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ha a nő csupán 
külsőleg szép” 
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Sport 

Francia lecke a Saint-Étienne-től 
Egy héttel korábban nagyarányú, 0-3-as  vereséget
szenvedett hazai pályán az ASA az Európa Liga-selejtező
3. fordulójának első találkozóján a francia rekordbajnok
Saint-Étienne együttesétől. A vendégek Diomandé és
Hamouma szépségdíjas, távoli találataival győzték le
a Maros-partiakat, így nehezen hihető, hogy a vissza-
vágón, ma este képes legyen megfordítani az ered-
ményt a Vasile Miriuță irányította csapat. 

Társadalom 

A temető, ahol Marosvásárhely
történelme él (1. rész) 

A marosvásárhelyi református temető négyszáz éves
múltra tekint vissza. Több mint 6800 sírt rejt magában,
és itt található Erdély legrégebbi ravatalozója. A XVII.
századi polgármesterek, világhírű matematikusok,
akadémikusok, iskola- és kórházalapítók nyugszanak
itt. Ezen a héten ezt a sírkertet mutatjuk be.
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Vélemény

„A közvélemény-kutatás nem
helyettesíti a gondolkodást”  

Ehelyett inkább a számok mögött meghúzódó
jelenségeket kellett volna tanulmányozniuk.
Hogy milyen szempontok alapján hozzák meg
a döntéseiket a választók? Miért áll még mindig
ilyen jól Florea és Maior szekere? És miért nem
született meg a mi győzelemre esélyes jelöl-
tünk? Miért nem lépett ki még egyetlen helyi
magyar vezető sem az alázatos kórustag szere-
péből, miért kell az alpolgármestert és a pol-
gármester-jelöltet a vérszegénység és a balli-
berális eszmék iránti elkötelezettség gyanújával
illetnünk? Kinek a játszmája a kombinát, miért
nem haladnak a kétnyelvűsítéssel, miért tűrjük
el az irántunk tanúsított megalázó bánásmódot?
Hát ezekért is a közvélemény-kutatók felelnek?

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Kútmérgezők     

A hétvégén újra az intoleráns vezetői magatartás,
az etnikai feszültségkeltés, a napi politikai kút-
mérgezés bajnokainak cselekedeteiről számolt
be a média. A történet ennyi: a Nyárádmenti
Napokra Szeredába érkező prefektus, illetve me-
gyei tanácselnök – a nevüket azért nem írom
ide, mert nem érdemlik meg, hogy ezentúl va-
laha is a szánkon kiejtsük – látván, hogy a román
és az EU-zászló mellé a magyar és a székely zász-
lót is kitűzték, azt kérték a zömében magyarlakta
kisváros elöljárójától, hogy távolíttassa el azokat. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Erdélyben találkozom 
igazi magyar emberekkel”

>>> 3. oldal

Interjú
Varga Miklós

rockzenésszel, színművésszel 



Nyáresti 
orgonahangversenyek

Augusztus 6-án, csütörtö-
kön 19 órakor a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota nagytermében
folytatódik a Nyáresti orgona-
hangversenyek koncertsorozat.
Molnár Tünde orgonaművész
Rieger Ottó orgonáján Bach, M.
Reger, Liszt és Terényi Ede alko-
tásait szólaltatja meg.

Outdoor tábor 
középhaladóknak

Az Outward Bound angol
outdoor tábort szervez 12-14
éves gyermekek számára au-
gusztus 10–15. között. A tá-

borba középhaladó angolosok
jelentkezését várják, akik fej-
leszteni szeretnék nyelvtudásu-
kat. A tábor programjában
interaktív játékok és gyakorla-
tok, iránytű és térkép segítségé-
vel való tájékozódás, hegyi
túrák, kötélkerti tevékenységek
szerepelnek. A tevékenységeket
hazai és külföldi oktatók vezetik
élménypedagógiai módszerek
alkalmazásával. A hangsúlyt
arra helyezik, hogy a gyer-
mekek merjenek beszélni, nem
arra, hogy magoljanak. Érdek-
lődni és iratkozni augusztus 3-
ig az info@outwardbound.ro
címen vagy a 0265/250-939,
0365/407-673-as telefonszá-
mokon lehet.

Keresztény 
angol nyelvtábor

Ingyenes, intenzív nyelvta-
nulási lehetőség a Bibliából vett
szövegek felhasználásával,
angol nyelvtanár vezetésével.
Tanítás és fakultatív programok
naponta 9-14 óra között, korha-
tár: 8-14 év, időpont augusztus
10-14, helyszín a Károlyi Gáspár

Alapítvány, Marosvásárhely, Zsil
u. 7. Jelentkezés és bővebb in-
formáció: molnarsl@clicknet.ro,
tel. 0745-777-673.

Folytatódik a vakációs 
múzeumi program

Augusztus 11-én, jövő ked-
den megnyílik a "Szelfistúdió",
a gyerekek avar öltözetben fo-
tózkodhatnak, és saját képrá-
mát is készíthetnek. 12-én,
szerdán nemezelőműhelybe
várják a vakációzókat, a gyer-
mekek karkötőket, nyakékeket,
labdákat és díszeket is készít-
hetnek. A foglalkozások min-
den kedden és szerdán délelőtt
10 órától 12-ig tartanak, a be-
lépő 5 lej.

Kirándulás nyugdíjasoknak

A Maros megyei nyugdíja-
sok szervezete augusztus 18-
ára kirándulást szervez
Maroshévízre és Borszékre. Ma-
roshévízen meglátogatják a ko-
lostorokat és a Bánffy-fürdőt,
Borszéken pedig a borvízforrá-
sokat. Feliratkozni a szervezet

Bolyai utca 36. szám alatti szék-
helyén lehet hétfőtől péntekig
10-13 óra között.

Kirándulás Málnásfürdőre

A Magyar Dolgozók Egyesü-
lete augusztus 15-én, szomba-
ton kirándulást szervez
Málnásfürdőre. Érdeklődni az
egyesület székhelyén, Marosvá-
sárhelyen, a Madách Imre utca
12/A alatt vagy a 0744-228-
299-es telefonszámon hétfőtől
péntekig 9-11 óra között.

Mezőgazdasági kon -
gresszus Marosvásárhelyen

A Romániai Szarvasmarha-
tenyésztők Egyesülete nemzet-
közi kongresszust szervez,
amelynek tematikája a szimen-
táli marha. Az eseményre au-
gusztus 8-án 10 órától kerül sor
a marosvásárhelyi Ligetben a
11. szám alatt. Ez alkalommal
lesz állatbemutató, eladással
egybekötött kiállítás, ahol me-
zőgazdasági gépeket, takar-
mányt, állatgyógyszereket lehet
majd beszerezni.
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E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Augusztus 6. Berta, Bettina, Géza
Augusztus 7. Ibolya, Albert, Ulrik
Augusztus 8. László, Gusztáv, Hartvig
Augusztus 9. Emőd, János, Roland
Augusztus 10. Lőrinc, Lóránt, Csilla
Augusztus 11. Zsuzsanna, Tiborc
Augusztus 12. Klára, Hilda, Larina

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A szellemi energiái ebben a periódusban az egekig
érnek. Az ön körül lévő események mostanság fölpörög-
nek. A munkájában is új kihívások állnak ön előtt. A kap-
csolatai révén nagy előnyök ígérkeznek.
BIKA: Meglehetősen nyugtalan lesz a héten, de ez az ál-
lapot csak átmenetinek bizonyul. A hét második felében
alkalom adódik egy pár múltban történt sérelem megol-
dására.
IKREK: A csillagok arra figyelmeztetik, hogy olyan hatások
érhetik, melyek miatt szinte kifolyik a pénz a kezéből a hét
során. Csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlen
szükséges.
RÁK: Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére. Ne hagyja szét a
dolgait, mindent rakjon a helyére. Ismerősei körében egy
személy túl szétszórt és változó viselkedésű ahhoz, hogy
számíthasson rá.
OROSZLÁN: Egy kis megújulás időszerű lenne. A hét kö-
zepe felétől váratlan bevételt jeleznek önnek a csillagok.
Ebben a periódusban a csillagok állásai azt sugallják önnek,
hogy most főképp saját magára kell koncentrálja az ener-
giáját és az idejét.
SZŰZ: Nagyobb döntések esetén ajánlott nagy tapaszta-
lattal rendelkező szakember véleményét, segítségét kikér-
nie. Főképp, ha hosszú távú anyagi elkötelezettséget,
kölcsönt vagy ingatlant érintő ügyről van szó.
MÉRLEG: Családjával tervezhet egy kirándulást vagy egy
szabadtéri programot, ami jó kedvre tudja deríteni mind-
nyájukat. Egyik kollegája paprikás hangulatban van. Ennek
ön is tudja az okát. 
SKORPIÓ:Váratlan kiadások is várhatók a hét során. Nem
tervezett be nagyobb kiadást, így érthető az idegessége
emiatt. Ezzel időben párhuzamosan egy új elképzelése
anyagiakban emelkedő eredményeket mutat. 
NYILAS: Ennek a hétnek a bolygóállásai fokozott óvatos-
ságra és megfontolásra intik ennek a lépésnek a megtéte-
lében. Inkább várjon még egy pár napot, mintsem rontson
a helyzetén egy óvatlan, elhamarkodott döntésével.
BAK: A belföldi utazásai során vezessen fokozott körülte-
kintéssel. Iratokkal kapcsolatban érdemes az apró részle-
tekre is kiterjeszteni a figyelmét, mielőtt döntéseket hozna
ilyen ügyekben.
VÍZÖNTŐ: Ez egy megtisztulási periódus az életében, ami
emelkedést hoz minden téren önnek. Lesznek napok,
mikor nagyon feszült lesz mások miatt, ami kihathat a
munkájára is. A nyugtalanító ügyeket ezekbe a napokba
sikeresen megoldja.
HALAK: A bolygóállások támogatják az álmai megvalósí-
tásában. Egy kicsit lassan bontakozik ki a lényeg céljai el-
érésének útján, de ne adja fel, mert közel van ahhoz, hogy
a megtett erőfeszítéseit siker koronázza.

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.



„A közvélemény-
kutatás nem 
helyettesíti 
a gondolkodást” 

Megszívlelhetnék a Warren Buffett-idézetet azok a dön-
téshozók, akik a cselekvés helyett a közvélemény-kutatás
elemzésével vannak elfoglalva. Valóban, egy reális képet adó
kimutatás született a marosvásárhelyi előválasztásokról,
amelyből kiderül, hogy viszonylag kevesen hallottak erről az
ötlet szintjén megrekedt kezdeményezésről. Bebizonyosodott,
hogy az eddig beharangozott három jelölt közül Soós a lege-
sélyesebb, Barabás a legkevésbé ismert, Portik eredményei
pedig távol állnak a győzelemtől. Itt viszont mindössze az elő-
választásokról volt szó, nem a polgármesteri szék elnyeréséről.
Márpedig ez, és csakis ez volna az igazi tét. Addig is, persze,
jól fogott ez a kis kimutatás, hiszen másképpen munka nélkül
maradtak volna a „szövetségi megrendelésekre” szakosodott
kutatók. A vásárhelyi választások szempontjából nem ér túl
sokat ez a tanulmány, de ártani sem árt.

Ehelyett inkább a számok mögött meghúzódó jelensége-
ket kellett volna tanulmányozniuk. Hogy milyen szempontok
alapján hozzák meg a döntéseiket a választók? Miért áll még
mindig ilyen jól Florea és Maior szénája? És miért nem szüle-
tett meg a mi győzelemre esélyes jelöltünk? Miért nem lépett
ki még egyetlen helyi magyar vezető sem az alázatos kórustag
szerepéből, miért kell az alpolgármestert és a polgármester-
jelöltet a vérszegénység és a balliberális eszmék iránti elkö-
telezettség gyanújával illetnünk? Kinek a játszmája a
kombinát, miért nem haladnak a kétnyelvűsítéssel, miért tűr-
jük el az irántunk tanúsított megalázó bánásmódot? Hát eze-
kért is a közvélemény-kutatók felelnek?

Persze hátrányban vagyunk a román jelöltekkel szemben.
Kiszolgáltatva, ellenzékben, kisebbségben. De éppen ezért
kellene nagyobb energiát megmozgatniuk a politikusoknak.
Éjt nappallá téve, fáradtságot nem ismerve, és bizony még a
vakációjukat is félretéve. Hogy behozzák a lemaradást. Hogy
megtalálják a győztes megoldást. Márpedig a mostani nagy
csend és tanácstalanság mindennél jobban bizonyítja, hogy
a közéleti feladatok ellátásánál az érintettek számára fonto-
sabb a nyaralás. De nyugodtan üdüljön, amennyit csak akar
az „átlagos” szenátor, képviselő és tanácsos. Őket nem mi
küldtük a politikai porondra. Mi nem egy pártra, hanem egy
magyar érdekképviseletre szavaztunk. Ennek a különbségnek
pedig nem csak a parlamenti ülésszakokon, nem csak a taná-
csi gyűléseken, hanem az év minden egyes napján meg kell
mutatkoznia. Tetszik, vagy sem, az érdekvédelmi szövetség
nem párt, a vakáció pedig nem jár mindenkinek egyformán!

Visszakanyarodva a vásárhelyi zavaros helyzetre, jó lenne
már tisztázni, hogy kinek a csapatában játszanak a magyar
tanácsosok. Addig, amíg ennyire összefonódnak az érdekek,
amíg nem lehet tisztán különválasztani az értünk és az elle-
nünk cselekvő szövetségeket, amíg mindenki csak hallgat,
bólogat és benyal, nem lesz  ütőképes képviseletünk, nem
lesz hatalmunk, nem lesz győzelemre esélyes jelöltünk. De
lesz egy csomó tisztségviselőnk, táskahordozónk, politikai
szédelgőnk. És lesz egy értelmetlen előválasztásunk. Tényleg
erre van szükségünk?
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Az elmúlt vasárnap megtartott sáromberki falunap egyik sztármeghívottja – a Regélők együttes, a 3+2
együttes, Janicsák Veca és Pap Peti Jr. mellett – a neves magyarországi énekes, Varga Miklós volt. Nagy tet-
szést kiváltó koncertje után sikerült a művésznek néhány kérdést feltennünk.

Varga Miklós: „Erdélyben találkozom
igazi magyar emberekkel”

– Interjú a magyarországi rockzenésszel, színművésszel –

Sáromberki koncertje után
Varga Miklósra már vártak a
szervezők, hogy Nyárádszere-
dába vigyék következő, még az-
napi fellépésére, így kevés időnk
volt a beszélgetésre.

– Mikor lépett fel először Er-
délyben, és azóta hány koncertje
volt itt?

– 1990 legelején, a forrada-
lom után jöttem először Er-
délybe, Temesvárra kon certezni,
ahol akkor a magyar zenész él-
vonal színe-java jelen volt. Fe-
lejthetetlen emlék maradt ez
nekem. Azóta nagyon sokszor
megfordultam Erdélyben, nem
is tudnám felsorolni hányszor
léptem itt fel és hol. 

– Milyen érzésekkel jön ide,
a Székelyföldre?

– Nagyon jó érzéssel, öröm-
mel jövök ide, ha hívnak, első-
sorban azért, mert Erdélyország-
ban találkozom igazi magyar
emberekkel, akik még őrzik a
nemzeti tudatot, a hitet. Sokan
nem is tudják, mekkora szükség
van napjainkban az ilyen em-
berekre, mint az erdélyi magya-
rok, a székelyek. Véleményem
szerint az úgynevezett Csonka-
ország önmagában – a határon
kívül rekedtek nélkül – gyenge. 

„Az Európa című dalommal
sikerült nyomot hagynom
a magyar zene világában”

– Melyik volt eddig a legem-
lékezetesebb itteni fellépése?

– Csíksomlyón 2009-ben az
István a király című rockoperát
adtuk elő, ez életre szóló élmény
volt. Nem csak nekünk, előadók-
nak, de minden bizonnyal an-
nak a félmilliónyi nézőnek is,
aki részese volt az előadásnak. 

– Hol lesz a következő erdélyi
koncertje?

– Már várnak rám, egy óra
múlva Nyárádszeredában lépek
fel az Atilla Fiai Társulattal. Ezt
követően szintén velük, szep-
tember 23-án, Székelyudvarhe-
lyen lesz előadásunk. 

– A színpadról szemlélve, is-
merik a dalait itt, Erdélyben?

– Jó néhány dalt ismernek,
hiszen sok ezek közül régóta

benne van már a magyarok tu-
datában. Aztán meg úgy érzem,
az Európa című saját szerzemé-
nyű dalommal sikerült nyomot
hagynom a magyar zene vilá-
gában. 

– Hogyan látja, van-e után-
pótlás a magyar rockzenében?

– Szerintem van, a fiatal
énekesek körében nagy a felho-
zatal. A gond csak az, hogy a
legtöbbjük nem képes új értéket
létrehozni, és így hamar el is
tűnnek a zene világából. 

„Vigyázzanak 
a magyarságukra!”

– Honlapja  főoldalán ön így
ír: „Bármerre is jártam a nagy-

világban, mindig nagyon meg-
örültem, ha bárhol váratlanul
magyar szó ütötte meg a füle-
met, s ez az együvé tartozást erő-
sítette meg bennem, hogy van
egy hely, a Kárpát-medencében,
ahová hazatérek, s olyan ember-
ekkel vagyok körülvéve, akiknek
hasonlóak a gondjai, örömei,
mint az enyémek. Mert itt élünk
együtt – Ady szavaival élve –
magyarok és nem magyarok, kö-
zös problémáinkkal, gyötrelme-
inkkel, amit – ha tetszik, ha nem
– nekünk kell együtt megolda-
nunk. Én a magam módján pró-
báltam eddig is, ezután is tenni
a dolgomat legjobb belátásom
szerint, lehetőleg mindenki örö-
mére.” Az ön nemzeti elkötele-
zettsége közismert. Honnan ered
ez?

– Azt hiszem, ez elsősorban
egy belső indíttatás. De ehhez
nagymértékben hozzájárultak
az elmúlt évtizedek szerepei,
dalai, ezek is erősítettek a nem-
zetem iránti elkötelezettségem-
ben. 

– Kérem, fogalmazzon meg
egy üzenetet rajongóinak!

– Vigyázzanak a magyarsá-
gukra! Apáink, nagyapáink vér-
áldozatot hoztak ezért a népért,
ezért a földért. A nemzeti ön-
tudat fenntartása a Trianon
utáni megmaradásunk záloga.
A magyarságnak szüksége van
minden magyarra, hogy fenn
tudjon maradni. 

Nemes Gyula 

Névjegy:  Varga Miklós Budapesten született 1956. december 4-én. Az Egri József Úti
Általános Iskolában járta ki a nyolc osztályt, majd a Szabó József Geológia Szakközépiskolában
folytatta tanulmányait, ahol középfokú geológusként végzett. 1980-ban a Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Főiskolán végzett mint kereskedelmi üzemgazdász. Nős, felesége Fejes Erika, két
ikergyermek (Vivien, Szabolcs) apja, négy fiútestvére van. Sokoldalúságát mi sem hangsúlyozza
jobban, minthogy egyaránt megfordult a rockzenei deszkákon és színházban is. Rendkívül nagy
hangterjedelme van, nagy F-től háromvonalas C-ig énekel. 

Szakmai pályája: 1975-78. Grog együttes, 1980. Zenit együttes, 1980-82.  Pandora's
Box együttes, 1983. P.S. Band együttes (svéd-magyar), 1983. Sirokkó együttes, 1983-85. Safari
együttes (svéd-magyar-holland), 1984-90. Varga Miklós Band együttes, 1994-től Boxer együttes,
1990-től szólóénekes, 2005-től Varga Miklós és a Band együttes. 

Szólólemezek: 1990: Otthonról hazafelé, 1991: A Rockoperaház fantomja, 1994: Csak egy
dallam, 1995: A hajnal, 1995: Van remény?!, 1996: Himnusztöredékek, 1999: Hazatérés, 2004: Cse-
metekert, 2006: Vad volt és szabad.  

Díjak: Prágai Intertalent Fesztivál 2. helyezés + a sajtó különdíja (1984), Pop-Meccs - Év
énekese (1984), Bulgáriai Arany Orfeusz Fesztivál 1. helyezés (1985), Sopoti Fesztivál 3. helyezés
(1986), Máltai Fesztivál a közönség különdíja (1988), eMeRton-díj (1990), Artisjus-díj (2001),
Budapestért-díj (2010), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2011), Magyar Mű-
vészetért-díj (2011), Regionális Príma Különdíj (2012), Világ Magyarságáért-díj (2014). (Forrás:
Wikipédia, www.vargamiklos.hu)



„Elszántságom 
és maximalizmusom 
hozhatta a koronát”

„Felemelő és megtisztelő
érzés volt átvenni a koronát.
Nagyon boldog voltam, hogy
engem választott a zsűri első
helyezettként. Tényleg felejthe-
tetlen élmény marad ez szá-
momra” – mondta el
lapunknak Evelyn az esemény
után néhány nappal, amikor
arról kérdeztük, hogy milyen
érzés volt hallani a nevét
Bekecs alja legszebb lányaként.

Azt is elmondta, hogy a ver-
senyre való felkészülés öt
napon át tartott, ahol próbákon
vettek részt a jelentkezők és
megtanulták a koreográfiát, a
pózokat és a helyes testtartást.
Ardelean Laura többszörös
szépségkirálynő nagy segítség
volt a lányok számára, hisz szá-
mos jó tanáccsal látta el őket, és
Marton Júliának is köszönettel
tartozik, mert ő állította össze a
koreográfiát. Hozzátette, hogy

a próbák önmagukban nem
elegendőek, otthon is kell gya-
korolni, és elengedhetetlen a
verseny előtti minél több pihe-
nés.

Arra a kérdésünkre, hogy
mely tulajdonságainak köszön-
hetően nyerhette el az első
díjat, Evelyn szerint valószínű-
leg pozitív kisugárzásának, el-
szántságának és
maximalizmusának tudható be
a korona. „Tényleg próbáltam a
legtöbbet és a legjobbat kihozni
magamból a színpadon, és úgy
tűnik, ez többé-kevésbé sikerült
is” – állítja.

Sok lány álma válhat valóra

Evelyn szóvá tette, hogy bár
a létező hazai szépségversenyek
szervezése rendben van, és fon-
tosak, mert sok lány álma válik
valóra általuk, illetve pozitív ta-
pasztalatokat nyújtanak szá-
mukra, ám kevés efféle
megmérettetést rendeznek tér-
ségünkben. „Ami a Bekecsalja

Szépe versenyt illeti, abszolút
elégedett vagyok, sok pozitív
élménnyel és baráttal lettem
gazdagabb. Minden gördüléke-
nyen ment, semmiben nem
szenvedtünk hiányt. A szerve-
zők kedvesek, rugalmasak és
segítőkészek voltak. Közülük is
kiemelném Dászkel János fő-
szervezőt, akihez bármikor for-
dulhattam bármiféle gonddal.
Sok jó tanáccsal szolgált, és mo-
tivált, amikor elbizonytalanod-
tam” – mesélte élményeit.

„A szép nő pozitív és erős is”

Arra a kérdésünkre, hogy
miként képzeli el a szép nőt, el-
mondta, hogy meglátása sze-
rint nem elég, hogy csupán
fizikailag vonzó legyen az. „Egy
szép nő okos, megfontolt, hatá-
rozott és ravasz. Fel kell találnia
magát az életben, pozitívnak és
erősnek kell lennie. De ha külső
adottságokról beszélünk, akkor
talán Van Amber Heard ameri-
kai színésznő stílusa, külseje áll

az ízlésemhez a legközelebb” –
magyarázta.

Jövőbeni tervei között szere-
pel az Erdély Arca szépségver-
senyen való továbbjutás, ami
egy nagyobb megmérettetés,
számos résztvevővel. De ősztől
leginkább a tanulásra szeretne
koncentrálni, hisz a Petru Maior
Tudományegyetem bank és
pénzügy szakán folytatja tanul-
mányait. „Szeretnék további
szépségversenyekre is jelent-
kezni, de az egyetem után első-
számú prioritás az önállósodás
és a karrierépítés” –foglalta
össze a fiatal lány.

Pál Piroska
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A hétvégén Nyárádszeredában zajló Bekecsalja Szépe verseny első helyezettje
a koronkai illetőségű Takács Evelyn lett. Az idén érettségizett, csupán 18 éves
lány számára nem volt idegen a színpad, sőt, a koronát sem először helyezték
a fejére, hisz négy éve a Nyárádmente Szépe versenyen is a dobogó legfelső
fokára állhatott. Ezek ellenére átlagos, hétköznapi lánynak tartja magát, aki
szeret társaságban lenni. Emellett elmondása szerint két lábbal áll a földön,
szeret irányítani és racionális gondolkodású személynek tartja magát. Jószí-
vűségét és barátságosságát előnyeként említi, de néha türelmetlen és sér-
tődékeny. A szépségversenyre barátja és családja biztatására jelentkezett,
de önmagát is ki szerette volna próbálni egy efféle megmérettetésen. Sza-
badidejét a barátaival, családjával és a kutyájával tölti legszívesebben, de
gyakran kirándul, valamint a filmnézést és a könyveket is szereti.

A hétvégén újra az intoleráns ve-
zetői magatartás, az etnikai feszült-
ségkeltés, a napi politikai kútmérgezés
bajnokainak cselekedeteiről számolt
be a média. A történet ennyi: a Nyá-
rádmenti Napokra Szeredába érkező
prefektus, illetve megyei tanácselnök
– a nevüket azért nem írom ide, mert
nem érdemlik meg, hogy ezentúl va-
laha is a szánkon kiejtsük – látván,
hogy a román és az EU-zászló mellé a
magyar és a székely zászlót is kitűzték,
azt kérték a zömében magyarlakta
kisváros elöljárójától, hogy távolíttassa
el azokat. 

Mivel Tóth Sándor ezt nem volt
hajlandó megtenni, a két román me-

gyei vezető faképnél hagyta a vendég-
látókat. Megjegyzendő: mindkettejük
első helyettese, azaz az alprefektus, il-
letve a megyei tanácsi alelnök egya-
ránt nyárádszeredai, így, a helyi
közösség mellett, közvetlen kollégái-
kat is megsértették vezetőkhöz nem
méltó arrogáns, goromba viselkedé-
sükkel. Az említett kiskirályok egysze-
rűen választás elé állították a helyi
vezetőket: ők vagy az általuk kifogá-
solt zászlók? Azaz a magyar, illetve a
székely. Nehezen érthető, hogyan
gondolhatták komolyan, hogy esetleg
őket válasszák. Mindenestre annyi
helyzetismeret, józan ítélőképesség
elvárható lett volna részükről, hogy

ennyire ne járassák le magukat, az ál-
taluk képviselt intézményeket. Dehát
mit várhatnánk el tőlük, amikor a

román belügyminiszter és védelmi mi-
niszter – amolyan Székelyföldnek szóló
szimbolikus üzenetként – a csíkszere-
dai csendőrség udvarán Románia leg-
nagyobb trikolórját húzzák fel.
Elismerem a szimbolikus lépések, a
szimbólumok használatának fontossá-
gát, olykor szükségességét, de nem hi-
szem, hogy ezek lennének a minden

esetben legcélszerűbb megoldások. 
Ne feledjük, amit Illyés Gyula a kö-

vetkezőképpen foglalt össze: „Patrióta,
aki jogot véd; nacionalista, aki jogot
sért. A sovinizmus pedig a nemzeti
tudat hiánya.” Az említett Maros me-
gyei vezető „úriemberek” – az egyik
kormánypárti, a másik ellenzéki, ami
ránk nézvést annál rosszabb –, sajnos,
ezt nem olvashatták. A jelek szerint
mást se sokat. Ezek után nehezen el-
képzelhető, hogy bárhol, ahol jelentős,
öntudatos, büszke magyar közösség él,
valaha még szívesen fogadnák őket.
Legfennebb úgy, mint a dölyfös, ke-
vély, pöffeszkedő, hatalmával visszaélő
ellenséget szokás. Magukra vessenek,

kizárólag ők tehetnek róla…  
És végül tisztelet a nyárádszeredai

polgármesternek, aki RMDSZ-körök-
ben ritkán tapasztalt karakánsággal
mondott nemet a hatalmaskodó vi-
déki kiskirályoknak. A gerinces kiállás-
nak minden bizonnyal most sem
marad el a következménye. Nem él-
nénk ott, ahol – azaz Romániában –,
ha azt hihetnénk, a hasonló cseleke-
deteket nem torolják meg. Feltételez-
hetően ez vár majd Tóth Sándorra is.
Sok minden múlik majd azon, hogy a
közösség hajlandó lesz-e majd kiállni
elöljárójáért. Megérdemelné.   

Szentgyörgyi László

Kútmérgezők

Mondom 
a magunkét

Bekecsalja Szépe 2015: 

„Nem elegendő, ha a 
nő csupán külsőleg szép” 



Az eltűnt sírkertek

A város első írásos említése az
1300-as esztendőből származik.
Amint az köztudott, akkor Forum
Siculorom volt a település neve.

Abban az időben volt egy te-
mető a várbeli templom körül, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
alatt, ahol a feltételezések szerint
templom is állt, illetve az egykori
Klastrom (jelenlegi Mihai Vitea-

zul) utcában. 
Amint azonban elkezdett ter-

jeszkedni a város, ezek a sírkertek
eltűntek. Sokáig nagy kérdés volt
az, hogy mi történt a sírokkal… 

A történészek viszont kötve
hiszik azt, hogy már akkor létez-
tek volna kőből készült sírkövek.
És ha ez tényleg így van, úgy
minden bizonnyal az idő vasfoga
tette őket tönkre.

Az 1617-ből 
származó kőkoporsó

A volt Temető (jelenlegi Kri-
zantém) utcában lévő református
temető története 1617-re vezet-
hető vissza, vagyis egy fél évvel
azutánra, hogy Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem szabad királyi
város címet adományozott Ma-
rosvásárhelynek. 

Sorina Bota A város meséi
című könyvében tesz említést
arról, hogy írásos dokumentu-
mok megcáfolhatatlanul igazol-
ják, hogy 1617 januárjában Nagy
Szabó Ferenc krónikaíró rendelt
Kolozsvárról egy kőkoporsót el-
hunyt gyermekének, akit a család
kertjében temettek el. 

Közben a város temetőt akart
létesíteni, és éppen a kert szom-
szédságában vett területet
ehhez. A krónikaíró lebontotta a
kerítést és így egyesítették a két
földtulajdont. 

A temető 
egykori „tulajdonosa”

A temető tehát a Bernády
György tértől délkeletre fenyőkkel
és más díszfákkal beültetett te-
rületen fekszik. 

A Marosvásárehelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád isme-
retei szerint is a telket Nagy Szabó
Ferenc vásárolta meg a családja
számára, amit később a városi
köztemetőnek adományozott.
Később azonban a szóban forgó
terület a református egyház tu-
lajdonába került. 

A fent említett szerzők még
azt is tudják, hogy 1643-ban
Batíz Jánosné, született Ho-
monnay Zsófia is adományozott
egy telekrészt, majd 1753-ban
a jezsuitáktól, 1769-ben Fodor
Jánostól vásárolt területekkel,
végül 1808-ban Nemes György
főbíró adományával bővítették
a temetőt. 

Veér Judit 
asszony adománya

A ravatalozó 1698-ban – ré-
gebb temetőszínnek, sőt cinte-
remnek is emlegették – erős
cserefából készült Széki Teleki Mi-
hály, Apafi fejedelem első taná-
csosának özvegye Veér Judit
adományaképpen.

Az épületet az eredeti terv
szerint 1942-ben teljesen újjáé-
pítették – korábbi lapszámunk-
ban erről már írtunk –,
felhasználva az eredeti, feliratos
mestergerendát is, ahol az alábbi
felirat olvasható:

„ISTENÜNK DICSŐSÉGÉRE TISZ-
TELETIRE AZ NÉHAI NAGY, ÉS BOL-
DOG EMLÉKEZETŰ MÉLTÓSÁGOS
ÚR T:N; SZÉKI TELEKI MIHÁLY UR
ÖZVEGYE T:N; VÉR JUDIT ASSZONY
ECCLESIANKHOZ CONFERALT BE-
NEFICIUMÁBÓL ÉPÍTTETETt, TISZ-
TELETES HALMÁGYI MIHÁLY URAM
BIROSÁGÁBAN 1698.AIDILES GE-
ORGIUS TÖKE, & JOHANNES
GOMBKÖTÖ ARCHI JOH, TOHt, GAS.
PAtonházi, GEOR KEnyeres”.

Vásárhely volt 
polgármesterének sírköve

A ravatalozó mellett van egy
sírkőmúzeum. Ennek a legré-
gebbi darabja 1627-ből szárma-
zik és Nagy Szabó Ferenc
krónikaíró egyik rokonáé, Nagy
Szabó Mihályé, aki 1616-ban, va-
gyis a szabad királyi városi rang
adományozásának évében a te-
lepülés polgármestere volt. 

Kiemelten fontos megje-
gyezni azt, hogy az ő idejében
épült a Vár egyik része, és sírján
ma is látható a város címere, il-
letve egy latin nyelvű szöveg,
amelyből kiderül, hogy több éven
át vezette a várost, illetve az is,
hogy mesterségét tekintve szabó

volt (a későbbiekben erre még
visszatérünk). 

Ugyanebben a sírkőmúzeum-
ban van még egy másik emlék.
Ez a sírkő 1636-ból származik, és
egy bizonyos Polgár Bálint két
gyermekéé volt. 

Felső részét angyalszárnyas
motívum díszíti, felirata pedig az
alábbi:

„ItfekzikPolgar Balint uramnak
ketszep kedves giermeke. Balint
deak es idvitazoni.kiknekadgion
Isten az ieovendeodvczvsegnekel-
vetelebeboldoh fel tamadast”.

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból sajnos nem
derül ki az, hogy voltaképp ki is
volt a fent említett Polgár Bálint,
az viszont tény, hogy ez a legré-
gebbi magyar feliratú sírkő a vá-
sárhelyi temetőben.

Egy sírfelirat emléke

Napvilágot látott dokumen-
tumokból derül ki, hogy a XVII.
századból számszerűen nyolc
sírkő maradt fent, ebből kettő
latin nyelvű, hat pedig magyar. 

Faragásukat tekintve pedig
javarészt ereszes sírkövek. Egye-
seket virágmotívumok, geomet-
riai formák és a kor
nyomtatványaiban és sírjain
megjelenő szokásos elemek, il-
letve címerek díszítenek. 

A legrégebbi emlékmű latin
nyelvű, és az említett Nagy Szabó
Ferenc rokonáé, Nagy Szabó Mi-
hályé, aki 1627-ben hunyt el. 

Amint arról már szóltunk,
1616-ban, amikor Bethlen Gábor
Marosvásárhelyt szabad királyi
várossá nyilvánította, ő volt a
város főbírája. A XIX. században
lejegyzett, de mára megsemmi-
sült sírfeliratának fordítása pedig
az alábbi:

„E síremléket a jeles és kiváló
Nagy Szabó Mihály bíró úrnak és
polgárnak Marosvásárhely váro-
sát számos éven át vezető primá-
riusának emelte méltóságos
felesége és elárvult fia 1627.

május 24-én születése 63-ik évé-
ben. Az irigy halál, örökre feldúlta
övéinek szabad világát s rabigába
szorította és sírjába zárta Mihály
szabómester dolgos kezeit, aki
egykor egyháza támasza, az is-
kola… Mondjatok egy imát, hogy
e földbe csendesen nyugodjék.”.

A templom, 
amely sírkőből készült

A XIX. század elején a régi sír-
kövek egy részét sajnos felhasz-
nálták az egykori Gecse –
jelenleg Ștefan cel Mare – utcai
református templom alapjának
letételekor.

Abban az időben ugyanis
nem tulajdonítottak különösebb
értéket a síremlékeknek, és ha
csak a leszármazottak nem ra-
gaszkodtak ezekhez, úgy felhasz-
nálták őket, amire csak lehetett,
ugyanis az építőanyagok nagyon
drágák, költségesek voltak. 

Személyiségek nyughelye

A református temetőben
nyugszik Marosvásárhely számos
illusztris személyisége.

Itt helyezték nyugalomra a
XVIII. és a XIX. században élt több
református püspököt, köztük
Antal Jánost vagy Zágoni Bodola
Sámuelt, továbbá olyan képző-
művészeket, mint például Bara-
bás Irén, Nagy Pál, Nyilka Róbert
vagy Sükösd Ferenc, ugyanakkor
Zoltán Aladár zeneszerzőt vagy
Tőkés Anna színésznőt.

De ugyanitt nyugszik Antalffy
Endre orientalista, Zágoni Aranka
György, Dósa Elek publicista, jog-
tudós, Mentovich Ferenc, a XIX.
század egyik neves erdélyi filozó-
fusa és Metz Albert, a marosvásár-
helyi Zeneiskola megalapítója is. 

(befejező rész a követ-
kező lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek: 
Madaras József, Nagy-Bodó 

Szilárd, Szász Attila
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A marosvásárhelyi református temető négyszáz éves múltra tekint vissza. Több mint 6800 sírt rejt magában,
és itt található Erdély legrégebbi ravatalozója.  A XVII. századi polgármesterek, világhírű matematikusok,
akadémikusok, iskola- és kórházalapítók nyugszanak itt. Ezen a héten ezt a sírkertet mutatjuk be.  

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 temető, ahol Marosvásárhely történelme él (1. rész) 



A hét pártja. Új magyar
párt alakul! Nem vicc! A tör-
vényszéki és parlamenti szün-
idő után bejegyeztetik az új,
regionális pártot, a Demokrati-
kus Erdélyért Pártot – jelentette
be múlt heti sajtó tájé koz -
tatón Kovács István Dávid, Új-
vári András és Majla Csaba.
„Addig is építjük a hajót, és se-
gítségeket, új tagokat kere-
sünk” – mondta a

Demokratikus Marosvásárhely-
ért civil szervezet vezetője, Ko-
vács István Dávid, aki
hozzátette: azáltal, hogy a civil
szervezet  pártot alapít, nem
szűnik meg, sőt, még csak át
sem alakul.

Az újonnan alakuló párt jel-
képe egy vitorlás hajó, a párta-
lapítók is hajót emlegettek,
amikor az alakulat  céljairól,
annak programjairól beszéltek.

„Keretprogramunk tíz alapvető
politikai elve: szabadság, csa-
lád, erdélyiség, nemzet, 21. szá-
zadi szabad Románia, ifjúság és
kulturális politika, erdélyi ré-
giók, médiapolitika, egészség-
ügyi-, család- és szociálpolitika,
erdélyi társadalompolitika”. 

Az is elhangzott, hogy a DEP
„kommunikációját értékeinek
folyamatos hangsúlyozása mel-
lett a higgadt reakciókészség,

nyitottság, integratív szándék
jellemzi”, illetve, hogy az erdélyi
magyar és román politikában a
verseny és az együttműködés
helyes arányára és viszonyára
törekszik.

Elszállt egy hajó a szél-
ben…

A hét ötlete. Egy Románi-
ában teljesen új koncepcióval
állt elő az egyik hazai utazási
iroda, amely úgynevezett „Blind
Holiday” (vak vakáció vagy VA-
Káció) szolgáltatást indított út-
jára. A 299 eurótól kezdődő
vakációk lényege, hogy a turista
csak a csomagba foglalt szol-
gáltatásokról kap információ-
kat, azt viszont csak a
repülőtéren tudja meg, hogy
pontosan hová is utazik. Ugyan
az ügyfelek a vakáció időszakát
kiválaszthatják, a pontos indu-
lási időpontot is csupán 48 órá-
val korábban közli az iroda. Az
utazási iroda vezetője el-
mondta, az új szolgáltatásukkal
a különleges élményekre nyi-
tott hazai turistákat szeretnék
megszólítani. „Biztos vagyok
benne, hogy a romániai turisták
is értékelni fogják ezt a bátor
kezdeményezést. Meg akarjuk
mutatni, hogy tudunk a kicsit
nonkonformista ügyfeleknek is
megfelelő szolgáltatást nyúj-
tani” – nyilatkozta.

Lássunk három hasonlót:
Blind Studying (vaktanulás)

– csak az őszi tanévkezdéskor
tudod meg, hogy milyen egye-
temre és milyen szakra iratkoz-
tál be (de muszáj elvégezned,
már csak azért is, mert a tandí-
jat már kicsengetted, egyben)

Blind Eating (vakevés) – a
vendéglő étlapján csak számok
vannak, így csak akkor derül ki,
mit rendeltél, amikor kiviszi a
pincér; visszaküldeni vagy nem

megenni nem lehetséges
Blind Sex (vakszex) – kuple-

rájokban: csak az után látod
meg a prostit, hogy kiköhögted
a madámnak az árát

Blájndmájszelf!

A hét panaszai. Magyaror-
szági turisták panaszai:

1. „Erdélyben nyaraltuk, és
eléggé idegesített bennünket,
hogy minden taxisofőr román
volt.”

2. „Befizettünk egy élmény-
fürdőre a szovátai Medve-tóra,
de senki sem mondta, hogy vi-
gyünk fürdőruhát és törülközőt.
Azt hittük, ezek benne vannak
a belépő árában.”

3. „Túlságosan homokos volt
a tópart. Folyton homokszeme-
ket találtunk a szobánkban.”

4. „Sajnos a homok nem
olyan volt, mint a fotókon. A
prospektusban fehérnek lát-
szott, a valóságban azonban in-
kább sárgás volt.”

5. „Senki nem figyelmezte-
tett minket, hogy halak vannak
a vízben. A gyerekek megijed-
tek.”

6. „A prospektusban azt íg-
érték, teljesen felszerelt konyha
vár minket. Ehhez képest nem
volt a fiókban tojásszeletelő!”

7. „Szerintem a prospektus-
ban jelezni kellene, hogy a helyi
vegyesbolt nem árul ízesített
kekszet, például vaníliakréme-
set és gyömbéres-mogyorósat.”

8. „Az utak egyenetlenek és
hepehupásak voltak, így a busz-
kirándulás közben nem tudtuk
az útikönyvet olvasni. Ezért saj-
nos több olyan információt is ki-
hagytunk, amelyek
szórakoztatóbbá tették volna a
nyaralásunkat.”

9. „Összehasonlítottam az
egy hálószobás apartmanunk
méretét a barátaink három há-
lószobásával, és a miénk jelen-
tősen kisebb volt!”

10. „Erdélyben jártunk az
önök szervezésében, és úgy lát-
tuk, hogy túl sok román volt ott!
Senki sem figyelmeztetett min-
ket arra, hogy ilyen sok külföldi
lesz.”

11. „Kint a napon kellett sor-
ban állnunk a csónakra várva,
és nem volt légkondi!” 

12. „Utazásszervezőként az

önök feladata lenne, hogy előre
figyelmeztessenek minket a
hangos és viselkedni nem tudó
utastársainkra!”

13. „Megcsípett egy szú-
nyog. A prospektusban szó sem
volt szúnyogokról!”

A hét szigorítása. Friss hír,
hogy Németország ki-, illetve
megválogatná a bevándorló-
kat; a „kiemelten képzettek
vagy kiemelten tehetségesek”
maradhatnának, a többiek tipli
vissza. 

Még a végén külön tehet-
ségkutatókat fognak szervezni
nekik Európa-szerte: Németor-
szágban X-Faktort, Romániá-
ban Africanii au talentet,
Magyarországon Szerecsencsil-
lag születiket és Fekasztárt, és
olyan előadókat fedeznek majd
fel, mint az Afghans N’ Roses,
Black Sunnith, AIDSC/DC, Mo-
butu Sese Sepultura, Gabon
Jovi, Smiley Virus, Justin Berber,
Ruanda Adam és Lady Ebola.

A hét degeneráltja. Ri-
portercsaj-kérdezte moldovai
idős paraszt a hét állat által a
diáklányon elkövetett (vaginá-
lis-anális-orális) erőszakról: „ha
csak ketten-hárman lettek
volna, na, még mondjuk, de
hogy heten, az már sok”

Ember ez, Mónika, ember
ez?

A hét mondása. Óvónő-
óvadék párbeszéd egy vásárhe-
lyi óvodában:

(Annácska, négy és fél éves)
- Rékaóvónéni, mi otthon ma-
gyarul beszélünk anyával, apá-
val meg mindenkivel, miért kell
románul tanuljunk itten?

Hmmm…, azért, hogy tud-
jál beszélgetni a román pajtá-
saiddal is…

Beszéljenek ők velem ma-
gyarul!

A hét vicce. Bemegy a mig-
ráns egy szerb határmenti kocs-
mába:

- Kérek egy pohár pálinkát.
- Milyet?
- Valami jó kerítésszaggatót!

Molnár Tibor
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Francia lecke a Saint-Étienne-től
Egy héttel korábban nagyarányú, 0-3-as vereséget szenvedett hazai pályán az ASA az Európa Liga-selejtező
3. fordulójának első találkozóján a francia rekordbajnok Saint-Étienne együttesétől.

A vendégek Diomandé és Ha-
mouma szépségdíjas, távoli ta-
lálataival győzték le a Maros-
partiakat, így nehezen hihető,
hogy a visszavágón, ma este ké-
pes legyen megfordítani az ered-
ményt a Vasile Miriuță irányí-
totta csapat. 

A francia bajnokság ötödik
helyezettje képzettebb együttes
képét mutatta, fizikailag messze
felülmúlták a hazaiakat, akik
sorra veszítették el a párharco-
kat. A franciák kapuja kevésszer
volt veszélyben, miközben az
ASA csak ritkán jutott helyzetig.
A három gólon kívül a Saint Eti-
enne-nek egy kapufája is volt.

A visszavágót augusztus 6-
án, azaz ma este 21 órai kezdet-
tel rendezik, Saint-Etienne-ben.

Labdarúgó Európa-liga, 3.
selejtezőforduló, 1. mérkő-
zés, eredmény:  ASA - Saint-
Etienne 0-3 (0-1) Marosvásár-
hely, Trans-Sil stadion, 6500
néző. Vezette: Pol van Boekel
(középen) - Davie Goossens,
Charles Schaap (partjelzők) - Ri-
chard Liesveld (tartalék) - vala-
mennyien Hollandiából. 
Gólszerzők: Diomandé (24.),
Hamouma (75., 83.). 
Sárga lap: G. Mureşan (45.),
Gorobsov (85.), N'Doye (90+1.),
illetve Theophile-Catherine (30.),
Gradel (31.), F. Pogba (37.). 
ASA: Stăncioiu - Golanski, Bejan,
Ivan Gonzales, Balici - G. Mure-
şan (67. Ramiro Costa), N'Doye
- Gorobsov, Brandan (61. Luis
Pedro), Jazvic - Axente (80. Ma-
nolov). 

AS Saint-Etienne: Ruffier -
Theophile-Catherine, Perrin, Ba-
yyal Sall, F. Pogba, Assou-Ekotto
(61. Brison) - Clement, Diomande
- Hamouma (83. Monnet-Pa-
quet), Roux (74. Mollo), Gradel.

A találkozó utáni 
nyilatkozatok

Vasile Miriuță 
(az ASA vezetőedzője):

,,Kissé nagy falatot jelentett
nekünk a francia csapat, hiszen
képtelenek voltunk a szintjükre
emelkedni, bár tudtuk, hogy jó
csapat ellen kellene bizonyíta-
nunk. Volt is gólhelyzetünk, amit
nem használtunk ki, de ez nem
mentség semmire. Ahhoz, hogy
esélyünk legyen, többet kellett
volna szaladnunk, hogy kompen-
zálni tudjuk az egyéni tudásbeli
hátrányainkat. Ismerjük be: ez
már más szint. Sajnos a széleken
nem volt emberünk, a 60. perc-
ben próbáltam változtatni, de
nem sikerült. Szépségdíjas gólo-
kat kaptunk, de hibáztunk, mert
a lövések pillanatában nem blok-
koltuk őket időben. Jelenleg hi-
ányzik a csapatból a kreatív irá-
nyító, ezt a problémát remélem,
a jövőben megoldhatjuk”.

Cristophe Galtier (a Saint-
Étienne vezetőedzője):

,,Ez a 3-0 nagyon jó eredmény
számunkra. Az eredmény, a mu-
tatott játék annak tudható be el-
sősorban, hogy az utóbbi három
évben ugyanazokat a játékosokat
használtam. Az ASA képes jól ját-
szani, gólokat szerezni, ezért is a
lehető legkomolyabban fogjuk
venni a visszavágót.”

Romain Hamouma 
(a Saint-Étienne középpá-
lyása, két gól szerzője):

,,Tisztában vagyunk azzal,
hogy a marosvásárhelyiek hatá-
rozottan, elszántan fognak fut-
ballozni a visszavágón, hogy
megfordítsák az eredményt, ezért
komolyan kell vennünk a mérkő-
zést. Tetszett Mureșannak a já-

téka, de mellette még van né-
hány jó labdarúgó az ASA együt-
tesében. A játékukon nem lát-
szott, hogy ez az első találkozójuk
az Európa Ligában.”

,,Fontos, hogy bekerüljenek
a felsőházi rájátszásba”

– mondta Florea Ispir, az
ASA egykori hátvédje, csapatka-
pitánya

Florea Ispirt, az egykori kiváló
védőt, aki az együttessel 1975-
1977 között UEFA-kupában is sze-
repelt arra kértem, hogy ele-
mezze az ASA teljesítményét a
Saint-Étienne elleni találkozó
után. 

– Mi a véleménye a mérkőzés-
ről?

– Az ASA sajnos nem állt a
helyzet magaslatán, hiszen a Sa-
int-Étienne minden szempontból
jobb volt vásárhelyi csapatnál. Ez
egy nehéz mérkőzés volt, mert
nagy játéktudású együttes ellen
játszott a csapat. Látszott a kü-
lönbség a két ország labdarúgása,
a játékosok felkészültségi szintje
között. 

– Mire lett volna szükség egy
esetleges győzelemhez?

– Sajnos nem láttam egysé-
ges játékkoncepciót a vásárhelyi-
ektől a találkozó során. Ha Axente
gólt szerez a mérkőzés elején, ta-
lán másképp alakult volna a játék
képe, de én úgy gondolom,
amúgy is nehéz lett volna győzni
ellenük. Gólokat kellett volna lőni,
de ahhoz túl jól zárt a francia vé-
delem. 

– Egykori hátvédként mi a vé-
leménye az ASA védelméről, ho-
gyan sikerült megfékezzék a fran-
cia csatárokat?

– A játékosok minden szem-
pontból alul maradtak a franci-

ákkal szemben, talán túl sok vé-
dekező felfogású játékossal kezd-
ték a mérkőzést, hogy ne kapja-
nak gólt, de ez is lett a vesztük. A
középpályán szerintem Brandan-
nak sem ott lett volna a helye,
ahol játszott, a középpályások is
védekező felfogásban játszottak,
így nem tudták ellentámadások-
kal meglepni a franciákat. 

– Ön szerint észrevevődött,
hogy a középpályáról hiányzik az
irányító?

– Valóban a technikás
Voiculeț, aki több alkalommal is
góllal fejezte be a támadásokat,
a robbanékony Bumba, aki a
gyorsaságáról és a gólérzékeny-
ségéről is híres, vagy a jól passzoló
Zicu, aki játéktudásával, tapasz-
talatával gyakran billentette ki el-
lenfeleit, mind-mind támadó fel-
fogású, nagy játéktudású focisták,
akiknek a hiánya ugyancsak ér-
ződik.

– Ispir hajdanán épp egy
UEFA-kupamérkőzésen, a Dynamo
Drezda elleni hazai összecsapáson
viselte először a csapatkapitányi
karszalagot az ASA-nál, a néhai
Boné Tibor edzősködése alatt. Em-
lékszik még arra a mérkőzésre?

– Persze, hogy igen, egy olyan
találkozót nem lehet elfelejteni.

Arra a mérkőzésre 1975. szep-
tember 17-én került sor, 2-2 lett
a végeredmény (gólszerző: Mu-
resan 10. és Fazakas 49., illetve
Schade 24. és Heidler 28.–szerk.
megjegyz.). Az akkori Dynamo
Drezda az UEFA-kupa elődöntő-
jéig jutott, a nagynevű Liverpool
búcsúztatta a további küzdelmek-
től.  Az, hogy mi 2-2-es döntetlent
értünk el ellenük itthon, nagyon
jó eredmény volt akkor, sőt az ak-
kori ASA keretében nem voltak
olyan játéktapasztalattal rendel-
kező játékosok, mint ma, éppen
ezért egy kicsit csalódott is vol-
tam, hiszen jobb eredményt vár-
tam el tőlük a Saint-Étienne ellen
Marosvásárhelyen. 

– Hogyan látja, miként fog sze-
repelni az ASA a hazai bajnokság-
ban?

– Jól kezdték a bajnokságot,
hiszen az Astra ellen kiválóan ját-
szottak, ami nagy meglepetés

volt mindenki számára. Túl kell
tenniük magukat ezen a hazai 
0-3-as vereségen és a bajnok-
ságra kell koncentrálniuk. Nem
lesz könnyű számukra, hiszen a
tavalyi ezüstérem után mindenki
jobb szereplést vár el tőlük, emel-
lett az anyagi gondok is befolyá-
solják őket, elég magas átlagé-
letkorú együttes, viszont a
labdarúgók játéktudása után
ítélve, az első helyeken kell vé-
gezniük. Fontos, hogy bekerülje-
nek a felsőház rájátszásába. 

– Ön egy ideje már nem tevé-
kenykedik a labdarúgás terén, de
gondolom, megmaradt az ASA hű
szurkolójának

– Egy ideje vidéken élek, de
figyelemmel kísérem a mérkőzé-
seiket, szurkolok nekik, mint ed-
dig is tettem. Kívánom, hogy ez-
után is sok sikerben legyen részük,
és jó játékkal örvendeztessék meg
a szurkolókat! 

Florea Ispir 1949. november 25-én az Ilfov megyei Vîrteju faluban született. 1963-1968
között a Steaua együttesében ifiként játszott, majd 1970-ben került Marosvásárhelyre, ahol csa-
ládot alapított. 

1970-1988 között 485 A-osztályos mérkőzésen szerepelt az AS Armata színeiben és 2 gólt
szerzett. Őt a hazai élvonalbeli mérkőzések számában (figyelembe véve, ki hány bajnoki mérkőzést
játszott a legmagasabb szintű hazai bajnokságban) csak Ionel Dănciulescu (510) és C. Ștefănescu
(490) előzi meg, Ispirt pedig Bölöni László követi (484).

Edzőként az ASA-nál, a Medgyesi Gaz Metánnál, a Gyulafehérvári Apulumnál, a Dicsőszent-
mártoni Chimicánál, végül a Marosvásárhelyi Gaz Metánnál tevékenykedett.

Az ASA a labdarúgó 1. liga őszi idényének 4. fordulójában vasárnap este gól nélküli döntetlent
érte el hazai pályán, miután 0-0-ra játszott a Craiovai Universitatea együttesével. A következő
fordulóban, vasárnap 16.30-tól a Konstancai Viitorul ellen játszik.

Florea Ispir

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A fiad azzal zsarol, ha nem cserélem ki a Loganját egy Mercire, feljelent a gazdaságiaknál!

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


