
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Társadalom

Személyes 
balesettörténetekből 
kampány

A városi közlekedésben rejlő veszélyekre kívánja felhívni
a gépkocsivezetők és a kerékpárosok figyelmét a Maros-
széki Közösségi Alapítvány, és személyes balesettörténe-
teket várnak e-mailben e hónap 25-éig.

Társadalom

Népi mesterségek, 
régi foglalkozások 
Még a múlt század dereka előtt is a vidéken élő em-
berek túlnyomó többsége a növénytermesztésből és
állattenyésztésből tartotta fenn magát és családját. A
település értelmiségi rétegét a pap meg a tanító al-
kották. De rajtuk kívül volt minden faluban néhány
mesterember is, mint például: kovács, tímár, asztalos,
ács vagy szűcs.

>>> 3. oldal

MORGÓ 

Nyári táborok, 
ótonómiák, szájkaraték  

Mint tudjuk: a nyár a diáktáborok és szabad-
egyetemek ideje. Tusványos nélkül – leg-
alábbis a jobbak számára – nem nyár a nyár,
ha másért nem, de Orbán Viktor előadásáért
elmennek oda még az idősebb generációhoz
tartozók, olykor még az RMDSZ vezérkarának
tagjai is. A másodszor is kétharmados parla-
menti támogatottságot szerzett kormány mi-
niszterelnöke az illiberális demokráciára
vonatkozó okfejtésével idén is magára vonta
a közfigyelmet. Azóta is azt cincálják a nyári
uborkaszezonban fölös szabadidővel rendel-
kező politikusok, politológusok, illetékes és
illetéktelen kommentátorok. 
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Vélemény 

Vezetett vezetők

Közösségünk vezetői általában olyan hatalom
nélküli, megvezetett személyek, akik a háttérből
irányító valódi vezetők bábui. Olyanok, akiket há-
tulról mozgatnak, akik mindössze a bábszínészek
közvetett hangja révén jutnak szóhoz. Ilyen po-
litikusoktól hemzseg a romániai magyar közélet.
Lehet szó államelnök-jelöltről, miniszterről vagy
államtitkárról, területi elnökről, (al)polgármes-
terről vagy kinevezett intézményvezetőről, szinte
alig találunk olyan politikust, aki a saját fejével
gondolkodik, a saját közösségének érdekeit szol-
gálja. Mindig ott vannak mögöttük a sunyin
meghúzódó „cérnahúzogatók”, akik alkalmatla-
nok ugyan a bábu szerepére, de mégis minden
tőlük függ, miattuk születnek a hajmeresztő po-
litikai döntések.
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Humor

Heti Hetes
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„Vásárhely mindig hiányzott,
és hiányzik ma is!”

Exkluzív 
interjú 

Grossmann Péter 
világhírű 

zongoraművésszel



Díjugrató akadályverseny

Augusztus 22–24. között,
péntektől vasárnapig a FCM-
stadion melletti lovardánál há-
romnapos díjugrató
akadályversenyt szerveznek. A
Romsilva Kupa keretében a
10.000 lejes összdíjazású verse-
nyen tizenöt lovasklub vesz
részt az országból. A közönsé-
get meglepetésekkel is várják:
gyerekek számára arcfestés, pó-
nilovaglás, hintóséta, a fajlovak
bemutatója, gyermekkvíz kü-
lönféle díjakkal, valamint sza-
badtéri rostonsütés.

A Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia a Csűrszínházban

A Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia ének- és zenekara
svájci turnéját megelőzően au-
gusztus 14-én, csütörtökön este
8 órától a mikházi Csűrszínház-
ban lép fel. Zenekarvezető Haáz
Sándor. Szervezési kérdések
tisztázása miatt a műsor nem
került be az évad hivatalos
programjába, de mostanra biz-
tossá vált a mikházi fellépés,
amelyre a belépés ingyenes.

A csejdi alkotótábor 
kiállítása

A marosvásárhelyi reformá-
tus esperesi hivatal I. emeleti
tanácstermében a csejdi képző-
művészeti alkotótábor munká-
iból nyílt kiállítás..

Kiállítás alkotótábori 
diákmunkákból

A 20. Irsai Zsolt Ifjúsági Kép-
zőművészeti Alkotótáborban
készült munkákból nyílt kiállí-
tás a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Stúdió
Színházának előcsarnokában.

Az egyhetes szovátai táborban
marosvásárhelyi, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi, bukaresti és
nagyváradi nyolcadikos és ti-
zenegyedikes, művészeti isko-
lákban tanuló diákok alkottak.
A tárlat októberig látogatható.

Ars culinaria a Tékában

A Teleki Téka idei első, idő-
szakos kiállítása, az Ars culinaria
októberig tekinthető meg. Té-
mája Európa és ezen belül a
magyar gasztronómia. A kiállí-
tás anyaga nagyrészt a könyvtár
állományából tevődik össze. A
görög és római kort idéző étel-

áldozatokat és bacchanáliákat
bemutató, 18. századi metsze-
tek mellett látható – többek
között – az ókor egyetlen fenn-
maradt szakácskönyvének két,
18. századi kiadása és egy idén,
a Teleki Tékában felfedezett, 17.
század eleji kézirat, amely az
egyik legrégebbi, Erdélyben
megtalált recept. Megtekint-
hető az első Erdélyben, Tótfalusi
Kis Miklós által kiadott, rendkí-
vül népszerű szakácskönyv és
kéziratos másolata is. A tárlók-
ban német és francia szakmun-
kák is láthatók.

Ősi hagyományaink 
nyomában – táborfelhívás

Augusztus 25–29. között
hagyományőrző tábort szervez-
nek Szovátán, melyre 14–18 év
közötti fiatalok jelentkezését
várják. A részvételi díj 150 lej,
mely tartalmazza a teljes ellá-
tást, egész napos foglalkozta-
tást, a tábor során elkészített
kézműves- alkotásokat, melye-
ket hazavihetnek a fiatalok. Az
Outward Bound Romania által
szervezett táborban, melyet a
magyarországi Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériuma is támogat, a
magyar hagyományokat szeret-
nék megismertetni a résztve-
vőkkel: az íjászatot,
botforgatást, rovásírást, testkul-
túrát, ostorozást stb. Jelent-
kezni augusztus 21-ig lehet a
0265/250-939-es, a 0365/407-
673-as telefonszámokon, illetve
az info@outwardbound.ro e-
mail címen.
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Horoszkóp
Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a héten,
ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha minden jel arra mutat,
éppen ennek az ellenkezőjét kellene tennie. Pénzügyek terén
higgadtságra, fegyelmezettségre van szüksége, ha nem akar
veszteséget elkönyvelni.
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes lesz féken
tartani az indulatait. Le kell győznie az irigység és a féltékeny-
ség érzését, amelyek egyik pillanatról a másikra keríthetik ha-
talmukba. Amennyiben jogi problémái merülnének fel,
kompromisszumképesnek kell lennie, így kerülhet győztes
helyzetbe.
Ikrek: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen világo-
san fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy valakivel akár fél sza-
vakból is megérthetik egymást. Felettese nyitott ezekben a
napokban a hízelgésre, sőt elvárja a dicséretet, ami önnek
nem esik nehezére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfogadhatatlan
helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet a szakítás gondolata.
Ám ha engedékenyebb lesz, ha elhiszi, hogy az idő önnek dol-
gozik, és képes lesz a múltban elkövetett hibákból tanulni,
akkor a kapcsolata kiállhatja ezt a próbatételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben nehéz
helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy titokban tartott
szerelmi kapcsolat, illetve gyermek miatt kerülnek olyan hely-
zetbe, amikor el kell gondolkodni a közös jövőn. Pontosabban
azon, hogy milyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek a külső-
ségek, talán még soha nem volt ennyire lényeges, hogy a kör-
nyezetében ki mit gondol önről, illetve ha párkapcsolatban
él, akkor a társáról vagy a viszonyukról. Hajlamos lesz gondo-
latban elkalandozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte beszélgetést
folytasson egy olyan személlyel, aki fontos önnek. Ugyanis
minden szava falra hányt borsó lehet, ráadásul még az illetőt
meg is sértheti az őszinteségével. Anyagi ügyekben résen kell
lennie, mert előfordulhat, hogy megpróbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni, nem lesz oka
panaszra, mert több minden alakul úgy, ahogy szeretné. Ám
ha köti az ebet a karóhoz, akkor sajnos nemcsak anyagi ügyek-
ben, hanem az érzelmi életében is veszteséget könyvelhet el.
A szerelemben varázslatos pillanatokat élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a jelmon-
data, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet, illetve hogy a
megélhetése veszélybe kerüljön. A héten a környezetében
több a hazug, álnok személy, ezért ügyeljen arra, hogy kinek
mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben toporogna.
Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témákban, még mindig
ott tart, ahol az elmúlt év végén. Ráadásul anyagilag is nehéz,
már-már reménytelennek mondható szituációba kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén olyan
helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz körülnéznie az állás-
piacon. Felettese kényszerhelyzetbe kerülhet, ami az ön meg-
élhetésére is hatással van. 
Halak: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie, mert
megfoszthatják attól, amiért keményen megdolgozott.
Amennyiben válófélben van, egy ingatlan körüli hercehurcára
készülődjön. Ne dőljön be a hízelgőknek és annak, aki úgy
kezdi a mondókáját: csak jót akarok önnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Nyári táborok,
ótonómiák,
szájkaraték  

Mint tudjuk: a nyár a diáktáborok és szabadegye-
temek ideje. Tusványos nélkül – legalábbis a jobbak
számára – nem nyár a nyár, ha másért nem, de Orbán
Viktor előadásáért elmennek oda még az idősebb ge-
nerációhoz tartozók, olykor még az RMDSZ vezérkará-
nak tagjai is. A másodszor is kétharmados parlamenti
támogatottságot szerzett kormány miniszterelnöke az
illiberális demokráciára vonatkozó okfejtésével idén is
magára vonta a közfigyelmet. Azóta is azt cincálják a
nyári uborkaszezonban fölös szabadidővel rendelkező
politikusok, politológusok, illetékes és illetéktelen
kommentátorok. 

Az idei, sorrendben tizedik alkalommal megrende-
zett EMI-tábor köztudottan a radikálisabb gondolko-
dású ifjak és politikusok találkozóhelye. Ezáltal rendre
sikerül magára vonnia a nem kifejezetten objektív, el-
fogulatlan román politikum és média figyelmét is.
Hallhattunk, olvashattunk már ennek kapcsán gyakor-
latozó „paramilitáris székely gárdákról” meg egyéb haj-
meresztő, a román közembert félelemmel eltöltő
történeteket. Az idei is kiváló alkalom volt a román
média számára egy kis riogatásra, magyarellenes han-
gulatkeltésre. Az apropót a Jobbik elnökének a jelen-
léte adta, akiről úgy tudták, hogy a tavaszi
marosvásárhelyi autonómia-sétakor történt, aztán hat-
hatós média- és egyéb segédlettel felnagyított „inci-
dens” után nem kívánatos személlyé nyilvánították.
Mindenesetre folyt a nyakló nélküli vonázás a hírcsa-
tornákon, az egyiken – nem, nem a Félix-csatornán,
hanem egy másikon, egy ellenzékinek számítón –
maga az RMDSZ díszliberálisa, Eckstein-Kovács Péter
is beszállt a riogatók kórusába. Illetve nem szólt sem-
mit, csak egyetértőleg hallgatott, amikor az egyik
„szakértő” Vona tavalyi kijelentését elferdítve idézte.
Utánanéztem, az ominózus kijelentés valahogy így
szólt: „ha a magyar érdek csupán a Romániával való
konfliktus árán képviselhető, akkor akár a konfliktust
is vállalni kell”. Nos, ezt nagyította fel „fegyveres” konf-
liktusra a „szakértő”. És ezt hagyta szó nélkül a jó Ecks-
tein. Mert azt, hogy nem tudta volna, mit is mondott
Vona, kötve hiszem. 

Nem állítom, hogy az irigység motiválta, de az
RMDSZ-ben is elgondolkodtak az említett nyári tábo-
rok tagadhatatlan sikerén, és maguk is szerveztek
egyet, illetve többet is… Az ideire SIC Feszt Székely-
földi Szabadegyetem néven került sor. Választási esz-
tendő lévén, a rendezvény központi témája
„Székelyföld jövőképe, Székelyföld autonómiája” volt.
Az autonómiáról beszélgetett Borboly, Tamás és Brassai
– címmel adtak ki közleményt a szervezők az esemény-
ről. Az elhangzott közhelyek, a semmitmondás lé-
nyege: tárgyaljunk, tárgyalgassunk, amíg meggyőzzük
a román felet, mert nélkülük nem lesz soha autonómi-
ánk. Magyarán: merjünk kicsik lenni! Hát azok va-
gyunk, egyre kisebbek, már-már alig látszunk…
Megszólalt Kelemen Hunor is, aki minden félreértés el-
kerülése végett kijelentette: „az autonómia sehol nem
a szájkaratésok munkájának eredményeként jött létre”.
Hát igazat kell adnom Kelemennek, autonómiát úgy
nem lehet elérni, hogy csak választási kampányok ide-
jén vesszük elő a témát, szólunk róla, „harcolunk” érte,
aztán a voksolás másnapján megfeledkezünk róla,
hogy a következő választás időpontjának közeledtével
újra, sokadszorra is elővegyük, leporoljuk, és elszántan
„harcoljunk” érte – a teljes kampány ideje alatt…
Mert ezt tette eddig, s teszi most is az RMDSZ. Ez a va-
lóság, a többi fölösleges szájkaraté. Akár eme szöveg
is.   
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Szentgyörgyi László

Még a múlt század dereka előtt is a vidéken élő emberek túlnyomó többsége a növénytermesztésből és
állattenyésztésből tartotta fenn magát és családját. A település értelmiségi rétegét a pap meg a tanító
alkották. De rajtuk kívül volt minden faluban néhány mesterember is, mint például: kovács, tímár, asztalos,
ács vagy szűcs. A városok mesteremberei, kézművesei céhekbe tömörültek érdekeik könnyebb érvényesí-
tése céljából. A marosvásárhelyi vár bástyáit is ilyen céhek építették. Helytörténeti leírásokból tudjuk,
hogy a vargák, a szűcsök, a mészárosok, a kádárok, a szabók, a lakatosok és az ötvösök vállalták a vár fel-
építésének oroszlánrészét. Mára már eltűntek ezek a céhek, de a mesterségek egy része is elenyészett. 

Népi mesterségek, 
régi foglalkozások

A régi népi mesterségek és
különböző foglalkozások gaz-
dag tárházát felsorolni talán
egy lap egész terjedelme is
kevés volna. Ma már nincsenek
rönkúsztatók, mészégetők, kö-
télverők, révészek, de a város-
ban sincs ma már szükség
például lámpagyújtogatóra
vagy telefonközpontosra. Aztán
nagyon ritka manapság a ne-
mezkészítő, bútorfestő, cipész,
órás, könyvkötő, kosárfonó vagy
lószerszámkészítő. A népi mes-
terségeket űzők napjainkban
főleg falunapokon, vásárokon,
kiállításokon mutathatják be és
kínálhatják termékeiket. Ilyen
például néhány éve a Maros-
szentgyörgyi Napok, ahova idén
40 mestert hívtak meg. Porté-
káit kínálta itt például a korondi
keramikus, a gyergyóalfalvi
gyöngyfűző, a marosvásárhelyi
nemezfeldolgozó, a székelyud-
varhelyi faműves, a mezőfelei
és mezősámsondi nádfeldol-
gozó. Jelen volt itt natúr szap-
panokat és kozmetikumokat
készítő mester, méhész, fagyö-
kér-műves, hentes, rusztikus
gyermekruha készítő, papírko-
sárfonó, virágárus, és vásárról
lévén szó, nem hiányozhattak a
kürtőskalács és mézespogácsa
árusok sem.

A székelykapunak 
üzenete van

Ritka és lélekmelengető
érzés, ha ma arról hallunk vagy
olvasunk, hogy valaki vagy va-
lakik igyekeznek, hogy meg-
őrizzék, ápolják, továbbadják
mesterségük régi népi, hagyo-
mányos jellegét. Kilyén Domo-
kos Nyárádcsíkfalán él, díszesen
és mesterien faragott székely-
kapukat készít, elsősorban a
Nyárádmentén. A szentmártoni
unitárius parókia, a csíkfalvi re-
formátus templom és kultúrott-
hon, a jobbágyfalvi unitárius
paplak elé állított mesterművek
magyar történelmi és helytör-
téneti mozzanatokat is rögzíte-
nek. A faragómester elmondása

szerint ezzel az a célja, hogy a
helyiek, főleg a fiatalok és gyer-
mekek ezeken keresztül is meg-
ismerjék történelmünk egy-egy
szeletét. A kapuknak mondani-
valója, célja, üzenete van. „Ha
egy ember megáll egy székely-
kapu előtt, le kell tudja olvasni
a székely nép üzenetét – vallja
Kilyén Domokos. Ezek a kapuk
szeretnek nyitva állni, de néha
becsukódnak, ha úgy hozza az
idők forgataga, és hallgatnak a
remélt szebb jövő eljöttéig. Ör-
vendenek, ha menyasszonyt
engednek ki vagy bölcsőt hoz-
nak be rajtuk, és szomorúak, ha
koporsót engednek ki, vagy
rossz hír jön be rajtuk.”

A kézimunkának 
van igazi értéke

Napjainkban a nagyáruhá-
zakban vagy szaküzletekben
nagyon sok előregyártott ková-
csoltvas jellegű darabot lehet
megvásárolni, egy kis kéz-
ügyességgel, rátermettséggel
az ember akár össze is állíthat
egész kerítést, kaput vagy
bármi egyebet. Ezeket a dara-

bokat nagytételben különböző
gépek igénybevételével gyárt-
ják, majd forgalmazzák. A
nagyernyei Ferenczi József ko-
vácsmester viszont nem híve az
ilyen jellegű munkáknak. Véle-
ménye szerint a kézimunkának
van igazi értéke, és manapság
ezt sokan így látják. A hagyo-
mányos módon, kohóban fel-
melegített és üllőn kikalapált
darabok nem tökéletesen egy-
formák, csak hasonlóak. De
éppen ez adja meg aztán a már
kész termék egyedi szépségét.
Az ernyei mester kovácsolt ka-
pukat, korlátokat, bútorzatot
készít, és igyekszik, hogy meg-
őrizze a mesterség hagyomá-
nyos, kézzel készített jellegét. A
hegesztést igyekszik – a lehe-
tőségekhez mérten – mellőzni,
a kovácsolt darabokat a szege-
cselés és a bilincselés módsze-
rével rögzíti egymáshoz. 

A fejfa az elhunyt 
örök álmát őrzi 

Környékünkön hajdan szinte
minden faluban voltak fejfafa-
ragók. Székelykakasdon még

ezelőtt tíz évvel is állítottak cse-
refából faragott sírjeleket, me-
lyek közül sok megmaradt
napjainkig. De lassan „kiment
divatból” ez a fajta sírjelölés, és
az ehhez értő mesterek is kihal-
tak vagy más foglalkozás után
néztek. Talán ma már egyetlen
kivétel, ahol még állítanak fej-
fákat, az Marossárpatak. A te-
lepülésen az 1900-as évek
derekán id. Szabó Mihály,
majd a fia, ifj. Szabó Mihály,
valamint Kluzsán Jenő farag-
ták a fejfákat. Az 1980-as évek
végén az 1967-ben született
Peres Gyula vette át ezt a fog-
lalkozást, aki azóta közel száz
cserefa sírjelet faragott a falu
három temetőjébe. A fafaragó
mesterséget a marosvásárhe-
lyi faipari szakiskolában ta-
nulta. Ma a felesége és
nagyobb fia segítik a munká-
jában. A fából faragott sírem-
lékek „ideiglenes” jelleggel
kerülnek a helyükre, hogy
majd kicserélik őket, amikor a
családnak lesz lehetősége és
módja márványbetétes műkő-
síremléket készíttetni – tájé-
koztatott Peres Gyula. De sok
esetben megtörténik, hogy ez
„végleg” a helyén marad, ha a
tolvajok el nem lopják. A fej-
fák elkészítési módja, anyaga,
formája, aspektusa igen egy-
séges.  Cserefából készültek,
és mint egy emberalak vigyáz-
nak az elhunytak örök álmára.
Szinte megkülönböztethető a
faragott síremlékeken a fej-, a
törzs és a végtagrész. A felső
„fejrészbe” minden esetben az
„E H” iniciálékat véste be a fa-
ragómester, ami az „El Hunyt”
rövidítése. A „törzsrészt” tele-
rótta írásjelekkel, amelyek az
elhunyt nevét, születési és el-
halálozási évét jelzik, vala-
mint a legtöbb esetben egy
bibliai idézetet is. A fejfára
írandó szöveget minden eset-
ben az elhunyt hozzátartozói
határozzák meg. 

Nemes Gyula
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Grossmann Péter világhírű zongoraművész, dalkísérő 1948. június 6-án született Marosvásárhelyen. Először
zenei hajlama mutatkozott meg, négy éves korától zongorázik. A versmondással tíz éves korában ismerkedik
a nála négy évvel idősebb budapesti unokatestvére hatására. Közönség előtt Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz
című versét mondta el először. Tizenhat évesen bekerül a Bolyai Líceum színjátszó csoportjába. Versmondói,
színjátszásbeli sikereinek dacára, a zenei pálya mellett dönt. Pályája alakulásában mégis tovább él a színészi
vágy: dalkísérő lesz, mert a dal alapjául szolgáló versben találja meg azt a forrást, ami zongorajátéka kife-
jező erejét a legjobban elősegíti. A kérdéseinkre a Marosvásárhelyről elszármazott zongoraművész válaszol,
aki az augusztus 31-én, a Marosvásárhelyiek II. Világtalálkozóján, a Kultúrpalotában lép fel.

„Vásárhely 
mindig hiányzott, 
és hiányzik ma is!”

Vezetett vezetők
A baj az, hogy szinte csak olyan személyekből áll az

erdélyi magyar közélet, mint az államelnökjelöltünk.
Aki úgy tesz, mintha vezetne minket, de közben mások
kénye-kedve szerint hozza meg a döntéseit. Aki hiába
nyilatkozza fennhangon, hogy márpedig ő kilép. Ha a
szerzők, a rendezők és a bábszínészek ellenszegülnek,
a cselekmény az eredeti forgatókönyv szerint folytató-
dik. A nézők véleménye nem számít, hiszen a jegyek
árát már amúgy is kifizették. A színpadot elhagyó „fő-
bábu” pedig még magyarázatot is ad a terembe rekedt
nézőseregnek: igaz ugyan, hogy korábban éles kritikát
fogalmazott meg a „bábelőadással” kapcsolatosan, és
végül elhagyta a közönséget és a társait, a műsor azon-
ban nélküle is mehet tovább, sőt, akár még érdekesebb
is lehet. Ha ennyit ér a szövetségi elnök szava, akkor
hol bujdosnak és kik lehetnek az őt megvezető, háttér-
ből irányító valódi vezetők?

Mivel köztudott, hogy „a fejétől bűzlik a hal”, ezt a
példát vették át a szervezeten belül tevékenykedő ala-
csonyabb rangú pártkatonák is. Azok, akik elmondhat-
ják, hogy ilyen algoritmus alapján választották ki őket,
emiatt pedig feljogosítva érezték magukat arra, hogy
szintén így intézkedjenek a tőlük függő pozíciókat ille-
tően.  Megszenvedtek a hatalomért, most pedig ugyan-
azt az árat az új jelöltekkel is megfizettetik. 

Közösségünk vezetői általában olyan hatalom nél-
küli, megvezetett személyek, akik a háttérből irányító
valódi vezetők bábui. Olyanok, akiket hátulról mozgat-
nak, akik mindössze a bábszínészek közvetett hangja
révén jutnak szóhoz. Ilyen politikusoktól hemzseg a ro-
mániai magyar közélet. Lehet szó államelnökjelöltről,
miniszterről vagy államtitkárról, területi elnökről,
(al)polgármesterről vagy kinevezett intézményvezető-
ről, szinte alig találunk olyan politikust, aki a saját fe-
jével gondolkodik, a saját közösségének érdekeit
szolgálja. Mindig ott vannak mögöttük a sunyin meg-
húzódó „cérnahúzogatók”, akik alkalmatlanok ugyan a
bábu szerepére, de mégis minden tőlük függ, miattuk
születnek a hajmeresztő politikai döntések.

Az államelnökjelölt munkáját csak a szintén meg-
vezetett, alacsonyabb rangú vezetők tudják támogatni,
ezáltal pedig tovább terjed ez a szörnyű kór. Továbbra
is megfosztják hatalmuktól az önálló gondolkodású,
vezetésre alkalmas személyeket. Ellehetetlenítik a valós
építkezést. Zsákutcába terelik a közügyek intézését.  Az
„erős képviselet” hatalmi apparátusával pedig a bá-
bukká züllesztett apparatcsikok mozgatását végzik.
Mindezt egy újabb, sikerként elkönyvelhető, de ered-
ményt nem hozó elnökválasztásért.

Ferencz Zsombor 

Személyes balesettörténetekből kampány
A városi közlekedésben rejlő ve-

szélyekre kívánja felhívni a gépko-
csivezetők és a kerékpárosok figyel-
mét a Marosszéki Közösségi
Alapítvány, és személyes balesettör-
téneteket várnak e-mailben e hónap
25-éig. 

Gál Sándor, az alapítvány elnöke la-
punknak elmondta, hogy a  MuresOnBike
projekt keretében szeptember 1-je és 30-
a között figyelemfelkeltő kampányt szer-
veznek, amelynek címe Tisztelet a közle-
kedésben!, és céljuk a figyelem felhívása a
különböző balesettípusok veszélyére, ame-
lyek egy kerékpárosra és egy autósra lesel-
kedhetnek. „Úgy gondoljuk, hogy leghite-
lesebb módja a figyelemfelkeltésnek, ha
olyan személyek osztják meg a nagykö-
zönséggel személyes történeteiket, akik ál-

dozatai voltak hasonló balesetnek” –
mondta el. Hozzátette, hogy a történetek-
ből magyar és román nyelvű tájékoztató-
füzetet fognak kiadni.

Azt is megtudtuk, hogy a kampány öt-
letét a Marosvásárhelyen megnövekedett
balesetek száma hívta életre, mivel a tavalyi
év során 23, idén pedig az eltel csupán fél
év alatt 21 olyan baleset történt, amelynek
biciklivel közlekedő személy is áldozata volt.
„Ezen számok tükrében úgy véljük, szük-
ségszerű egy efféle kampány indítása. Talán
ez segít abban, hogy a városi forgalomban
közlekedők tudatosítsák, hogy figyelnünk
és vigyáznunk kell egymásra” – állítja Gál
Sándor.

Továbbá elmondta, hogy nem csak bi-
ciklisektől várják a személyes történeteket,
hanem gépkocsivezetőktől is, hisz nem

egyoldalúan akarják bemutatni a problé-
mát, mert köztudott, hogy olyan kerékpá-
rosok is szép számmal előfordulnak, akik
figyelmetlenek, szabálytalanságot követ-
nek el, vagy hiányosak a KRESZ-ismeretei. 

A kerékpárost érintő tíz leggyakoribb
balesettípus leírja, mit kell tennie a biciklis-
nek ahhoz, hogy elkerülje a balesetet. Az
útmutató részletesen bemutatja a jobb ke-
reszt, a váratlan találkozás a hirtelen nyitott
autóajtóval, a halálos vörös fény, a bal ke-
reszt, a csattanás az átjárón, a rossz irányban
való közlekedéssel járó puffanás esetét, va-
lamint két-két példát a jobbhorognak, illetve
a hátulról való ütközésnek nevezett hely-
zetre.

A történeteket augusztus 
25-ig várják a uresonbike@fcmures.org e-
mail címre. P.P.

Exkluzív interjú Grossmann Péter világhírű zongoraművésszel

– Sok embert ismerek, akik szí-
nésznek készültek, de végül orvosok
lettek. Vagy fordítva. Jelen esetben
azonban nem erről a társításról kell
beszélnünk. Az Ön életét gyökeresen
meghatározta a szavalás, a zongo-
rázás, dalkísérés…

– El kell ismernem, a párhuzam
állandóan jelen volt az életemben.
Kisgyermekkorom óta zongorázom.
Minden egyszerűen kezdődött. Le-
ültem a zongorához, és hallás után
próbáltam eljátszani, amit épp az
utcán vagy a színházban hallottam.
Eleinte ez csak amolyan kétujjas
próbálkozás volt, de a kitartásom
meghozta az eredményt. Bekerül-
tem a zeneiskolába, és nagyon rövid
idő alatt a zongorázás életem szer-
ves részévé vált. 

– A szavalásról sem mond le.
Ez egy igencsak érdekes helyzetet
alakít ki…

– A zongorázás az életemben
faktummá alakul. Érdekes mód,

ahogy egyre jobban megtanultam
zongorázni, ehhez a tudásomhoz
kapcsolódott a szavalás igénye is.
Ami a versmondást illeti, ehhez csa-
ládi indítékaim is voltak. Akarva
akaratlan, a nálam pár évvel idő-
sebb unokatestvérem jut eszembe,
aki nagyon szépen szavalt. Eleinte
ő volt a példaképem. Úgy hiszem,
őt utánozva kezdtem el a szavalást.
A dilemma: zongorázás, avagy vers-
mondás? Éveken keresztül nem
tudtam dönteni. Egyik pillanatban
színész, a másikban pedig zongo-
rista akartam lenni. Persze aztán
később minden letisztult.

– Kitől tanult zongorázni? Kik
voltak a marosvásárhelyi mesterei?

– Mindenki előtt Horváth Ilona
nevét kell megemlítenem. Ő pá-
ratlan tanárnő volt kezdőknek, ha-
ladóknak egyaránt. Vele kezdtem
el zongorázni. A továbbiakban Cho-
ván Richardné Metz Piroska kezei
alá kerültem, akitől azt tanultam

meg, hogy mi is a precizitás… Az
érettségi előtt Trózner Erkel Sarolta
tanított, akinek azt köszönhetem,
hogy közösen sikerült kibontakoz-
tatnunk a zenei egyéniségemet. 

– Hát a szavalás?
– Ezen a téren nem voltak ok-

tatóim. Azonban két mentorom
igen. Az egyik Tessitori Nóra, a Szín-
művészeti Egyetem akkor már nyu-
galmazott beszédtechnikai és sza-
valásművészeti tanára, aki a két
világháború között az erdélyi sza-
valóművészet legkiválóbb képvi-
selője volt. A második mentorom
pedig a férje, Kőmíves Nagy Lajos.

Amikor Nóra néni megtudta,
hogy szavalni szeretnék, meghall-
gatott. Miután meggyőződött,
hogy figyelemmel követem utasí-
tásait, és van, akivel foglalkozni,
bemutatott a férjének. És valahol
ekkor veszi kezdetét az az időszak,
amikor döntök. Lajcsi bácsi azt
mondta, mindez nagyon jó és szép,

de a zenét nem szabad mellőzzem.
Hiába is mondtam neki, hogy a vá-
gyaim inkább a színházhoz fűződ-
nek, ő csak váltig hajtogatta, hogy
aki úgy tud zenélni, mint én, az in-
kább ezt végezze.

– A szavalás mégsem kerül a
múlt feledőjébe…

– Ha nehezen is, de elfogadtam
részükről az utasításokat, és az irá-
nyítást. Magamévá tettem, amit
ők mondtak, de a párhuzamot még
évekig nem tudtam feloldani. Ké-
sőbb, az érettségi előtti években
történt meg az, hogy a zenélésnél
hasonlót éreztem, mint a szavalás-
nál. Igaz, ekkor már kibontakoztam,
és éreztem a zene hatalmát. 1966
februárjában volt egy nagyon sike-
res fellépésem. Beethoven C-Dúr
zongoraversenyét játszottam. Ezt
előadva, végül sikerült meggyő-
ződni arról, hogy életcélul a zon-
gorát kell választanom. Ismételten:
a fellépésen a filharmónia szólis-
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tájaként játszottam. Nagy siker volt,
melyet mind a közönség, mind a
sajtó értékelt. Mindez nagyon meg-
növelte az önbizalmamat. Meg-
győződésem, hogy ez a pillanat volt
a „gyújtópont”.

– A zenei karrier alakulása itthon
és külföldön…

– Felsőfokú zenei tanulmánya-
imat Kolozsváron kezdtem, Halmos
György érdemes művész növendé-
keként a Gheorghe Dima Főiskolán.
Tanárom ’67-ben áttelepült Buka-
restbe, és nagyon sok tanítványát
magával vitte. A fővárosban egy
nagyon erős évfolyamba, ugyan-
akkor egy nagyszerű közösségbe
kerültem. A tanárom útmutatása-
ival egyre előbbre haladtam a zenei
fejlődésemben. 

– Ezekben az években ismerke-
dik meg a dalkísérés művészetével
is. Ez az adottság máig is jelen van
az életében. Itt kezdődik az ismertté
válás…

– Halmos meglátása szerint, a
zenei és technikai adottságaimnak
köszönhetően, egy nagyon jó dal-
kísérő válhat belőlem. Ő ajánlotta,
hogy jelentkezzem Emilia Petrescu
osztályába, aki akkoriban a buka-
resti konzervatóriumban tanított.
Szerencsém volt, bekerültem az
említett intézet osztályába, és mi-
után elvégeztem ezt a főiskolát is,
ott tartottak asszisztensnek. Itt is-
merkedtem meg azzal a boldog-
sággal, amit a dalok kísérése jelent.
A dalkísérés egy bizonyos visszaté-
rést jelentett a színészi adottságaim
kiéléséhez. Lehet, ez most egy kicsit
furán hangzik, de a művész csakis
akkor tudja a zenei mondanivalót
hitelesen tolmácsolni, ha bele tudja
élni magát a zene hangulati vilá-
gába; és ebben nekem mint haj-
dani szavalónak, a dalok szövege
nagy segítségemre volt. Én a szö-
veget mindig behatóan tanulmá-
nyoztam. Azokból az érzésekből in-
dultam ki, amelyek bennem a
dalszöveg olvasásakor először szü-
lettek meg. Valahogy, szép lassan
így váltam ismertté. Példa erre,
hogy ’74-ben és ’78-ban a Csaj-

kovszkij versenyen két alkalommal
külön diplomát kaptam a kitűnő
dalkísérésért. Ugyanakkor szólista-
ként is dolgoztam, és sikerült a har-
madik nagydíjat is megkapnom.
Ez 74-ben a Schumann versenyen
volt. Az elmondottak után aztán
következtek a további elismerések.
Hát ezek voltak azok a tényezők,
melyek elősegítették az itthoni ze-
nei karrierem alakulását. Ezt köve-
tően aztán elindult minden. Évti-
zedeken keresztül érkeztek a
külföldi meghívások is.

– Marosvásárhely varázsa és a
fellépések…

– Marosvásárhely mindig Ma-
rosvásárhely marad. Mindig hiány-
zott, és hiányzik ma is. Ezen nem
kell csodálkozni, hiszen innen in-
dultam, itt vannak a gyökereim, itt
vannak a szüleim eltemetve. Jó
tudni azt, hogy amit elértem, azt
az itteni iskoláknak köszönhetem. 

Vallom és állítom: az egykori
zenei és pedagógiai indíttatásoknak
köszönhetem, hogy ma a lábamon
állok. Igaz, sok helyen jártam. Biz-
tosan sokan emlékeznek arra, hogy
rengeteget koncerteztem Vásárhe-
lyen. A fellépéseim nagy részét
Csíky Boldizsárnak köszönhetem. 

– A zongoraművész-dalkísérő a
nagyvilágban…

– Miután elkerültem itthonról,
megnyílt a világ előttem. Kezdet-
ben a bambergi egyetemen lettem
zongoratanár. Itt ismerkedtem meg
egy nagyon kedves és egy nagyon
tehetséges baritonistával, Franz Dü-
ringgel. Ő is ezen az egyetemen
volt énektanár. Társultunk és a be-
mutató koncertünkön egyszerre
szerződtettek. Emlékszem, hogy
Schubert Téli utazást adtuk elő.
Ugyanakkor egyéb dalciklusokat is
megtanultunk, és ezekkel kezdtük
el bejárni a világot. Felléptünk Ja-
pánban, Dél-Koreában, az Egyesült
Államokban, Budapesten, Bulgá-
riában, Moszkvában, Arhangelszk-
ben, Petrozavodszban, Mur-
manszkban, Spanyolországban és
még sok más egzotikus helyen. Ösz-
szegezve szép és beteljesült állo-

másai voltak ezek életemnek.
– A külföldi karrier állomásai és

az állandó lakhely…
– A kiszállások és később a tur-

nék maghatározták az életvitele-
met. Bamberg volt az a város, ahol
több ideig tartózkodtam. Előtte So-
lingenben is laktam, majd Észak-
Rajna Vesztfáliaban is voltam egy
kevés ideig. A zenei élet magával
ragadott, bekerültem az esseni ze-
neakadémiára, mely intézet egyik
zongoratanára lettem. Innen ke-
rültem a bambergi egyetemre. Szí-
vesen éltem itt. Nyolc éven keresztül
tanítottam.

A tanítás mint zenészi aktus
nem elégített ki annyira, hogy ezt
tekintsem követendő életcélul. Vál-
toztatni akartam, és ennek érde-
kében zongorakísérői állásokra pá-
lyáztam. Később a művészi életem
visszavezényelt Bukarestbe. A Cip-
rian Porumbescu Zenekonzervató-
riumban kilenc évig dolgoztam; itt
énekeseket és vonósokat kísértem.
Később, 1991-ben Nürnbergbe, a
konzervatóriumba szerződtem,
szintén zongorakísérőként. 1999-
ben Főiskola lett a Konzervatóri-
umból, és itt maradtam mint főis-
kolai tanár, egészen
nyugdíjazásomig, ahol a fő felada-
tom a már említett zongorakísérés
volt. Bamberg volt az első állandó
lakhelyem, és ma is ennek közelé-
ben lakom. Nem költöztem Nürn-
bergbe. Elhunyt feleségem is ze-
netanárnő volt, és a bambergi
zeneiskolában tanított. Nem akar-
tuk, hogy állást változtasson, in-
kább én ingáztam Nürnbergbe. Mai
napig is egy Bambergtől tíz km-re
levő községben lakom.

– A válaszokból az derül ki, hogy
dalkísérőként lett világhírű. Ez tehát
a művészi tevékenységének legfőbb
vonala. 

– A válaszom egyértelműen
igen. Sőt, nemcsak a fővonal, ha-
nem egyben a legszeretettebb ága
is. Pályafutásom alatt ugyan kísér-
tem vonósokat, fúvósokat is, azon-
ban a dalkísérés volt az, ami a leg-
jobban tetszett.

– Mit jelentett az Ön számára
ezen a téren az oktatás?

– Mint már mondtam, Bam-
bergben volt a zongoratanári állá-
som. Itt zenetanárokat képeztek ki,
akik zongorázni is kellett tudjanak.
Mint zongorakísérő, diákokat is ta-
nítottam. Ők azt kellett elsajátítsák,
hogy miként adják elő a zenemű-
veket, és főleg a szövegből kiin-
dulva, hogyan közelítsék meg eze-
ket. De a főiskolán a dalkísérést –
mint önálló műfajt – is tanítottam.
A szöveg, zongorázás és éneklés
egy ötvözet volt, ami az én tevé-
kenységemnek is a magját képezte.
A zongoratanítás is érdekes volt, de
számomra nem okozott annyi örö-
möt, mint a dalkísérés. Ezt azzal le-
het magyarázni, hogy a bambergi
diákok nem zongoristának készül-
tek. Így az igények nem lehettek
olyan magasak, mint egy jövendő
koncertzongoristánál. Volt egy pár
diák, akikkel nagyon jól tudtam
dolgozni. Velük ma is jó barátság-
ban vagyok. Azonban maga a ta-
nítás, mindig csak egy olyan része
volt az életemnek, ami kiegészítette
az aktív zongorázást.

– A nyolcvanas évek elején el-
hagyja Marosvásárhelyt. A művészi
élet ez után…

– Marosvásárhelyt lélekben so-
sem hagytam el. Azonban tény,
hogy fizikai jelenlétem ’66 óta igen-
csak megritkult ebben a városban.
Mint már mondtam, először Ko-
lozsvárra, majd Bukarestbe kerül-
tem, ahol sokáig laktam. Majd kö-
vetkezett Spanyol– és
Németország. A letelepedésekkel
soha nem voltak gondjaim. A ne-
hézségeket azért tudtam könnyen
legyőzni, mert mindenhol voltak
barátaim, ismerőseim és rokonaim.
Ugyanakkor hamar kaptam min-
denhol munkát. Példa erre a kölni,
vagy akár az esseni zeneakadémiai
évek. Ugyanakkor örömmel tölt el
az a tény, hogy a világ megnyílt
előttem, és nem éreztem magam
bezárva.

– Az idegen nyelv ismerete nagy
hatalom. Nagyon fontos, hogy eze-

ket tökéletesen beszéljük. E nélkül
lehetetlen az érvényesülés. 

– A német nyelv számomra
nem volt kemény dió. Apám ezen
a téren sokat foglalkozott velem.
Ez volt az egyik indítás. A másik pe-
dig az, hogy az általam kísért dal-
szövegek zöme német volt. Mindig
az volt az elvem, hogy a dalszöve-
geket teljesen át kell élnem. A szö-
vegeket – eleinte szótárak segít-
ségével – még akkor is
lefordítottam, ha már volt megfe-
lelő fordítás. Ez könnyen ment, mert
már volt egy német szókincsem,
melyet azonnal és könnyen tudtam
használni. Voltak persze nehezebb
időszakok is. A nyelvtani problé-
mákat például nyelvkurzusokon sa-
játítottam el. Egy év alatt már any-
nyira jutottam a német
nyelvtudásommal, hogy megnyer-
tem egy versenyvizsgát egy olyan
állásra, ahol tanítanom kellett. Te-
hát: már tudtam annyira németül,
hogy a hozzászólásaim, megjegy-
zéseim érthetőek legyenek, s ne
zavarja a tanárokat és diákokat az,
hogy miként beszélek.

– Ha évtizedeken keresztül más
nyelvet beszélünk, lassan nem az
anyanyelvünkön gondolkodunk. Ön
hogy van ezzel?

– Az ötletek, az indítékok, a
belső impulzus tulajdonképpen
magyarul történik, de ezek tovább-
vivése, megfogalmazása már nem.
Van tehát egy belső reagálás, de
ennek a folytatása bennem már a
német nyelven történik. Ennek da-
cára azonban távolról sem állítom
azt, hogy nem magyarul gondol-
kodom.

– Ön szerint mennyire lehet
megélni ma ebből a szakmából?
Hatvanhat évesen mit üzen a pá-
lyakezdőknek? 

– Ugyanazt tolmácsolom, amit
akkoriban nekem is mondtak. Ez
ugyanis egy örökérvényű üzenet,
amely ha egy kicsit furcsa is, de,
mindenképpen megállja a helyét.
Vagyis: dolgozni és dolgozni, de
úgy, hogy mindenképpen ügyel-
jünk arra, hogy a sok munkával az
érzelmi életünk, és az átélő képes-
ségünk ne satnyuljon el. Gondolok
itt például arra az özönre, amit a
média zúdít ránk. Sok minden kö-
zött ugyanis szelektálni kell, és csak
azokra a kritikákra kell odafigyelni,
ami az embert igazán építi. A ze-
nélés első, középső és utolsó krité-
riuma a nagyon magas nívó. Csak
okosan lehet belőle megélni. Ma
nagyon sok minden előtérbe kerül,
ezért nagyon nehéz érvényesülni.
Ugyanakkor az is igaz, hogy egy bi-
zonyos fajta szerencsére is szükség
van, megfelelő időben a megfelelő
emberekkel találkozni. Ami a leg-
fontosabb: dolgozzunk és munkál-
kodjunk saját magunk fejlődésén.

– Nyugdíjas, de még mindig ak-
tív zongorista. Kórusban énekel, de
a szavalás is részét képezi az életének.
Tevékenységek és tervek… 

– Mint nyugdíjas, most már sok
mindent csinálhatok, amit aktív ko-
romban nem tehettem. Szenvedé-

lyesen szeretek énekelni. Életem jó
részét nagy énekesek között töltöt-
tem. Rengeteget tanultam tőlük
az énektechnikáról. Ezt felhasználva
próbáltam meg gyakorolni és fel-
fedezni a dalolás titkait, csínját-bín-
ját. Ezt különben már aktív korom-
ban is próbáltam, már csak azért
is, mert voltak diákjaim, akik kérték,
hogy technikai fogásokat áruljak el
nekik. Ekkor kezdtem el csak saját
magamnak énekelni. Meggyőző-
désem, hogy egy énektanár csak
azt tudja tanítani, amit ő maga is
átél. Ilyen formában az éneklés
egyik központja lett az életemnek,
s nyugdíjazásom után rögtön je-
lentkeztem, nem is egy, hanem két
kórusba. Az egyik a bambergi egye-
tem, a másik a szintén bambergi
evangélikus egyház kórusa. Két év-
vel ezelőtt a versmondás is vissza-
kopogtatott az életembe. Egy ének
szakkör keretében merült fel a kér-
dés, hogy elmondanék-e egy ver-
set. Mondtam, hogy nagyon szíve-
sen, csakhogy német
versmondásról volt szó. Én jól be-
szélek ugyan németül, azonban
magyar hangsúllyal. Ez számukra
azonban nem volt gond. Megta-
nultam két verset, ami könnyű volt,
hiszen dalként már sokszor kísér-
tem. Mikor ezeket elmondtam, si-
kerem volt. A következő tervem az,
hogy itt, Vásárhelyen egy szavaló-
estet tartsak. Természetesen ma-
gyarul. Továbbá egy német mono-
lógot tanulok, melyet egy színjátszó
szakkörben fogok előadni. Az el-
mondottak mellett zongorázom,
és fellépek kisebb körökben. A cé-
lom tehát most az, hogy nyugdí-
jasként az életemet minél szebben,
minél inspiráltabban tudjam kitöl-
teni. 

–  Pillantsunk vissza még egy ki-
csit az elmúlt jó fél évszázadra. Mi-
ként látja ma: nem bánta meg azt,
hogy végül nem lett színész?

– A szavalás egy olyan boldog-
ságot jelentett és jelent ma is szá-
momra, amit a zongorázás nem
mindig adott meg. Zongoraművész
lettem, és ez kitöltötte az életemet.
Ezt soha nem bántam, és voltaképp
nem is tudom, hogy miként alakult
volna az életem színészként.
Amennyiben a színészi pályát vá-
lasztottam volna, úgy nem mentem
volna el itthonról. Hiszen hol lehet-
tem volna magyar ajkú színész? Csa-
kis itthon. Ha jobban belegondolok,
természetes az, hogy ezen a terü-
leten is lettek volna nehézségek. A
zenetanulásom korszaka alatt is
adódtak nehéz percek. A színmű-
vészet mesterségét, technikáját el-
sajátítani nem csak érzelem és ihlet
kérdése. A mesterségbeli hozzáállás
és a kitartás nélkülözhetetlen. Ez a
pálya sincs meg göröngyős útsza-
kaszok nélkül. Ez se fenékig tejföl,
mint ahogy a zongorázás megta-
nulása sem volt az. 

– Ha egy tőmondatban kellene
összefoglalnia az eltelt hatvanhat
évét, hogyan fogalmazna? 

– Harccal elért beteljesülés. 
Nagy-Bodó Tibor
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Felújítjuk és manzárdosítjuk 
a Sportolók utcában levő Óvodát

Claudiu Maior,  
a város alpolgármestere:
„Egy komplex munkálat,
amelyben nem engedünk 
a minőségből!”

Egy 3,6 millió lejes befektetés által, a város egyik legré-
gebbi épületét teljesen felújítjuk, manzárdosítjuk és korsze-
rűsítjük.  A  Sportolók utca, 2. szám alatt levő ingatlanról van
szó, amelyet 1902-ben építettek, és amelyben a 16-os számú
hosszított programú Óvoda működik.

A két épülettest nagyon leromlott állapotban van, átfogó
felújítási munkálatokra van szükség, a homlokzat újjáalakí-
tására (a vakolat és a díszítések le vannak hullva), a tetőszer-
kezet kicserélésére, a betonfödém megvan repedezve, míg
a konyha higiéniai szempontból nem felel meg az elvárá-
soknak, ezért nem kapta meg a működéshez szükséges
egészségügyi láttamozást.

„A javasolt befektetésen keresztül, kibővítjük és manzár-
dosítjuk a meglévő épülettesteket, kialakítunk 14 csoport-
termet, 3 illemhelyet, míg a földszint fölé vasbeton födémet
öntünk, a manzárd megerősítése érdekében.  Az Óvodában
lesz orvosi rendelő, ebédlő, öltöző, konyha a megfelelő mel-
lékhelyiségekkel, mosoda, szárító, korszerű hőközpont, 6 il-
lemhely, logopédia terem. Fontos megemlítenünk, hogy
megőrizzük az épület teljes architektúráját, és a homlokzatok
formáját, a külső díszítéseket, valamint az ingatlan teljes ar-
culatát. Más szavakkal, a felújítási munkálatokkal kiemeljük
az épület értékeit, hozzájárulva az egész övezet architektu-
rális rehabilitálásához. Ez egy komplex munkálat, amelyben
egész biztosan nem engedünk a minőségből, mivel egyrészt
egy oktatásnak szánt intézményről van szó, másrészt pedig
a város architekturális arculatának megőrzéséről”, magya-
rázta Claudiu Maior, a város alpolgármestere.

A munkálatokat az év végéig befejezik.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét románkurvája.

„Eredj haza, te szemét román
kurva!” – ilyen és ehhez hasonló
kedvességeket kapott Magyar-
ország egyik legelismertebb kép-
zőművésze, a marosvásárhelyi
származású Macskássy Izolda,
akinek felgyújtották a budapesti
lakását, amely porrá égett, benne
ötven év munkájával és családi
ereklyékkel. Valószínűleg szán-
dékos gyújtogatás történt: ne-
gyedik emeleti erkélyére dobhat-
tak be valamit. A művésznő
korábban azt monda, hogy vél-
hetően azért fenyegették meg,
mert nyilatkozataiban rendsze-
resen kifejti: nem stadionokat
kellene építeni és herdálni az or-
szág vagyonát, hanem például a
szociálisan rászorulókat kellene
megfelelően segíteni. 

Macskássy Izolda Marosvá-
sárhelyen született, ősei híres fa-
zekasok voltak. Budapesten,
Ausztriában és Bulgáriában ta-
nult, és évtizedekkel ezelőtt te-
lepedett le Magyarországon.
Gyönyörű képeit, grafikáit, egyedi
selyemkollázsait az életöröm, a
derű lengi körül. Számos csodás
tárlata volt már, pár éve az Euró-
pai Parlamentben is kiállították
a képeit. 

A hét elnökjelöltje. Az Er-
délyi Magyar Néppárt mégsem
a pártgórét, Toróté Tibort indítja

a novemberi elnökválasztáson,
hanem Szilágyi Zsoltot, a párt al-
elnökét! Zsolti 1990-ben a román
parlament legfiatalabb képvise-
lője volt. 14 évet lébecolt, izé, töl-
tött el a román törvényhozásban,
ahol többnyire a külügyi bizott-
ságban külügyült. 2004-től há-
rom évig a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetemen osztotta
a politológiát, 2007 óta Tőkés ka-
binetfőnöke. Az EMNP egyik ala-
pítója, amelynek megalakulása
óta az egyik alelnöki tisztségét
tölti bé.

A választási részvétel előfel-
tétele, hogy a párt szeptember
23-ig 200 ezer támogató aláírást
gyűjtsön össze Zsoltinak. Good
luck with that! 

A hét befenyítése. „Az
Egyesült Államokat semmi se fe-
nyegeti, mert távol van tőlünk.
Ám a kelet-európai országokat
földig rombolhatnánk. Erről csak
ezek az államok tehetnek, hiszen
elfogadhatatlannak tartjuk, hogy
területükről rakétákat lőjenek ki
felénk. Fél órára sem lenne szük-
ségünk a lerohanásukhoz” (Vla-
gyimir Zsirinovszkij, az orosz ál-
lami duma alelnöke)

A hét könyvelemzése. Ho-
moszexuálissá tesz a Tüskevár ol-
vasása – legalábbis Csókás And-
rás irodalompszichológus

tanulmánya szerint. „A Tüskevár
beavatási mű, méghozzá homo-
szexuális beavatási mű. Már a re-
gény címe is tükrözi ezt a tema-
tikát: a tüske fallikus szimbólum,
a vár pedig egy védett, ugyan-
akkor bevehető, beveendő helyet
jelöl. A vár akár lehetne a női va-
gina is, de mivel ez egy fiúkról-
férfiakról szóló mű, ezért egyér-
telműen az ánuszról van itt szó.
A művet egyébként teljesen át-
szövik a tüskéhez hasonlító egyéb
fallikus jelképek is, az olyan tár-
gyak formájában, amelyek sebe-
ket okozhatnak, veszélyesek,
ugyanakkor férfiassá is tesz-
nek… Fontos szimbólum a pipa,
amit Matula bácsi folyamatosan
szív és szopogat. Ezt a férfiassá-
got próbára tevő, a beavatáshoz
szükséges minőséget tükrözi a
tüskevár környezete, növényvi-
lága is, a rengeteg tüskés, szúrós
növény, vagy a fiatal fiúk gyenge
bőrét felsértő sáserdő. Azt már
nem is kell mondjam, hogy a Ma-
tula bácsi keresztneve, a Gergely
nyelvészeti kutatások szerint a
«geci» szavunkból származik”.

Aki kéváncsi a teljes tanul-
mányra, az üsse be a keresőbe
ízibe, hogy „homoszexuálissá tesz
a Tüskevár”. Megéri. 

A hét buktája. Hangos ze-
nével próbálta elűzni egy belga
városka azokat a vándorcigányo-
kat, akik néhány napja érkeztek
karavánjukkal a településre. A
mintegy harminc lakókocsiból
álló karaván múlt vasárnap este
vert tábort a flamand Landen vá-
roska iparterületén, anélkül,
hogy erre a tulajdonostól vagy
az önkormányzattól engedélyt
kapott volna. Habár a vándorci-
gányok képviselői a helyi ható-
ságokkal abban egyeztek meg,
hogy kedd reggel elhagyják a
területet, később mégis péntekre
halasztották a távozást. 

Válaszul Gino Debroux, a vá-
roska szocialista polgármestere
felállított egy 15 000 watt erős-
ségű hangosító rendszert, és fel-
kért egy helyi lemezlovast, hogy

gondoskodjon megfelelő zené-
ről. Szerda reggel teljes hang-
erővel kezdtek zenét játszani a
tábor közelében, de Rammstein,
Cannibal Corpse vagy más ütő-
sebb muzsika helyett többnyire
csak nyugis, kellemes, sőt néha
kifejezetten andalító számokat.
Mi több, annyira szerencsétlenül
vitelezték ki az akciót, hogy a
helyi lapok által közzétett vide-
ókon látható: a purdék vidáman
táncra perdültek a lakókocsik kö-
zött! 

A hét szelfije. Komoly vi-
tába keveredtek a Wikipédia
üzemeltetői egy fotóssal, aminek
eredményeként a fél világ egy
majom fotóját nézegeti; a kép a
majomról készült, és a majom is
csinálta! A Wikipédiát üzemel-
tető Wikimedia a fotós többszöri
próbálkozása ellenére megta-
gadta annak kérését, amelyben
a majmos kép törlését követelte.
A vita tárgyát a fotó tulajdonjoga
képezi: a fotós szerint a kép az
övé, míg a Wikipédia szerint
nem, a felvételt ugyanis a ma-
jom készítette, így a fényképész-
nek nincs joga rendelkezni fe-
lette.

A fotós úgy érvel, hogy a kép
az ő gépével készült, és végső
soron az ő munkájának eredmé-
nye (elutazott oda, megkereste
a majmokat stb.), ezért jogi útra
tereli az ügyet. Csakhogy az érvei
már most nevetségesnek tűn-
nek, ha a majom helyére egy
embert teszünk be: nem attól
válik valaki egy kép készítőjévé,
mert övé a gép, ahogy egy köl-
csön-laptopon írt regény szer-
zője sem a laptop tulajdonosa.

A majom egyelőre nem nyi-
latkozik.

A hét (kissé morbid) vicce.
Két ukrán légiirányító beszél-

get:
– Te, az ott nem egy maláj

gép?
– De, eltaláltad!

Molnár Tibor

160 európai parkolókártya 
fogyatékos személyeknek 

Claudiu Maior: „Megpró-
báljuk megkönnyíteni és
jobbá tenni ezen szemé-
lyek életét!”

A Municípium keretén belüli Szociális Gondozási Köz-
szolgálat ezidáig 160 darab európai parkolókártyát  bo-
csátott ki, olyan fogyatékos személyeknek, akik saját
gépkocsival rendelkeznek, a 2006/448-as számű Törvény-
nek megfelelően.  Ugyanannyi szociális ankét van folya-
matban, útmatricák nyújtására.

A kártya használható az európai országokban, a fo-
gyatékos személyeknek kijelölt helyeken.

A Szociális Gondozási Közszolgálat nyilvántartásában
megközelítően 740 súlyosan fogyatékos és több mint
2000 fokozottan fogyatékos személy szerepel.

„Nagyon odafigyelünk a fogyatékos személyek szük-
ségleteire, megpróbálva megkönnyíteni és jobbá tenni
életüket. Amint láthatták, az utóbbi időben felújított és
korszerűsített utcákban, az útszegélyeket úgy alakítottuk
ki, hogy a fogyatékos személyek számára is hozzáférhe-
tőek legyenek. Leköti figyelmünket a kereskedelmi helyi-
ségekhez illetve intézményekhez való hozzáférésük,
feljárók kialakítása által, vagy a meglévő, de nem hasz-
nálható feljárók felújítása által. Ezen személyek, semmi
esetre sem gondolhatják azt , hogy sorsukra vannak
bízva, vagy el vannak hanyagolva.”, jelentette ki Claudiu
Maior, a város alpolgármestere.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Kevés az a hajdani ASA szurkoló, aki ne emléklezne a nyolcvanas évek csapatának felállítására: Varró (Naste)–Szabó, Jenei, Ispir, Gáll (Fodor)–Sorin
Dumitrescu (L. Popa), Botezan, Ilie Costel (Both II.)–Muntean M. (Lucian Moldovan), Fanici (Ciorceri) és Albu (Soare). Ennek a csapatnak az egyik leg-
megbízhatóbb, legkomolyabb játéktudású labdarúgója Jenei Ferenc volt, aki 1982-1988 között volt tagja az ASA 1. ligás együttesének.  Jenei Ferenc
jelenleg Pakson él a családjával, ahová 1994-ben telepedett ki, ott technológusként dolgozik egy építőipari kft-nél, de emellett 2002-es születésű
gyerekeket edz a Paksi SE-nél.  Jenei a minap újra Marosvásárhelyen járt, ahol találkozott egykori edzőjével, Kanyaró Györggyel, akinek a kezei alatt
edzett 16 évesen a Marosvásárhelyi Sănătateanál. Jenei készségesen válaszolt a Központ és Kanyaró György kérdéseire.

,,Mindig jó találkozni régi 
barátokkal, csapattársakkal!..”

Interjú Jenei Ferenccel, az AS Armata egykori kiváló hátvédjével

Labdarúgó 1. liga, 3. forduló:
Dinamo – ASA 1-1 (1-1) 
Gólszerzők: Ionut Balaur (40 – öngól), illetve Gabriel
Muresan (9.). 

Kellemes meglepetést okozott az ASA Bukarestben, ahol
döntetlenre játszott a Dinamóval. A  bajnokság kezdete előtt
nem sokan hitték, hogy három forduló után veretlen marad
a csapat. A mutatott játék ugyan még hagy kívánni valót, de
– legalábbis a vezetőedző szerint – csupán idő kérdése, hogy
javuljon. Mindenesetre meglátszik az összeszokottság hiánya,
de néhány héten belül – ha minden jó megy – már kialakul-
hatnak az automatizmusok a játékban, s erőnlétileg is egy
szinten lehet a csapat minden játékosa. 

A bukaresti mérkőzésre visszatérve, látszott, hogy a ta-
pasztaltabb focistákból álló ASA lassítani próbálja a játékot,
szándékosan visszatartani az iramot, s amíg ez sikerült, addig
az ők akaratuk érvényesült a pályán, de amikor a Dinamo rá-
kapcsolt, nagyobb sebességre váltott, több rövidzárlat is be-
következett, különösen a védelem tengelyében. 

A kiállítás után már csak a szerencsén és Muresan lelkes,
áldozatkész játékán múlott, hogy a Dinamo nem fordított.
Mindenesetre nem ártana Falubnak elbeszélgetnie N’Doye-
jal, mert megengedhetetlen, profi játékoshoz méltatlan az a
nyegleség, amivel szinte szándékosan kiállíttatta magát. Az
afrikai hozzáállása – bár el kell ismerni, a feljutás kiharcolá-
sában oroszlánrésze volt – számos kérdést vet fel. Hasonló
„rövidzárlat” esetén talán azon is elgondolkodhatnának a ve-
zetők, hogy érdemes-e folytatni a közös munkát, mert ez a
magatartás könnyen megmérgezheti a csapaton belüli lég-
kört, ami beláthatatlan következményekkel járhat. 

Sz. L.   

– Gyakran jár haza Marosvá-
sárhelyre? 

– Évente hazalátogatok a ro-
konaimhoz meg a barátaimhoz.
Az idén is hasonlóan tettem, hi-
szen jól esik az ismert arcokkal ta-
lálkozni. 

– Idén is szakított időt arra,
hogy Kanyaró Györggyel és hajdani
csapattársával, Adrian Falubbal,
aki jelenleg épp az ASA jelenlegi
edzője elbeszélgessen. Kérem, me-
séljen a kettős találkozásról…

– Kanyaró Gyurit minden al-
kalommal megkeresem, hiszen ő
igazolt le először a helyi Sănăta-
teához, amikor 16 évesen még a
grundon fociztam. Idővel Czakó
János a Sănătateától az ASA-ifik-
hez vitt, ahonnan 1977-ben a
nagycsapathoz kerültem. 

Az 1978-1979-es szezonban a
Kolozsvári U elleni mérkőzésen
mutatkoztam be az első csapat-
ban, amikor a sérült Körtési
helyére álltam be.

Adi Falubbal mintegy 20 éve
nem találkoztam, de kellemes volt
viszontlátni őt. Egyik kedves csa-
pattársam volt, akivel nagyon jól
egyeztem mind a pályán, mind a
magánéletben. Sok sikert és sze-
rencsét kívánok neki!

– Az ASA jelenlegi mesterével
a Víkendtelepi Sportbázisnál talál-
kozott. Milyen érzés volt annyi év
után újra belépni abba az épületbe,
amely hajdanán a szálláshelyük-
ként szolgált?

– A sportbázis csodálatos,
eszembe jutott a megannyi fel-
készülés, edzőmérkőzés, ame-
lyekre itt került sor. Jól esett újra
belépni az épületbe, látni azt a
szobát, ahol én voltam elszállá-
solva, mikor Fodor Janival, mikor
Szabó Istvánnal laktam egy szo-
bában. Amúgy minden egykori
vásárhelyi csapattársamra szíve-
sen gondolok vissza...

– Kikkel futballozott együtt az
ASA felnőtt csapatában?

– Sok kiváló labdarúgóval fo-
ciztam, de például az 1979/1980-
as bajnoki évadban, Zavoda Ferenc
edző idején, a csapat tagja volt

Vunvulea, Varró, Bíró II Levente-
kapusok;  Körtési, Ispir, Uncheaş,
Bíró Imre, Onuţan, Gáll, Hajnal,
Varodi, Bozeşan L., Bolba, Bölöni,
Szabó István, Ilie Costel, Fanici,
Pâslaru mezőnyjátékosok, de
együtt fociztam még Márton
Lászlóval, Both Gyurival, Monoki
Misivel, Cernescuval, Sorin Dumit-
rescuval is. 

Az ifi együttesben Czakó János
edzősége alatt Vodă Eugen, Nagy
Zoltán, Márton László, Botezan
Adrian, Koncz György, Mátéfi Ist-
ván, Muntean Mircea, Benő Sán-
dor, Râtea Ioan, Bungărdean Eu-
gen, Kalló Géza, Stoica Ioan voltak
a társaim.

Annak idején jó kis vidéki csa-
pat voltunk, minket nem vittek
Hollandiába vagy Kelet-Német-
országba edzőtáborba, mi Szová-
tára jártunk, aztán kimentünk Szí-
riába, Egyiptomba, Jordániába
barátságos mérkőzéseket játszani,
s ezzel meg is volt az alapozás,
kezdődhetett a bajnokság.

– Az ASA-n és az U-n kívül ját-
szott más együtteseknél is?

– Az 1981-1982-es bajnoki
idényben egy évig kölcsönben a
Chimicánál szerepeltem, Dicső-
szentmártonban. Jó időszakom
volt ott, végig pályán lehettem.
Vunvuleával, Muntyán Lacival,
Márton Leventével, Végh Jánossal
voltam csapattárs, sőt a Chimica
akkor a B osztályban szerepelt,
ahol a Flacăra Moreni, a Rapid, a
Ploieşti, Gaz Metan Medgyes is az
ellenfeleink voltak. Egy év után
katonaköteles lettem, és vissza-
kerültem az ASA-hoz, ahol akkor
a Czakó–Kiss Madocsa edzőpáros
dolgozott. De az Electromuresnél
is játszottam, ahová az 1988-
1989-es idény téli időszakában
kerültem.

– Az Electromuresnél kik voltak
a csapattársai?

– Az Electromureşhez Varró
Sanyival, Botezan Adival, Cr. Mol-
dovannal kerültem együtt az ASA-
tól, akkor hagyta abba focit Ciorceri
és Naste is. 

Jó kis csapata volt akkoriban

az Electrónak is, hisz ott focizott
Fanici, Koncz Gyuri, Popa S.,  Stoica
Cr., Dicui, Varga Laci, Cristea I., Bá-
lint Lajos, Sălăgean Cl., edzőnk a
Czakó–Fazakas páros volt.

– Kik voltak azok az edzők,
akikkel együtt dolgozhatott az ASA-
nál?

– Zavoda, Czakó, Coidum,
Dinu, majd Hălmăgeanu is edzte
az ASA-t abban az időben. Két
olimpiai válogatottsággal is büsz-
kélkedhetem, még Cornel Drăgu-
şin edzősége idején, a Szovjetunió
(1983.VI.13: 0-2, Ogyessza) és
Csehszlovákia (1983. V. 14: 1-4,
Iaşi) ellen léptem pályára.

– Az ASA-tól a Kolozsvári U-hoz
szerződött, ahol az egyetemet is el-
végezte. Kik voltak ott a csapattár-
sai?

– Kolozsváron 1993-ig játszot-
tam, csapattársaim voltak Jaskó,
Prunea, Colceag (Cavai kapu-
sedző), Neamţu, Bíró Imre, Gher-
man, Doboş, Pojar, Falub, Şandru,
Bănceu Alin, Mészaros Alpár, Zanc,
Dican Feri, Popescu, Azoiţei, Radu
Sabo és Kádár Zoli is. Mindegyikkel
nagyon jó viszonyban voltam, tisz-
teltük egymást. Ugyanakkor ed-
zőim voltak Cornel Dinu, Dan Anca,
Ştefan Sameş, Vasile Iordache, Ion
Ciocan, Ioan Şdrobis, Alexa Uifă-
leanu, Cavai is.

–Mikor jutott ki ön Magyaror-
szágra és melyik együtteshez?

– 1993-ban Kolozsváron került
sor egy négyes tornára, ahová egy
helyi menedzser meghívta a má-
sodosztályos paksi csapatot is. Ne-
kem is kitűnően ment a játék, és a
paksiak szerződést ajánlottak. Én
már 31 éves voltam, a szerződést
szó nélkül elfogadtam, hiszen gon-
dolnom kellett a magam meg a
családom jövőjére. Pakson az Atom-
erőműnél az NB II-ben 1993–1998
között fociztam, itt edzőm volt töb-
bek közt Pusztai László, Mihalecz
István, Reszeli Soós István is. Innen
Paks NB III-as együtteséhez, a Paksi
SE-hez kerültem, ahol szakmai ve-
zető és játékos voltam egy időben.
Akkor már betöltöttem a 36-ot, sőt
42 éves koromig még futballoztam

alacsonyabb osztályokban, majd
2002-ben hagytam abba a futballt.

– Jelenleg mivel foglalkozik, és
mit mond el a családjáról?

– A nejem 20 kilométerre
Pakstól egy öregotthont irányít. A
fiam Pécsett testnevelő tanárnak
tanul. Ő az NB II-ben focizott Ba-
ján, de egy sérülés miatt ideig-
óráig abbahagyta a futballt, majd
újrakezdte, és jelenleg 27 évesen
az NB III-ban játszik.

– Mit is jelentett Jenei Ferenc-
nek az ASA?

– Marosvásárhely mindig a
legkedvesebb marad számomra,
mindamellett, hogy Kolozsváron
is jól éreztem magam, de itt töl-
töttem a labdarúgó karrierem leg-
szebb időszakát.

– Kik azok az egykori maros-
vásárhelyi vagy onnan elkerült lab-
darúgók, akikkel jelenleg is baráti
kapcsolatot ápol?

– Both Gyurival, aki Budapest
mellett telepedett le, Szántó Csa-
bával, aki Ausztriában él, meg Bo-
tezan Adival jó barátok vagyunk
jelenleg is, szinte mindennap be-
szélgetünk. Amúgy tartom a kap-
csolatot első edzőmmel, Kanyaró
Györggyel is, de mindig jó érzés
számomra találkozni hajdani csa-
pattársakkal, barátokkal.
Czimbalmos Ferenc-Attila
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON
Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem adná kölcsön egy órácskára? Ugyanis otthon hagytuk a kisvasutat!


