Mindamellett, hogy több
meghatározó játékosát elveszí-
tette, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Futsal Székelyudvarhelyről le-
igazolta Mihály Zoltánt, és meg-
egyezett Radu Burciuval, a ro-
mán minifoci válogatott
tagjával, de mellettük két fiatal
spanyol idegenlégiós csatlako-
zott a csapathoz: Mario Puertas

Lopez és Sergio Cobo Munoz.

Mi a City’us célkitűzése?

Ami a külföldi porondot illeti,
mint ahogy Kacsó Endre, az
együttes vezetőedzője hangoz-
tatta, mindenekelőtt szeretné-
nek továbbjutni az alapszakasz-
ból, ezért remélik, hogy a
csoportmérkőzéseket Marosvá-
sárhelyen szervezhetik, ami
plusz előnyt jelentene számukra.
Ami meg a hazai porondot illeti,
a City’us minden évben ugyan-
azzal a céllal vág neki, vagyis a
tabella élén végezni mind a baj-
nokságban, mind pedig a kupa-
küzdelemben.

Tovább lehet jutni 
a Futsal Cup-csoportból? 

Annak ellenére, hogy a ma-
rosvásárhelyi együttes a legne-
hezebb kvartettbe került a szep-
tember 29. és október 4. között
a ligeti Sportcsarnokban meg-
rendezendő UEFA Futsal Cup 3.
csoportjában, Kacsó Endre esé-
lyesnek tartja csapatát arra,
hogy az első két hely valamelyi-
kén végezzen és továbbjusson a
következő körbe. „Képesek va-
gyunk meglepetést okozni, hi-
szen hazai közönség előtt ját-
szunk. Úgy gondolom, minden
csapat egyenlő esélyekkel indul,
számunkra nagyon fontos, hogy
az első találkozón ne kapjunk ki”
– mondta Kacsó.

„Képesek vagyunk meglepetést okozni, hiszen hazai kö-
zönség előtt játszunk. Úgy gondolom, minden csapat
egyenlő esélyekkel indul, számunkra nagyon fontos, hogy
az első találkozón ne kapjunk ki”   

Kacsó Endre
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Szürke Prérifarkas úgy hallja, ez nem jó hely a wigwamjának. Itt rakétasiló van! 

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


