
Humor

Migránsosdi

☻Néma migránsnak tolmács se érti a szavát
☻Mindenhol jó, de a legjobb Svédországban
☻ Ember tervez, embercsempész végez
☻Madarat tolláról, migránst ujjlenyomatáról
☻ Röszke még a mi utcánkba!
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Sport

VI. Maros Kupa 
A Maros Kosárlabda Klub, illetve a Maros Megyei Ifjú-
sági- és Sportigazgatóság péntektől vasárnapig hatodik
alkalommal szervezte meg a Maros Kupát négy Nemzeti
ligás csapat részvételével. Naponta két találkozót ren-
deztek a felkészülési tornán, mindenki játszott min-
denkivel. Két győzelemmel és jobb kosárkülönbséggel
a BCM U Piteşti diadalmaskodott a péntektől vasárnapig
tartó barátságos megmérettetésen.

Társadalom

Amit a marosvásárhelyi izraelita
sírkertekről és a zsinagógákról
tudni kell 

A vásárhelyi zsidó temetőkről mindenekelőtt azt kell
tudni, hogy az egyiket csaknem fél évszázaddal ezelőtt
zárták le. A másik azonban őrzi a város életét nagy-
mértékben meghatározó közösség emlékét. 

>>> 5. oldal
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Vélemény

Székelyföld többet ér 
és többet érdemel 

Amíg ezek a próbálkozások csak szerteágazó
módon, vitatható minőségű, gyakran egymás-
nak ellentmondó, egymást gyengítő hatással
bírnak, nem lesz előremozdulás semmilyen
szinten. Amíg az egyéni politikai ambíciók, a
kisközösségi (anyagi) érdekek rövidlátó stra-
tégiái képezik a „székely furfang” alapelemeit,
nem várhatunk az eddigieknél jobb eredmé-
nyekre. Pedig tényleg a kezünkben van a sor-
sunk, még akkor is, ha sok szempontból le-
igázzák kis nemzetünket. Egyelőre nincs
esélyünk a teljes körű autonómiára, de a meg-
lévő eszközeinkkel hatékonyabban kell bán-
nunk az erdélyi magyarság végvárának, Szé-
kelyföldnek a megerősítése érdekében.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Folyik a helyezkedés         

Tessék-lássék módon ugyan, de folyik az elő-
választási kampány. Ennek jegyében veselked-
tek neki, hogy újraszervezzék az RMDSZ vá-
sárhelyi körzeteit. Ideje volt, hisz ma már senki
sem tudja megmondani, hány tagja van a vá-
rosi szervezetnek, amiként azt sem, hányan
fizetnek tagdíjat. Ez lenne a minimum, amit
egy magára valamit adó politikai alakulattól
elvárnánk. Dehát a jelek szerint Vásárhelyen
ezzel mit sem törődnek.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A vásárhelyi énekesnő, aki 
megvalósította gyerekkori álmát

>>> 4. oldal

Boros Emesét több
műfajban, zenekar-
ban és változatos
színpadokon lát-
hattuk. A fiatal
énekesnőnek a mu-
zikális, könnyen 
befogadható jazz 
nagyon jól áll, és 
elmondása szerint
ebben a stílusban
lel szabadságra.  
De a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmó-
niából is ismerős
lehet. Énekesnői
karrierjével gyerek-
kori álmát váltotta
valóra. Az elmúlt
vasárnap ünnepelt
Magyar Dal napja
apropóján beszél-
gettünk vele pályá-
járól, együtteseiről,
a város zenei életé -
ről, valamint jövő-
beni terveiről. De
azt is elárulta, mi-
lyen hanghordozót
vásárolt utoljára.



Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Szeptember 17-én, csütör-
tökön 19 órakor rendkívüli
szimfonikus hangversenyre vár-
ják a zenebarátokat a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Shinya
Ozaki karmester, zongorán ját-
szik Chiyo Hagiwara, hegedül
Jakab Roland, kürtön játszik
Vajda Dávid. Műsoron: J. S.
Bach, J. Sibelius, R. Strauss,
Csajkovszkij művei.

Sátorral az uniós 
aranykalitkában

Szeptember 17-én, csütör-
tökön 18 órakor Józsa Edmond
közgazdász, angoltanár Sátorral
az uniós aranykalitkában cím-
mel luxemburgi fordítói tapasz-
talatairól tart előadást a
marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom Bözödi
György-termében. Edmond
2014-ben öt hónapot dolgozott
európai uniós fordítóként Lu-
xemburgban, ahol kempingben
élt. Szubjektív beszámolójában
egy uniós munkahelyről, a jóléti

nomád létről, franciákról, né-
metekről, Luxemburgról, a bol-
dogságkeresésről, illetve arról
beszél, hogy milyennek látszik
Európának ez a része 1200 kilo-
méterre nyugatról.

Húszéves a Napsugár 
Néptáncegyüttes

A Marosszék Kulturális
Együttes keretében és a Maros
Művészegyüttes utánpótlás
csoportjaként működő Napsu-
gár Néptáncegyüttes alapításá-
nak 20. évfordulóját ünnepli
szeptember 19–20-án. A Maros
Művészegyüttes előadótermé-
ben szombaton 18 órától tánc-
játékokat adnak elő: az
Eltáncolt cipellőket a soproni
Pendelyes Táncegyüttes előadá-
sában, a Ludas Matyit a Napsu-
gár Néptáncegyüttes viszi
színre, valamint fellép a győrúj-
baráti Csobolyó Néptáncegyüt-
tes is. Előadás után táncház lesz
az előcsarnokban. A vasárnapi
gálaműsoron 18 órától fellép-
nek a jelenlegi és volt napsuga-
rasok, a soproni Pendelyes, a
győrújbaráti Csobolyó és a
Maros Művészegyüttes. Az elő-
adásokra a belépés ingyenes.

30 éves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor Forte című
rendkívüli kabaré-előadással.
Az ünnepi műsor bemutatójára

október 10-én, szombaton este
7 órától kerül sor a Maros Mű-
vészegyüttes termében. Sze-
replők: Puskás Győző, Székely
M. Éva, Kelemen Barna, Ritziu
Ilka Krisztina, Cseke Péter,
Gönczy Katalin, Szőllősi Pénzes
Szilárd. Művészeti tanácsadó:
Kovács Levente. Jegyek elővé-
telben a Kultúrpalota és a
Maros Művészegyüttes jegy-
pénztárainál már kaphatók.

Ingyenes 
sakkoktatás

A marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub ingyenes sakkokta-
tást vállal tízéves korig, vala-
mint tíz év fölöttieknek.
Érdeklődni a 0745-875-954-es
telefonszámon Gál Imola Kata-
linnál, illetve a 0744- 866-147-
es telefonszámon Barátosi
József Gábornál. A tanfolyamo-
kat korcsoportok, valamint a di-
ákok órarendje függvényében a
sportklub Victor Babes utca 11.
szám alatti székhelyen, illetve a
Romulus Guga általános iskolá-
ban tartják.

Nyitott meditációk 
Marosvásárhelyen

Az Oázis Alapítvány székhe-
lyén, a volt Szív (Emil Dandea)
utca 10. szám alatt minden hét-
főn 18 órától nyitott meditációt
tartanak Sri Chinmoy tanítvá-
nyai. A belépés díjtalan, regiszt-
ráció nem szükséges.

Érdeklődni a 0745-541-937-es
telefonszámon.

Román Viktor-
emlékkiállítás

Szeptember 17-én, csütör-
tökön 17 órától a Kultúrpalota
földszinti kiállítótermében kor-
társ szobrászati kiállítás nyílik a
Képzőművészek Országos Szö-
vetsége és a Maros Megyei Mú-
zeum gondozásában Román
Viktor, a XX. századi modern
szobrászat egyik kiemelkedő
alakjának munkáiból. A művész
a marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceumban, majd a bukaresti Ni-
colae Grigorescu
Képző művészeti Főiskolán ta-
nult. 1965-ben elhagyta Romá-
niát és a londoni Royal College
of Artban képezte magát, majd
1968-ban Franciaországba köl-
tözött, ahol politikai menedék-
jogot kapott.

Bukovinai benyomások

Szeptember 18-án, pénte-
ken 18 órakor a marosvásárhe-
lyi Bernády Ház emeleti
kiállítótermében Bukovinai
impressziók címmel nyílik fotó-
kiállítás. A marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub vendégei
a csíkszeredai Prizma fotóklub
tagjai, akiknek a munkáiból
rendezik a gyűjteményes kiállí-
tást.
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E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Szeptember 17. Zsófia, Palóma, Ildikó
Szeptember 18. Diána, József, Richárd
Szeptember 19. Vilhelmina, Tódor, Emília
Szeptember 20. Friderika, Fülöp, Zsuzsanna
Szeptember 21. Máté, Mirella, Ildikó
Szeptember 22. Móric, Ottó, Tamás
Szeptember 23. Tekla, Ildikó, Ilona

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Egy bölcsebb énje kezd ébredezni, ami által ren-
geteg miért kérdésére válaszokat kap. Ne gondoljon a
pénzére. Mostanság nem úgy alakulnak az anyagi dol-
gai, ahogy szeretné, de nem panaszkodhat.
BIKA: Ha esetleg még nem házas, ez a hét tartogat
önnek új lehetőségeket romantikus találkozásra.
Amennyiben mostanság került romantikus viszonyba
valakivel, nagy a valószínűsége annak, hogy ez a kap-
csolat hosszú élettartamú lesz.
IKREK: A meglévő befektetései kezdenek jó fordulatot
hozni. A csillagok állásai azt ígérik, hogy Fortuna ezen
a héten önre mosolyoghat. Valaki, akire eddig nem is
számított, segíteni fogja az előrehaladásban.
RÁK: Amennyiben ingatlan eladás-vétel vagy lakáscsere
van folyamatban, ez a hét nagyon kedvez az ügy sikeres
kimeneteléhez. Ha költözést tervez, ez a héten ideális a
lebonyolítására.
OROSZLÁN: A baráti körében valaki most épp mélypon-
ton van, ami lelkileg önt is megviselheti. Olyan társasági
meghívásoknak kell, eleget tegyen, ahol a meghívotta-
kat egy kicsit unalmasoknak találhatja.
SZŰZ: A rokoni kapcsolataiban megoldanak egy régóta
húzódó ügyet. Legyen optimista, amennyire csak lehet,
és ne gondoljon arra, hogy mások elrontják a jó közér-
zetét. Munkája kapcsán jó híreket kap.
MÉRLEG: Ne hagyja, hogy egy önnél fiatalabb személy
az ön pozícióját leértékelje. Nyugodtan érezheti magát
büszkének a munkájára, hiszen sokaknak szükségük van
önre. A hét közepén nagy szükség lesz önre a környeze-
tében is.
SKORPIÓ: Ha egy bevásárló körútjára meghívja egy ba-
rátját, gondolja meg alaposan, mielőtt megbánná. Nem
biztos, hogy a boltok bejárását egy hullámhosszon tud-
ják megtenni. A végén neheztelést is kiválthat a dolog.
NYILAS: Ebben az időszakban új ambíciók ébrednek fel
önben. Régóta halogatott ügyeit szépen sorjában veszi,
rendszerezi őket. Legyen óvatos azonban a Mars kedve-
zőtlen hatásai miatt úgy az életének dolgai egyengeté-
sében, mint munkájában egyaránt.
BAK: Egy kiadós beszélgetés a barátaival sok mindent
megváltoztathat pozitív értelemben az ön életében. Új
hobbit is kitalálhat magának, amiben örömét leli. Senki
kedvéért nem kell megváltoztatni a szokásait, ha ön így
jól érzi magát a bőrében.
VÍZÖNTŐ: Egy pár fiatalabb kollegája korántsem biztos,
hogy őszinte önnel. Inkább legyen egy kis fenntartással,
mintsem később meglepetés érje. Ezen a héten óvakod-
nia kell a szokatlan magas költekezésektől.
HALAK: Mostanság egy kicsit türelmetlenebb a környe-
zetében élőkkel szemben. Egyre inkább zavarónak látja
az önhöz közel álló ismerőseinek a viselkedését. Mintha
egy kicsit a fejére állt volna a világ ön körül. 

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

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



Székelyföld 
többet ér 
és többet 
érdemel 

Szükségünk van az anyaországra. Szükségünk van Ko-
lozsvárra, Váradra, a Partiumra, a szórványra. De leginkább
a székelyföldi hazára, a tömbmagyarságra. A Szent Anna-
tóra, a Gyilkos-tóra, a Medve-tóra, a sóbányára, Csíksom-
lyóra, Bálványosra, Tusnádra, Hévízre, a Rétyi Nyírre,
Korondra, a Hargitára. A székely viccekre, a kürtős kalácsra,
a hokicsapatokra, a borvízforrásokra, a sípályákra, a szür-
keállományra és „mind az ezer székely leányra”. Mindenre
és mindenkire, székely identitással. 

Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre ezeknek az
értékeknek a megőrzésére, kiaknázására és továbbfejlesz-
tésére? Anyaországi támogatások, magyar többségű ön-
kormányzatok, egyházi és civil szervezetek, politikai
pártok, intézmények. Mindezek ellenére a lehetőségekhez
képest nagyon gyengén állunk. Hiábavaló a sokféle igye-
kezet, ha nincs egy közös cél, egy összehangolt cselekvési
terv. A politikai próbálkozások főleg a választások idején
kerülnek felszínre, és általában a „taktikai megfontolások”
útvesztőiben rekednek. Bár szükség van ezekre is, gyakor-
latilag nem mozdítják az ügyünket előre. Sokan és sokfé-
leképpen harcolnak az autonómiáért, egyelőre nagyon
csekély eséllyel.

De mi lenne, ha a megvalósítható, gyakorlati lépések
nemcsak a kisebb közösségek és vállalkozások érdekeit kö-
vetnék, hanem a tágabb értelemben vett székely perspek-
tívának is megfelelnének? Jó lenne, ha a sepsiszentgyörgyi
sikereket az egész régió a magáénak tudhatná, ha az „igazi
csíki sört” nem csak anyagi megfontolások alapján palac-
koznák, ha a székelyföldi önkormányzatok a határozataikat
összehangolnák. Szükség lenne egy egységes arculatra
(nem csak a székely zászlóra), amely a sajtóban és a nyil-
vánosság előtt megmutatkozna. Egy turistacsalogató stra-
tégiára, a színházi műhelyek kölcsönhatására, az iskolák
közötti cserekirándulásokra, az értékeink felmutatására.

Valóban sokat tesznek ebben az ügyben a politikai pár-
tok, az egyházak és az önkormányzatok vezetői, a kulturális
élet személyiségei, a Székely Nemzeti Tanács, a magyar
szervezetek. Ki ahogyan tud, ki ahogyan éri. Addig, amíg
ezek a próbálkozások csak szerteágazó módon, vitatható
minőségű, gyakran egymásnak ellentmondó, egymást
gyengítő hatással bírnak, nem lesz előremozdulás semmi-
lyen szinten. Amíg az egyéni politikai ambíciók, a kiskö-
zösségi (anyagi) érdekek rövidlátó stratégiái képezik a
„székely furfang” alapelemeit, nem várhatunk az eddigi-
eknél jobb eredményekre. Pedig tényleg a kezünkben van
a sorsunk, még akkor is, ha sok szempontból leigázzák kis
nemzetünket. Egyelőre nincs esélyünk a teljes körű auto-
nómiára, de a meglévő eszközeinkkel hatékonyabban kell
bánnunk az erdélyi magyarság végvárának, Székelyföldnek
a megerősítése érdekében.
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In memoriam Koós Ferenc –110 éve hunyt el Koós Ferenc a református lelkész, író, tanfelügyelő – Ferencz Zsombor

„Küzdöttem, hogy a magyar
névnek tiszteletet szerezzek”

„Atyai nagyatyámat, n. ernyei Váradi Istvánt, ki még 1846-ban is élt, jól ismertem” – írja Koós Ferenc Életem
és Emlékeim című könyvében, amely ma már könyvritkaságnak számít. Persze nem lett volna szabad nevének,
munkásságának úgy elenyésznie, a halála óta eltelt 110 év alatt, mint ahogy a könyvei eltűntek, hiszen a XIX.
század vallási, közoktatási és közművelődési életében olyan jelentős szerepet játszott, hogy királyi tanácsos
címet adományozott neki a minisztérium. Ezt a Koós Ferencet próbáljuk feléleszteni tetszhalottságából, néhány
fontos életrajzi adat bemutatásával. 

Koós Ferenc 1828. október
18-án született Magyarrégen-
ben. Szülei: Koós Lőrinc unokai
és Váradi Szőcs Zsuzsánna
nagyernyei születésűek voltak.
Az édesapja módos – bérest is
tartó – jobbágy, és a magyarré-
geni református egyház gond-
noki tisztségét töltötte be.
Négyéves korában meghalt az
édesanyja. 1840-ben mint szol-
gadiák került be a marosvásár-
helyi református kollégiumba.
1843-ban az édesapja is meg-
halt. 1846-ban subscribált,
addig szolgadiák volt, és még a
nyarakat is azoknál a diákoknál
töltötte, akiket szolgált. 1846
és1848 között már javult a hely-
zete egy keveset, mert már a ta-
nítványaitól kapott annyi pénzt,
hogy szűkösen fenntarthatta
magát. Ekkor jött az 1848–49-
es forradalom és szabadság-
harc, amelyben aktívan részt
vett. A szabadságharc vérbefoj-
tása után Tancson húzódott
meg, majd 1850-ben vissza-
ment a kollégiumba, és elvé-
gezte azon tanulmányait,
melyek a papi pályához voltak
szükségesek. (Az édesapjának
vágyát is teljesítette ezzel).
Ekkor már magán és kosztos ta-
nítványai is voltak, az utolsó
évben köztanító lett: hittant, la-
tint és mértant tanított.

Bukarestbe nyert kineve-
zést, ahol 1855 áprilisában tar-
totta a beköszöntő beszédét. A
bukaresti reformátusoknak volt
egy kis fatemplomuk, mellette
egy szerény papi és harangozói
lakás, és ettől 3 kilométerre egy
15 holdas temetőjük, amelyet
Sükei Imre tiszteletes kapott a
román államtól. Koós Ferenc,
hogy a híveit összeszedje, lege-
lőször egy dalárdát szervezett.
Azután megszervezte a gyer-
mekek magyar nyelven való ta-
nítását, összetoborozva
negyven magyar gyermeket.
1856-ban a templom mellé
egytantermes, de 70 gyermeket
befogadó nagyságú iskolát
építtetett, 1857-ben közadako-
zásból két új harangot öntettek
120 aranyért, és felszerelték az
új iskola mellé. 1858-ban körül-
sáncolták a temetőt, 1859-ben
őrházat építettek, kutat ástak,
és fákat ültettek. A temető nagy
részét kiadták bérbe földműve-
lésre.

Anyanyelvünk védvára 
a román fővárosban

Ezután új templom építését
vették tervbe a hívek. 1853-ban
kezdték meg az építkezést, és
1856-ban felszentelték. Koós
Ferenc kétszer jött át Magyaror-

szágra gyűjteni, és mindig
eredményesen. Közel félévszá-
zaddal később azt írja erről:

„Az a templom, melynek
építéséért annyit állottam ki,
ma áll és állani fog századokon
át Románia fővárosában, ren-
dületlen emlékként önzetlen
fáradozásaimnak. Álljon is azt
kívánom, és legyen védvára
anyanyelvünknek, és az evan-
géliumi hitélet örök forrásá-
nak.”

Időközben még a Hunnia
magyar olvasóegyletet is létre-
hozták a bukaresti magyar ér-
telmiségiek, akik között Mester
Ede gyógyszerészt, és Szatmári
P. Károly fényképészt, később
neves festőt találjuk, és amely-
nek könyv- és pénztárosa Koós
Ferenc volt. Ez később ugyan-
ilyen néven kaszinóvá alakult
át. Ebből lett aztán a saját épü-
lettel rendelkező „Bukaresti Ma-
gyar Társulat” ahol 1858-tól
kezdve minden farsangon ma-
gyar bálokat szerveztek, ahol
„megtanultunk nemesen mu-
latni, illemesen társalogni”.

Ugyanezekben az években
létrehozták a bukaresti Magyar
Temetkezési Egyletet is. Meg-
alapította dr. Oroszhegyi Józsá-
val és Váradi Ádámmal a
Bukaresti Magyar Közlönyt is, ez
azonban fél év után megszűnt.
A „Hunnia” keretén belül Koós
Ferenc megszervezte a Kolozs-

vári opera- és népszínműtársu-
lat vendégszereplését, amelyet
még a pesti opera kiválóságai is
kiegészítettek. Olyan nevek for-
dultak elő köztük, mint például
Hollósy Kornélia.

A Román Nemzeti Színház
mindig „megtelt bojárokkal,
nagykereskedőkkel és magyar-
sággal”. „Amiért annyit küzdöt-
tem, fáradoztam, hogy
tudniillik a magyar névnek tisz-
teletet szerezzek a bukarestiek
előtt, íme most előttem állott"
– írja emlékirataiban. 

Nagy jelentőséggel bír az is,
hogy 1860-1866 között tehet-
séges magyar gyermekek tanít-
tatását szervezte meg a
marosvásárhelyi református
kollégiumban, akik közül Sán-
dor József az EMKE későbbi fő-
titkára lett, de orvos, mérnök,
bankhivatalnok is kitellett be-
lőlük. 1868 után a fenti mun-
kássága miatt a helyzete
ellehetetlenült Bukarestben,
ezért hazajött Erdélybe, Ma-
gyarországra. 1870-ben a
Déván létesítendő tanítóképző
tanára és igazgatója lett. 1873-
ban áthelyezik Máramarossz-
igetre ugyancsak ebben a
minőségben 1876-78 között ki-
rályi tanfelügyelő Beszterce–
Naszód vármegyében.

1878-81 tanfelügyelő Foga-
ras vármegyében, ettől kezdve
1890-ig Brassó vármegyében.

Koós Ferenc, ahol megfordult,
mindenütt alkotott és szerve-
zett. Brassói tanfelügyelő korá-
ban az ő javaslatára jelölték
meg 1880-ban Apáczai Csere
János szülőházát emléktáblá-
val. Hat évvel később 1887-ben
Zajzonban a Zajzoni Rab István
költő házát is. Kiemelkedő érde-
mei vannak az állami elemi és
polgári iskolák megszervezése
terén is, elsősorban Brassóban,
de addigi állomásain is, ezért
kapta meg 1883-ban „királyi ta-
nácsos” címet.

Élete során cikkei, beszédei,
levelei sokasága jelent meg
nyomtatásban különböző la-

pokban, évkönyvekben. 
Emlékirata végszavából vett

idézettel zárjuk, a Nagyernyé-
hez is kötődő „porfiúból” mi-
niszteri tanácsossá lett Koós
Ferencről szóló ismertetésün-
ket: „Életem hosszú folyamán
Isten, haza, emberszeretet lel-
kesítettek. E földhez, e hazához
voltam hű, életem minden vi-
szonyai között”.

Koós Ferenc 1905-ben hunyt
el Brassóban, síremléke a bras-
sói református temetőben van.
Marosvásárhelyen utcanév őrzi
az emlékét a Kövesdombon.

Nemes Gyula
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Tessék-lássék módon ugyan, de fo-
lyik az előválasztási kampány. Ennek
jegyében veselkedtek neki, hogy újra-
szervezzék az RMDSZ vásárhelyi körze-
teit. 

Ideje volt, hisz ma már senki sem
tudja megmondani, hány tagja van a
városi szervezetnek, amiként azt sem,
hányan fizetnek tagdíjat. Ez lenne a
minimum, amit egy magára valamit
adó politikai alakulattól elvárnánk.
Dehát a jelek szerint Vásárhelyen ezzel
mit sem törődnek. Nem tudni, a szán-
dék, az elszántság hiányzik vagy a ké-
pességek terén vannak nagy
hiányosságok, de a közel három éve
regnáló jelenlegi vezetés ezt a vizsgát

elbukta. Egyáltalán mit nem bukott el?
– kérdezhetnénk. Egy ideje nekiláttak
ugyan a munkának, s hogy jobb le-
gyen, mindjárt két csapat párhuzamo-
san, sok esetben egymást akadályozva,
egymásnak keresztbe téve ügyködik. A
múlt hétig folyt ez így, amikor is a sajtó
nyilvánossága előtt bejelentették: kie-
gyezett a két csoport, a Peti András al-
polgármester és a Vass Levente körül
tömörülők. Hogy mi a kiegyezés ára,
azt egyelőre csak találgatni lehet. Az
írásos egyezség állítólag tartalmazza a
megyei és vásárhelyi önkormányzati
képviselőtestületi jelöltlisták személyi
összetételét, a megyei tanács jövendő-
beli elnökének, illetve a remények sze-

rinti két vásárhelyi alpolgármesternek
a neveit is. Sőt azt is rebesgetik, hogy
a parlamenti jelöltek személyét ille-

tően is már-már megegyeztek, de sok
függ attól, hogy az összeállítás pillana-
tában ki tölti majd be az RMDSZ me-
gyei elnöki tisztségét.   

Egyelőre az előválasztásról beszél-
nek, de tudjuk, valójában személyes és
csoportérdekekért folyik a küzdelem.
Jelenleg úgy fest, Vass Levente érde-
kérvényesítő képessége erősödőben.

Soós Zoltán jelöltsége melletti kiállá-
sának viszonzásaként állítólag ígéretet
kapott arra, hogy egy biztos mandátu-
mot jelentő helyhez jut majd a parla-
menti jelöltlistán. Tehát folyik a
helyezkedés gőzerővel: Petit mentora,
Borbély nem engedi el, állítólag az ő
befolyására állt el nyilvánosan bejelen-
tett lemondási szándékától is, sőt, úgy
hírlik, ő volt az, aki a Vassal való kibé-
külésre is kapacitálta, azzal a szándék-
kal, hogy segítségükkel keresztbe
tehessen a megyei elnöknek. Úgy hír-
lik, az RMDSZ visszavonuló „öregjei”
Brassai ellen szándékoznak felhasz-
nálni az alpolgármestert. És akit még
lehet. 

A politikai helyezkedés, az egyéni
ambíciók kiélése elfeledtették az
RMDSZ vezetőivel, hogy rengeteg a
tisztázatlanság az előválasztás körül is.
Mintha egyáltalán nem vennék komo-
lyan az egészet, talán újra arra készül-
nek, hogy a korábbiakhoz hasonlóan,
újra az utolsó pillanatban bírálják felül
a helyi szinten hozott döntést a vásár-
helyi polgármesterjelölt személyét il-
letően. Ezt a feltételezést látszik
alátámasztani Kelemen Hunor eluta-
sító válasza Szilágyi Zsolt EMNP-elnök-
nek egy, az előválasztásra vonatkozó
protokollum megkötését sürgető indít-
ványára.           

Szentgyörgyi László 

Folyik a helyezkedés   

Mondom 
a magunkét

Boros Emesét több műfajban, zenekarban és változatos színpadokon láthattuk.
A fiatal énekesnőnek a muzikális, könnyen befogadható jazz nagyon jól áll,
és elmondása szerint ebben a stílusban lel szabadságra.  De a Marosvásárhelyi
Állami Filharmóniából is ismerős lehet... Énekesnői karrierjével gyerekkori
álmát váltotta valóra. Az elmúlt vasárnap ünnepelt Magyar Dal napja apro-
póján beszélgettünk vele pályájáról, a város zenei életéről, valamint jövőbeni
terveiről. De azt is elárulta, milyen hanghordozót vásárolt utoljára. 

A vásárhelyi énekesnő, aki 
megvalósította gyerekkori álmát 

– Milyen indíttatásból vá-
lasztottad az énekesnői pályát?
Hogyan kezdődött ez a történet?

– Egy kiskori álommal, vízi-
óval kezdődött az egész: Boros
Emese egy elit lokálban énekel,
felhasított, földig érő ruhában,
mellette pedig egy csillogó, fe-
kete zongora áll. Az álom érde-
kessége az volt, hogy éreztem,
az emberek értem jönnek oda,
és nem pedig azért vagyok je-
len, hogy némi „alapzajt” bizto-
sítsak a lokálnak. Egyébként
már gyerekkoromban felfedez-
ték, hogy könnyen barátkozom
a zenével. Ha például a nagy-
szüleimre kellett várnom, biz-
tosak lehettek benne, hogy ott
találnak, ahol hagytak, hisz mi-
helyt elmentek, egyből énekelni
kezdtem. És amíg vissza nem
érkeztek, be nem állt a szám.
Elszórakoztunk mi ketten: én és
a zene. 

– Mégis melyik volt a döntő
pillanat?

– Tanulmányaim során tíz
évet tanultam hegedülni a vá-
sárhelyi Művészeti Líceumban,
a csodás úton Engel Lajos tanár
úr volt a kalauzom, akinek ma
is hálával tartozom. A döntő pil-
lanat, amely az éneklés felé irá-
nyított, nyolcadik osztály végén
jött el: felkészítőre jártunk egy
rettenetesen szigorú és bekép-
zelt tanárhoz, aki, amikor elő-
ször meghallott énekelni en-

gem, mintegy magától értető-
dően megkérdezte: „ugye ének
szakra felvételizel?”, mire én:
„nem, szeretnék továbbra is he-
gedülni.” Az ő válasza pedig csak
ennyi volt: „elég kár!”. Aztán úgy
történt, hogy az utolsó két líce-
umi évem alatt már ének szakos
voltam, és kedves tanárnőm-
mel, Borbély Ilonával építgettük
a zenepalota első szintjét. Ké-
sőbb egyetemi hallgatója let-
tem a kolozsvári Gh. Dima Ze-
neakadémiának, színpadi
művészetek fakultás, szólóének
szakán. Ez a négy év ajándék
volt számomra, hisz itt találtam
elsősorban önmagamra, má-
sodsorban pedig elsajátítottam
az operaénekesi technikát. So-
kat köszönhetek Dr. Elena And-
ries tanárnőnek, aki helyes ös-
vényre igazította lépteim.

Az egyetem után hazakerül-
tem Vásárhelyre, és a helyi Ál-
lami Filharmónia tagja lettem,
emellett pedig operetteket is
énekelek. Időközben egy kedves
kollégám, Fülöp Csongor „köz-
benjárásával” megismerkedtem
a jazz muzsikával is, és úgy ér-
zem: hazaérkeztem. Ez volt az
a vízió, amit gyerekkoromban
elképzeltem, ebben a műfajban
érzem magam teljesnek és sza-
badnak.

– Jelenleg milyen zenekarok-
ban énekelsz?

– Főállásban a Marosvásár-

helyi Állami Filharmónia alt szó-
lamát erősítem, emellett pedig
2008 óta a Varieté Expressz ope-
rettegyüttes tagja vagyok.
Örömmel mondtam igent a
Jazzybirds zenekar énekesi fel-
kérésére is, hisz mindig csodál-
tam kreativitásukat és eredeti-
ségüket. Ugyanakkor
nemrégiben volt egy szerencsés
találkozásom a Kéknefelejcs nó-
tatársulattal, ahol a közönség
pozitív visszajelzésben részesí-
tett. Ezenkívül néhány magán-
projektnek is része vagyok, il-
letve készülök egy új,
meglepetésfejezettel is. 

– Vannak-e kedvenc erdélyi,
magyarországi, külföldi elő-
adóid? Esetleg példaképed a
szakmában?

– Énekesként a világhírű
Beyoncé nagy kedvencem, nem
föltétlenül az általa képviselt
műfaj miatt, hanem a szinte tö-
kéletes énektechnikája miatt.
Emellett pedig a magyarországi
Group’N’Swing együttes mun-
kásságát követem figyelemmel
és csodálattal.

– Hogyan látod, milyen a vá-
sárhelyi zenei életet, a zenészfel-
hozatalt? 

– Örvendetes, hogy számos
fiatal kezd el zenélni, ezáltal új
színt hozva a város zenei életé -
be, és új műfajokat, új arcokat
ismerünk meg. Tanárként azt ta-

pasztaltam, hogy egyre többen
akarnak „megbarátkozni” saját
hangjukkal, mi több, ki-ki sze-
mélyes adottsága szerint fej-
leszteni is próbálja azt.

– Mennyire nehéz fiatal éne-
kesnőként egzisztenciát terem-
teni, illetve „befutni” Vásárhe-
lyen, Erdélyben? 

– Nem könnyű, hisz óriási a
piac. Sok szakmabeli is úgy
tartja, hogy a kínálat megha-
ladja a keresletet, emiatt csak
kitartó és szívós munkával sike-
rülhet kitörni a „tömegből”.
Mindemellett úgy érzem, hogy
megéri a befektetett időt és
energiát, hisz az eredmény a
munkával egyenes arányban ér-
kezik. Természetesen ebben a
szakmában a szerencse is min-
dig jól jön…

– Mit vásároltál utoljára
hanghordozón?

– A Budapest Bár idei, Ma-
ros-parti koncertje után vásá-
roltam meg egy albumukat.
Imádom őket, nagyon jó muzsi-
kusok.

– Mit jelent számodra a zene?
– Szomorú lenne a világ, ha

a Fennvaló nem adta volna ne-
künk a zenét. Pezseg az ember
vére, ha szép harmóniákat hall,
táncra perdít a jó ritmus, érzé-
kenyebbé varázsol egy moll
hangnem. Érdekes „találmány”,
az egyik legfontosabb szá-
momra.

– Milyen terveid vannak a jö-
vőre nézve?

– A jövő ott lapul a minden-
napi gondolataimban, a közön-
ség pedig plakátok formájában
értesül majd róla. Hamarosan
mindez meg is fog történni…

Pál Piroska

Névjegy: 

Boros Emese 1985
júliusában született a Har-
gita megye Csíkszentdo-
mokoson, gyerekkorában
családostul Vásárhelyre
költöztek. Elemi és közép-
iskolai tanulmányait a
Művészeti Líceumban vé-
gezte, utána Kolozsváron,
a Zeneakadémián tanult. 

Egyetemi évei után a
Marosvásárhelyi Állami
Filharmóniába nyert felvé-
telt, amelynek azóta is
tagja. 2009-2014 között a
művészeti énektechnika
tanáraként dolgozott, és
2011-től ugyanezt tanítja
a Népművészeti Iskolában. 

Énekelt a Jazz 4 Fun
zenekarban tavalyig, je-
lenleg a Worship Team,
Tonight Jazz Ensamble és
JazzyBirds zenekarokban
áll a mikrofon előtt.
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A vásárhelyi zsidó temetőkről mindenekelőtt azt kell tudni, hogy az egyiket
csaknem fél évszázaddal ezelőtt zárták le. A másik azonban őrzi a város életét
nagymértékben meghatározó közösség emlékét. De tudni kell még azt is, hogy
Marosvásárhely mindkét zsidó temetője történelmi műemléknek számít. Aho-
gyan azt évekkel ezelőtt a helyi zsidó hitközség egykori vezetője, Ausch Sándor
elmondta: nem szabad hagyni, hogy az említett sírkeretek a feledés homályába
vesszenek…

Amit a marosvásárhelyi izraelita sírkertekről és a zsinagógákról tudni kell 

A több száz éves temetők

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból kiderül, hogy
a XIX. század elejéig a zsidóknak
tilos volt megtelepedniük Ma-
rosvásárhelyen, így azok, akik
ezen a környéken akartak élni,
Náznánfalván állapodtak meg.
Ezzel magyarázható az, hogy
több száz éves temetői vannak
a településnek. Két sírkert van
Náznánfalván: az egyik kicsi, de
nagyon régi, kétszázötven éves. 

A másik pedig másfél évszá-
zados, és kétszázötven sírt szám-
lál. Művészeti szempontból kü-
lönösen értékesek az itt található
sírkövek, hiszen kézzel faragott
természetes kőből készültek.

Vásárhely 
első zsidó temetője

Sorina Bota A város meséi
című könyvében írja le, hogy
Marosvásárhely első zsidó te-
metője a jelenlegi Nyár utcában
volt, és a XIX. század végén, az
1880-1885-ös években létesí-
tették. 

Ezt negyven évig használták
a helybéliek.

A városban tulajdonképpen
két zsidó közösség létezett: vol-
tak a konzervatív zsidók, akik
1990-ben az egykori Iskola (mai
Aurel Filimon) utcai zsinagógát
is építették, és voltak az ortodox
zsidók, akiknek sokkal szigorúbb
vallási szabályaik voltak, és akik
a dr. Knöpfler Vilmos (mai Bră-
ila) utcai zsinagógát építették.
Egészen pontosan: 1923 és 1924
között. 

Ugyanebben az időszakban

az ortodox zsidók létesítettek
egy másik temetőt a Városma-
jor, vagyis az Irányi Dániel (mai
Szucsáva) utcában, a Köves-
dombon, amelyet 1965-ig hasz-
náltak. Ebben a temetőben több
mint hatszáz sírt lehet megszá-
molni. 

Síremlék nélküli sírok

Ugyancsak a fent említett
szerző tud arról, hogy a jelenleg
is működő Nyár utcai temető-
ben 1600-1700 síremlék talál-
ható. Sír ugyan több van, de
nem mindegyiknek van sírköve.
Hogy miért? Erre a kérdésre
szintén Sorina Bota kapta meg
a választ. Vagyis: a deportálás
éveiben, 1942 és 1945 között a
temető parlagon maradt és szá-
mos sírkő tönkrement. 

A következő években a vá-
sárhelyi zsidó közösség – amely
a második világháborút követő
pár esztendőben még elég né-
pes volt –, gondját viselte a sí-
roknak, így a legtöbb most már
elfogadható állapotban van. 

A Vásárhelyen élt zsidó la-
kosság számarányához viszo-
nyítva azonban – amely a XX.
század elején még 8 százalék
volt, ami 2200-2300 lelket je-
lentett –, kevés sírkő van ebben
a temetőben. 

Ez azzal magyarázható, hogy

több évtizeden keresztül kizá-
rólag a náznánfalvi sírkertbe te-
metkeztek a zsidók. 

Az Izsák Márton által ké-
szített emlékmű és Harag
György Cseresznyéskertje

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból is kide-
rül, a Nyár utcai temetőben
nyugszik Marosvásárhely szá-
mos meghatározó személyi-
sége.

Többek között itt találjuk
Izsák Márton szobrász nyughe-
lyét is, akinek az alkotásaival
tele van a város. 

Kiemelten fontos tudni azt
is, hogy több mint egy fél év-
századdal ezelőtt Izsák Márton
készítette azt a gipsz emlékmű-
vet, amely a temető – pár évvel
ezelőtt restaurált – halottas há-
zában látható. 

Az alkotást később a kor-
mány és a helyi hatóságok
anyagi támogatásával bronzba
öntötték és felállították a város-
központ közelében.

Így 1989 után a vásárhelyi
hitközség volt az első az ország-
ban, amelynek sikerült holoka-
uszt emlékművet állítania.

Megemlítendő még az a
tény is, hogy a Nyár utcai teme-

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

tőben nyugszik még Harag
György is, aki 1985-ben szín-
padra állította a legendás Cse-
resnyéskertet…

Az üzenetet 
hordozó emlékművek

Mindkét marosvásárhelyi te-
metőben van egy-egy em-
lékmű, amelyet a deportáltak,
illetve a koncentrációs táborok
halottainak tiszteletére állítot-
tak. 

A Nyár utcai temetőben latin
betűkkel tüntették fel a holo-
kauszt áldozatainak névsorát, a
kövesdombi sírkertben pedig
héber írással. 

Művészi értékükön túl üze-
netet is hordoznak ezek az em-
lékművek, és ez helyénvaló is
egy olyan városban, amelyből
1944-ben 7500 zsidót deportál-
tak, és közülük 5943-at megöl-
tek…

A lezárt Maros megyei
zsidó sírkertek

Amint azt már említettük,
mindkét marosvásárhelyi te-
mető történelmi műemléknek
számít. A marosvásárhelyi hit-
községnek ezeken kívül még
hatvannégy temetője van Ma-
ros, illetve Hargita megyében.

Csak a marosvásárhelyi Nyár
utcai, illetve a szászrégeni és a
dicsőszentmártoni temetők ki-
vételek ez alól – ezeken a tele-

püléseken még él néhány zsidó
család. 

A zsinagóga felavatása
nagy esemény Vásárhely
életében

Amit a marosvásárhelyi
Nagy Templomról tudni kell,
hogy talán nincs nála szebb
egész Erdélyországban, és ér-
tékben sem hozzá fogható
egész Romániában. 

Igaz, évekkel ezelőtt erről
már írtunk lapunk, a Központ
hasábjain, de tekintettel arra,
hogy olyan információkra buk-
kantunk, melyek mindenkép-
pen az olvasóink elé kell kerül-
jenek, erre az objektumra most
röviden még visszatérünk. 

A zsinagóga felavatása nagy
esemény volt Marosvásárhely
életében. Információnk van ar-
ról, hogy az ünnepségek három
nap és három éjszakán át tar-
tottak. Pont úgy, mint a mesék-
ben…

Ami nagymértékben 
meghatározza a vallásos
zsidók életét

A zsinagógák sohasem vol-
tak kizárólag imádkozó helyek.
Köztudott, hogy itt találkoztak
és itt beszélgettek az emberek. 

A Bibliában, az Ótestamen-
tumban előírtak – amit a zsidók
Törvénynek neveznek –, nem
csak hitbéli kérdésekre, hanem

az élet minden területére kiter-
jednek, kezdve a születéstől a
házasságon át az emberi kap-
csolatokig. 

Mindennek kiindulópontja a
Tízparancsolat, amely ma is er-
kölcsi alapul szolgál, és amelyet
minden közösség átvett amo-
lyan univerzális törvényként. Ez
nagymértékben meghatározza
a vallásos zsidók életét. 

A kialakult csoportok 
és ezek feladatai

A két világháború közötti
időszakban Marosvásárhelyen
élénk társasági élet folyt. Amel-
lett, hogy főleg ünnepnapokon
és szombatokon a többség el-
ment a zsinagógába, intenzív
kulturális és társasági életet is
éltek.

A leírtakból kiderül, hogy a
zsidó közösségen belül volt egy
csoport, amely csak lakodalmak
szervezésével foglalkozott, egy
másik csakis temetéseket szer-
vezett, és a harmadiknak pedig
a segítségnyújtás volt a feladat-
köre.

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Egyre több jel vall arra (lásd például, ahogy a migránsok válogatnak az országok
között, mint ínyenc vendég a svédasztalon felkínált fogásokból), hogy – az EU-s
degeneráltakat jócskán megelőzve – az igazi kvótákat Szíriában, Irakban, Afga-
nisztánban, Líbiában szabták meg a csávók. De az alábbiakban megpróbáljuk vic-
cesen megközelíteni a kérdést. Amíg még tehetjük… 

Migránsosdi

Migránsos mondások 

☻ Néma migránsnak tol-
mács se érti a szavát
☻ Mindenhol jó, de a leg-

jobb Svédországban
☻ Migráns a migránsnak

nem vágja le a fejét
☻ Ember tervez, ember-

csempész végez
☻ Madarat tolláról, mig-

ránst ujjlenyomatáról
☻ Röszke még a mi ut-

cánkba!
☻ Bámul, mint migráns az

új határzárra
☻ Hé, paraszt, melyik út

megyen itt Hegyeshalomra?

Miket énekelnek 
a migránsok útközben? 

☻A csomagom nem nehéz,
s a telefonom cool, egy csempész-
taxi várt a táborkapun túl…
☻ Édesen alszom, zörren az

ablak, megjött a parancs: rögtön
induljak! Mondja az ISIS: „Mit
ígértél, várjuk, költségeidet s az
utadat álljuk”…
☻ Ha meguntam, hogy

mindig itt legyek, majd elmig-
rálok, mert migrálni élvezet; de
szóba se jöhet Indonézia, me-
gyünk inkább az EU-ba, ha-ha-
ha…
☻ Kötekedős hangulatban

a sztrádát járjuk nagy csapatban,
itt maradni nincsen kedvünk, Né-
metbe kell nékünk mennünk…
☻Ha azt mondjuk, megért-

heted, hogy keresünk egy jó kis
helyet még ma, ahol Angéla el-
visel, s pláné dolgozni sem
kell…
☻…ezért értsd meg, sze-

retem őt, a vén Európát, s a sok
szőke nőt…
☻Elmegyek, elmegyek, mi-

lyen úton indulok, már jól tudom;
elhagyom otthonom, csak az
ISIS-cimboráktól búcsúzom…
☻ Vele álmodtam, róla ál-

modtam az éjjel, nevét suttog-
tam, halkan suttogtam: ó, An-

géla…
☻ Dobáld szét a szemetet,

csak nyugodtan, dobáld szét a
szemetet, a rendőrkordont is cin-
cáljad széjjel, ne félj, baj nem le-
het…

Honnan tudod, hogy túl sok
migránsos hírt nézel?

☻ A vendégségbe érkező
barátoktól, ismerősöktől az ajtó-
ban ujjlenyomatot veszel, és re-
gisztrálod őket
☻ Ha egy pad alatt alvó ré-

szeget látsz, gyorsan ruhaneműt,
élelmet és vizet viszel neki
☻ Bögyös szőke playmate-

ek helyett egy ideje biztonság-
politikai szakértőkkel álmodsz
☻ Szembejövő járókelőket

rúgsz fel az utcán
☻ Ránézésre megmondod

bármilyen kerítésről az utcán,
centi pontossággal, hogy milyen
magas
☻ Csongrád megye térképe

is már legalább annyira megvan
fejben, mint a Küküllő- vagy a
Nyárád-mentéé
☻Úgy érzed, hogy Lázár Já-

nos és Orbán Viktor gyerekkori
barátaid
☻ Kezded jobban ismerni

Szíria történelmét, mint Romá-
niáét 
☻Még nem érted, hogy mi

a különbség síita és szunnita kö-
zött, de már nem jársz messze
☻Már nemcsak a közel-ke-

leti népcsoportokat tudod kívül-
ről, hanem az ottani kutyafajtá-
kat is, mint például afgán agár,
szír szetter, jordán dog, kalifaku-
tya satöbbi 
☻ És végül: többször mon-

dod azt, hogy „migráns”, mint azt,
hogy „b*zmeg”!

Ha Romániába jössz… 
- ötletek a hazai 
plakátkampányhoz

☻Ha Romániába jössz, nyu-

godtan szemetelhetsz bárhol,
észre se fogjuk venni
☻Ha Romániába jössz, nem

kell attól tartanod, hogy elcsap-
nak az autópályán, mert nekünk
alig van
☻Ha Romániába jössz, ott-

hon fogod érezni magad, mert
mindenki shaormát zabál, és ke-
leties zenét, ún. mánélét hallgat
☻ Ha Romániába jössz, ne

ijedj meg: ez az Arafat nem az az
Arafat
☻ Ha Romániába jössz, fe-

lejtsd el az iszlám alkoholtilal-
mat; itt mindenki vedel, te sem
különcködhetsz
☻Ha Romániába jössz, nem

veheted el a somerek munkáját
☻Ha Romániába jössz, tud-

nod kell, hogy az elnökünk nem
debilis, csak úgy beszél, mintha
az lenne
☻ Ha Romániába jössz,

mindenképp kóstold meg a mics-
cset, mert baromi finom, és csak
egyharmada disznóhús
☻Ha Romániába jössz, nem

vonhatod kétségbe, hogy – akár-
csak Jézus – Mohamed is dák
volt
☻Ha Romániába jössz, biz-

tos csajozni is akarsz, így jobb,
ha tudod, hogy a magyar lányok
és a román kecskék a legszebbek
☻Ha Romániába jössz, még

a határnál szállj le a vonatról, és
gyalog menj tovább, hamarabb
célba érsz
☻ És végül: ha Romániába

jössz, … te nem vagy normális!

Molnár Tibor
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Kosárlabda, Nemzeti Liga

A Maros Kosárlabda Klub, illetve a Maros Megyei If-
júsági- és Sportigazgatóság péntektől vasárnapig
hatodik alkalommal szervezte meg a Maros Kupát
négy Nemzeti ligás csapat részvételével. Naponta
két találkozót rendeztek a felkészülési tornán, min-
denki játszott mindenkivel. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Labdarúgás, 1. liga

ASA – Petrolul 
1–1 (0–1) 

Idénybeli negyedik hazai
döntetlenjét szerezte az ASA
az 1. ligás labdarúgó bajnok-
ság 10. fordulójában, miután
1-1-es döntetlent ért el a 6
ponttal büntetett sereghajtó
Petrolul ellen, így továbbra
is a negyedik helyet foglalja
el a táblázaton, 17 pontot
szerezve.

A találkozó első gólját a
ploieștiek szerezték meg Ro-
potan révén (ez volt negyedik
gólja az élvonalban), aki a 9.
percben a büntetőterületen
belül Moussát gáncsoló Ivan
Gonzales szabálytalanságért
megítélt büntetőt értékesí-
tette.

A marosvásárhelyiek a 68.
percben Balaur révén egyen-
lítettek, aki Brandan szöglete
után volt eredményes.

A 89. percben a ploiești-i
jobbhátvéd, Beța kézzel lökte
el Jazvici fejét, így Feșnic já-
tékvezető 11-est adott az
ASA-nak. Mureșan nem tu-
dott élni a lehetőséggel,
ugyanis a jobb lábbal leadott
lövését hárította a Petrolul
kapusa. 

Kilencedik alkalommal ren-
dezték meg szeptember 1. és
10. között Románia egyik leg-
jelentősebb gyerek labda-
rúgó tornáját
Marosvásárhelyen, az E.on
Kinder Kupát, amelyen 21
megye (valamint Bukarest)
113 csapatának több mint
1700 fiatal labdarúgója vett
részt. 

A lebonyolítási rendszer sze-
rint két részre osztották a tornát:
szeptember 1. és 4. között a 2002-
ben, 2004-ben, 2006-ban és
2008-ban született gyerekek ját-
szottak, míg szeptember 6. és 10.

között a 2001-ben, 2003-ban,
2005-ben és 2007-ben születet-
tek fiatal labdarúgók léptek pá-
lyára.

Maros megyéből több csapat
is képviseltette magát: a Maros-
vásárhelyi ASA, a Speranța, a
Szász Albert Sportiskola, a Maros-
szentgyörgyi Kinder, a Nyárádtői
Viitorul, Szászrégeni ISK, Radnóti
SK és a Szászrégeni Best Kids.

A találkozókra a Sziget utcai
műfüves és a víkendtelepi labda-
rúgópályákon, a Marosszentgyör-
gyi Apollo és Kinder műgyepes,
valamint a nyárádtői labdarúgó-
pályán került sor. A torna első ré-

szében a Nagyszebeni Interstar, a
Juniorul Suceava, Kolozsvári Lu-
ceafărul és a Voluntari Labdarúgó
Akadémia nyerték meg korosztá-
lyuk rendezvényét, míg a második
héten a Gheorghe Hagi Akadémia
csapatai két korosztályban is a
legjobbnak bizonyultak, továbbá
a Kolozsvári CFR és a Petrolul Plo-
ieşti győzött. A Maros megyei
együttesek közül a Nyárádtői Vii-
torul és a Marosszentgyörgyi Kin-
der érték el a legjobbnak számító,
negyedik helyezést, előbbi a
2006-os, utóbbi a 2002-es kate-
góriában. 

A torna végén 24 kupát, 24

különdíjat, 480 érmet és 1700 ok-
levelet osztott szét a jelenlevők
között a szervező E.on Gaz Romá-
nia és a Marosszentgyörgyi Kinder
Sportegyesület. A győztes együt-
teseknek járó trófeák mellett dí-
jazták többek között a
gólkirályokat, a legjobb kapuso-
kat és a döntők legjobb játékosait
is. A Maros megyeiek közül a
2001-es korosztályban a Szászré-
geni ISK futballistája, Dudás Jenő,
illetve a 2007-es és a 2004-es kor-
osztályban a Marosszentgyörgyi
Kinder két labdarúgója, Darius
Maxim, illetve Omar El Sawy gól-
királyi címet szerzett.  

Az E.on Kinder Kupa győztesei
Marosvásárhelyi E.on Kinder Kupa éllovasai (szeptember 1–4.):

2008-as korosztály: 
1. hely: Nagyszebeni Interstar 

2006-os korosztály:  
1. hely: Kolozsvári Luceafărul 

2004-es korosztály: 
1. hely: Juniorul Suceava

2002-es korosztály:  
1. hely: Voluntari Labdarúgó Akadémia 

Marosvásárhelyi E.on Kinder Kupa első helyezettjei (szeptember 6–10.): 
2007-es korosztály:  

1. hely: Gheorghe Hagi Akadémia
2005-ös korosztály: 

1. hely: Gheorghe Hagi Akadémia
2003-as korosztály: 

1. hely: Kolozsvári CFR
2001-es korosztály: 

1. hely: Petrolul Ploieşti

VI. Maros Kupa 

Két győzelemmel és jobb ko-
sárkülönbséggel a BCM U Piteşti
diadalmaskodott a péntektől
vasárnapig tartó barátságos
megmérettetésen, és meg-
előzte a Bukaresti Dianamót, a
Maros Kosárlabda Klubot és azt
a Medgyesi Gaz Metant, mely
mindhárom mérkőzését elveszí-
tette. A vásárhelyi együttes el-
sődleges célkitűzése az összes
játékos szerepeltetése és a já-
tékstílus kialakítása volt, ugyan-
akkor gyakorolták azt, hogy két
román állampolgárságú játékos
legyen a pályán, hiszen a Ro-
mánia-kupában kötelező két
hazai kosaras folyamatos szere-
peltetése a mérkőzések folya-
mán, de fontosnak tartották,
hogy a fiatalokat is pályára
küldjék, így sok lehetőséget ka-
pott Barabási Csongor, Adrian
Oprea és Lucian Ţibîrnă is.

A pénteki Maros KK–BCM U
Pitești találkozót megelőzően
tartották a vásárhelyi együttes
hivatalos csapatbemutatóját,
amelynek során a nézők meg-
tudhatták, hogy milyen kerettel
vág neki az új idénynek. 

Vasárnap a rövid díjátadó
ünnepségen a győztes piteşti-i
együttesnek járó trófea mellett
kupát vehetett át a torna leg-
több pontot (63) szerző kosa-
rasa, Goran Gajovics, illetve a
Medgyesi Gaz Metant erősítő
Vaidotas Peciukas, aki négy éven
keresztül játszott a Maros KK-
nál.

A torna végeredménye:
1. BCM U Piteşti 5 pont (+5 kosár)
2. Bukaresti Dinamo 5 (-2)

3. Maros KK 5 (-3)
4. Medgyesi Gaz Metan 0.

Kemény idény 
előtt a Maros KK

Nehéz idénykezdet vár Ma-
ros KK játékosaira, hiszen a Ro-
mánia-kupa első körében a
Nagyszebeni Atlasibbal talál-
koznak, az idegenbeli odavágót
szeptember 22-én, kedden ren-
dezik. Szászgáspár Barnabás, a
Maros KK másodedzője szerint
nagyon erős bajnokság követ-
kezik, ugyanakkor egyik csapa-
tot sem szabad lenézni, mivel a
nagy esélyesek mellett az újon-
cok (Galaci Phoenix, Bukaresti
Dinamo) a felkészülési időszak-
ban jó eredményeket értek el.
A szezon kezdetéig a Maros KK
ma Kolozsváron barátságos
mérkőzést játszik a keretét je-
lentősen megerősítő U BT ellen. 

Bérletek a 
Maros KK találkozóira

Hétfőtől péntekig, naponta
14 és 16 óra között várják a szur-
kolókat a Maros KK klub szék-
helyén, a ligeti Sportcsarnoknál,
hogy újítsák fel, vagy vásárolják
meg bérleteiket a soron követ-
kező idényre. A bérletet vásár-
lóknak magukkal kell vinniük
egy másolatot a személyazo-
nossági igazolványukról, a gye-
rekek esetében a születési bizo-
nyítványról. Akik az előző
idényben is rendelkeztek bér-
lettel, elővásárlási jogban része-
sülnek, azaz megőrizhetik he-
lyeiket. Azok között, akik
bérlettel rendelkeznek, értékes
ajándéktárgyakat sorsolnak ki,

többek közt egy, az elmúlt sze-
zonban használt hivatalos játé-
kosmezt.

A bérletek az összes bajnoki
összecsapásra (beleértve az
alapszakaszt és a rájátszást), a
Románia-kupa és az 1. liga mér-
kőzéseire érvényesek. Idén is
lesznek családi bérletek, érvény-
ben maradnak a nyugdíjasok-
nak, egyetemistáknak és diá-
koknak szóló kedvezmények is,
amelynek megszerzéséért az
említett kategóriák igazoló ira-
tokat kell felmutassanak (sze-
mélyazonossági igazolvány, di-
ákkönyv, ellenőrző könyv,
nyugdíjszelvény, születési bizo-
nyítvány).

Az együttes bőkezűbb támo-
gatói számára továbbra is meg-
vásárolható a Gold és a Silver tí-
pusú bérlet, amely a
meghívottak páholyába szól. A
kosárlabda mérkőzésekre szóló
jegyek ára változatlan marad:
10 lej. 

A bérletek ára a következő:
- felnőttek: 150 lej
- nyugdíjasok, diákok: 75 lej
- 12–18 éves gyerekek: 75 lej
- 12 éven aluli gyerekek: ingyenes 
- 2+1 típusú családi bérlet

(két szülő+egy gyerek, 12–18
éves): 340 lej

- 2+2 típusú családi bérlet
(két szülő+két gyerek, 12–18
éves): 380 lej

- Gold támogatói bérlet: 500 lej
- Silver támogatói bérlet: 300 lej

Együttműködés 
a Gladius Sportklubbal

A Maros KK klub alelnöke,
Béres Lóránt az együttes egyik
sajtótájékoztatóján bejelen-
tette, hogy a minap együttmű-
ködési szerződést kötöttek a
Gladius Sportklubbal, illetve ko-

rábban a Szász Albert Sportis-
kolával, így a három klub játé-
kosai a minikosárlabdától el-
kezdve az U14-es korosztályig
közös felkészítőkön vehetnek
részt. Vlad Pora, a Gladius SK el-
nöke, edzője a folytonosságban
és a közös együttműködés sike-
rességében bízik. 
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