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Sport
Látogatóban a Gyulai Grosics
Gyula Katolikus Labdarúgó 
Akadémián. Vásárhely számára 
is mintát jelenthet  

A Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia
Magyarország egyik legkiválóbb és legmodernebb
sportlétesítménye, amelyet 2009. júniusában dr. Kiss-
Rigó László (Szeged-csanádi megyés püspök) alapított,
s amely egyedülálló Európában

Társadalom
Egyházművészeti Múzeum 
Vásárhely szívében 

A marosvásárhelyi belvárosi római katolikus plébáni-
atemplom szakrális terében, az északi oldalkarzaton
került berendezésre 2002-ben a plébánia Egyházmű-
vészeti Múzeuma. Megálmodói és létrehozói: Csató
Béla főesperes és Márton Judit műemlékvédő szak-
mérnök voltak. A múzeum szerepe az, hogy minél
több emberrel megismertesse a római katolikus egy-
ház múltját, több évszázados emlékeit, örökségét. 

>>> 4. oldal

MORGÓ 

Benevezés után, start előtt 

Tegnapelőtt, szeptember 23-án éjfélkor lejárt
a nevezések határideje, összesen 14-en adták
le a novemberi államelnök-választásokon való
induláshoz szükséges támogatói aláírásokat.
Jelenleg az óvások elbírálása, az aláírások hi-
telességének vizsgálata van folyamatban.
Tehát egyáltalán nem biztos, hogy mind a 14-
en ott lesznek a november 2-ai első forduló-
ban. 

>>>4. oldal

Vélemény 

Ők is emberek, csak besúgók?

Mennyire ember a besúgó, illetve mennyire em-
bertelen állat a titkosszolgálati ügynök? Bár-
mennyire is elnézőek akarnánk lenni ezekkel a
személyekkel szemben, nem tekinthetők közü-
lünk valónak. Ha anyagi haszonszerzés céljából,
rejtett módon gyűjtenek rólunk információkat
és továbbítják azokat a hatalmi szerveknek, ha
más célokat szolgálnak, mint amit velünk tu-
datnak, ha szándékosan félrevezetnek és ki-
használnak, ha csapdába ejtenek, és ilyen
módon meggyaláznak, akkor – főleg a képmu-
tatásuk miatt – ők legfennebb a közutálatra jo-
gosultak. 

>>>3. oldal

Társadalom

Bernády György lenyűgöző
épülete: a Városháza
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„Kalitkából kiszabadult
énekesmadárként élek”
„Kalitkából kiszabadult
énekesmadárként élek”
Interjú 
Bokor 

Ivánnal 

Az énekes-gitáros előadóművész Marosvásárhelyen született 1977. március 15-én, gye-
rekkora óta énekel, ám tehetsége már 22 évesen Budapestre vezette. Jelenleg Németor-
szágban él, főállásban zeneterapeutaként dolgozik, mellette koncertezik. Eddigi
pályafutása során a világ több mint húsz országának színpadán énekelt az ott élő magya-
roknak, ugyanakkor számos díjat és kitüntetést tudhat magáénak. Stílusát leginkább a
trubadúrokéhoz, az énekmondókéhoz hasonlítja, de a Felvidéken bemutatásra kerülő Ist-
ván, a király rockoperában István szerepét is megkapta. >>> 3. oldal



A Bányavirág a Nemzetiben
Szeptember 26-án, pénteken
19.30-tól a Bányavirág című kis-
termi előadás látható a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színházban.

A szerelem örök – rendkí-
vüli operahangverseny
Szeptember 25-én, csütörtökön
este 7 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében A
szerelem örök című rendkívüli
operahangversenyre várják a
nagyérdeműt. Vezényel: Hor-
váth József. Szólisták: Yolanda
Covacinschi, Tony Bardon, Balla
Sándor, Cristian Hodrea. Közre-
működik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia vegyeskara és
szimfonikus zenekara. Műso-
ron: Donizetti: Szerelmi bájital .

Imádság háború után
Az Imádság háború után című
táncszínházi előadással indítja
az új évadot a Maros Művész-
együttes magyar társulata. A
bemutatóra szeptember 26-án,
pénteken este 7 órakor kerül sor
a művészegyüttes kövesdombi
székházában. Az előadást Varga
János magyarországi koreográ-
fus állította színpadra.

Kivándorlás 
a tengerentúlra
Ezen a héten is folytatódik a Kós
Károly Akadémia Alapítvány
nagy sikernek örvendő törté-
nelmi előadás-sorozata. Szep-
tember 25-én, csütörtökön 17
órától Gyáni Gábor akadémikus,
egyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézetének
kutatóprofesszora tart előadást
Kivándorlás a tengerentúlra
címmel. Az eseményre a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota kister-
mében kerül sor.

Kozma Mátyás-
emlékműsor
A 85 éve született, 20 éve el-
hunyt orgonaművészre, zene-
szerzőre, Kozma Mátyásra
emlékeznek szeptember 26-án,
pénteken 18 órától a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius
templomban. Közreműködnek:
Nagy László unitárius lelkész-
főjegyző, Vasile Cazan, a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia
igazgatója, Kovács Zsuzsa zon-
goratanárnő, Molnár Tünde or-
gonaművész, Borbély Zoltán
zenei szerkesztő, Mezei Erzsébet
zenetanárnő, Novák József kép-
zőművész-zenész, a Cantuale
énekegyüttes, özv. Kozma Má-
tyásné Jászberényi Emese,
Hajdó Károly karnagy, a Soli
Deo Gloria egyesített vegyes
kar, Simon Csenge, Simon
Janka, Vizi Emese zeneszakos
hallgatók, Madaras Ildikó szop-
rán, zongorán kísér Szakács
Mária Magdolna.

Dicsőítő est a 
Kultúrpalotában
A Csak te, Jézus címmel tar-
tandó dicsőítő estre várják az
érdeklődőket szeptember 27-
én, szombaton délután 6 órától
a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tába. Meghívott: Pintér Béla és

zenekara. A belépés díjtalan.
Szervezők: Magvető közösség,
Új Kezdet keresztény közösség.

Családkonferencia 
Marosvásárhelyen
Élet, házasság, szentség Márton
Áron gondolataival – ebben a
témakörben szerveznek szep-
tember 26–28-a között tizen-
kettedik alkalommal
családkonferenciát a marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Ház-
ban. A konferencián elsősorban
Márton Áron személyiségével
foglalkoznak majd. Szó lesz írá-
sairól, ezek aktuális üzenetéről
házastársaknak, családoknak,
életük minőségének javításá-
ért. Szeptember 28-án imana-
pot tartanak.

Vidra Birtalan Éva 
tűzzománc- kiállítása
Újabb kiállítás nyílt a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota földszinti
galériáiban, ahol Vidra Birtalan
Éva lépett ismét közönség elé
tűzzománcaival. A Tűzzel festek
című egyéni tárlaton a mű-
vésznő hatvan alkotása látható.

Kerekes József kiállítása
Megnyílt Kerekes József nagyvá-
radi festőművész akvarellkiállí-
tása a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János-termében. A tárlat
október 4-éig látogatható.

Festmények a Deisis 
kiállítóteremben
A Kultúrpalota Deisis termében
megnyílt Pedro Grama festő-
művész kiállítása, amely szep-
tember 30-ig látogatható. A
kiállított képek hetente cseré-
lődnek.

Közös tárlat 
a Deus Providebit Házban
Marton Erzsébet Talpalatnyi
föld és Marton M. Ágota Párban
című kiállítása látogatható a
marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban. Marton
Erzsébet préseltvirág-techniká-
val készült alkotásait, Marton
M. Ágota festményeit állította
ki. A közös tárlatot október el-
sejéig lehet megtekinteni a hét
minden napján.

Kirándulások és filmvetítés
nyugdíjasoknak
A nyugdíjasok egyesületének
Maros megyei fiókja kirándulást
szervez szeptember 30-án Ma-
rosvásárhely–Brassó–Felső-
szombatfalva útvonalon,
valamint történelmi témájú ki-
rándulást október 3–5-én Ma-
gyarországra, a Dunakanyar
festői szépségű településére, Vi-
segrádra. Feliratkozni munka-
napokon lehet 10–13 óra
között az egyesület Bolyai tér
36. szám alatti székházában, az
emeleten. Ugyancsak a nyugdí-
jasokhoz intézett felhívás sze-
rint szeptember 23-án, kedden
11 órától az egyesület klubter-
mében levetítik a Két kertész-
nek egy virága című indiai
filmet. A belépés díjtalan – áll
az egyesület elnöke, Kovács
Irma által aláírt közleményben.
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Szeptember 25. Kende, Eufrozina, Nikolett
Szeptember 26. Jusztina, Dániel, Özséb
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Szeptember 30. Jeromos, Zsófia, Örs
Október 1. Malvin, Rómeó, Ludovika
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Horoszkóp
KOS: Ezen a héten a dolgok egy kicsit irányíthatatlannak
tűnhetnek. Vigyázzon, mert megpróbálják rávenni, hogy
olyan dologban vegyen részt, ami a jóhiszeműség határait
súrolja. Határozottan határolódjon el az ilyen ajánlatoktól,
ugyanis nagyon rövid idő alatt fény derül a turpisságra,
és ön makulátlan maradhat.
BIKA: Ezen a héten a csillagok állásai arra figyelmeztetik,
hogy legyen türelmes, csendben végezze a munkáját,
mert olyannak tűnhet ez az időszak, mintha minden lé-
pését tesztelnék. Főképp szakmailag kell alkalmaznia a
fokozott elővigyázatosságot. Kollegái könnyedén kifor-
gathatják a mondandóját, és a végén ott hagyhatják
egyedül a pácban. 
IKREK: Sok izgalmat hoznak önnek ebben az időszakban
a csillagok állásai. Szerencsére ezek olyanok lesznek, me-
lyeket szívesen fogad. Jelentkezhet egy különleges kép-
zésre, ahol sok új barátra lel, élvezettel vesz részt a
képzéseken, és a gyakorlatokat is örömmel végzi el.
RÁK: Fokozottan figyeljen azokra a személyekre, akik sok
jót tettek eddig önnek és ma is örömmel egyengetik si-
kerei útját. Ne kerülje a társaságukat, mert szeretik önt,
és a továbbiakban is számíthat rájuk.
OROSZLÁN: Boldog lesz a héten, mert azokban, akik
most önt körülveszik, megbízhat, és azokban is, akikkel
ezen a héten bármilyen nemű üzletet köt. Olyan új isme-
retségek vannak kilátásban egy társasági összejövetel
révén, melyekből a későbbiekre nézve nagyon jó kapcsolat
alakulhat ki.
SZŰZ: Ezen a héten olyan kozmikus hatások érik, melyek
segítségével lélektanilag szokatlanul magas szinten lehet.
Amennyiben szeretne megtanulni meditálni, vagy egyéb
szakrális technikával próbálkozott, ezekben a napokban
az eddigieknél kiemelkedőbb élményeket élhet meg.
MÉRLEG: Ezen a héten fokozottan ügyelnie kell az objek-
tivitására, és arra, hogy különbséget tegyen a dolgok kö-
zött. Most vegye nagyon komolyan a munkáját, még
akkor is, ha olyan területen tevékenykedik, ami nem szív-
ügye. A változtatás ideje később érkezik.
SKORPIÓ: A jelenlegi bolygóállások egy lényegi változást
indítanak el életének több területén is. Ennek hatását leg-
főképpen a környezetében élőkkel levő kapcsolataiban, a
munkatársi kapcsolataiban érezheti. 
NYILAS: Ezen a héten tegyen eleget minden felkérésnek.
Most mutassa ki elszántságát a munkájában és az elkép-
zelései mellet. A folyamatban levő ügyeit illetően ebben
az időszakban legyen fokozottan megfontolt és figyelmes. 
BAK: A héten a környezetében fokozott feszültség érez-
hető. A közúti forgalomban is érezni fogja ennek hatását.
Vezessen fokozott körültekintéssel, ugyanis feltűnően sok
türelmetlen és óvatlan autóssal találkozhat ezen a héten
az utakon. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten úgy érezheti, hogy a karriere és a
munkáján kívül semmit sem tud komolyan venni. Ezt az
időszakot jól tudja kamatozatni, ha új ismeretségek szer-
zésére is szán időt. Használja ki a veleszületett adottságait. 
HALAK: A héten egy kicsit nehezen tud szót érteni egy
önhöz közelálló személlyel. Kívülről nézve már-már vic-
cesnek tűnhet az értetlenkedésük. Jobb, ha abbahagyják
a téma feszegetését és egy későbbi időpontra teszik azt.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro



Ők is emberek, 
csak besúgók?

Mi, a többség, akik nem vállaltunk semmilyen titkosszol-
gálati feladatot, nem ítélkezhetünk kiváltságos társaink felett.
Elsősorban azért, mert nem tudhatjuk, hogy kik is ők valójá-
ban, hol vannak, és mit tesznek. Amint az elmúlt napokban
bebizonyosodott, annyira titkosított a munkájuk, hogy semmi
szín alatt nem fedhetik fel ezt a mivoltukat, sőt, még azt sem
hozhatják nyilvánosságra, hogy kik irányítják őket. Szóval
nem tudjuk, kiket is kellene kérdőre vonni amiatt, hogy a mi
besúgásunkkal keresik a kenyerüket. Másfelől pedig azt sem
tudhatjuk, mi hogyan viselkednénk, ha egy ilyen ajánlattal
megkeresnének minket. Mit szólnánk, ha felhívna egy tit-
kosszolgálati tiszt, és felajánlaná, hogy „mindössze” néhány
információ rendszeres beküldéséért komoly jövedelmet és
egyéb juttatásokat adna cserébe. Képesek lennénk-e vissza-
utasítani, ha egy szomorú, esős, őszi délutánon valaki egy
ilyen kecsegtető ajánlattal elénk állna?

A megkeresés érkezhet az államhatalmi szervektől, de
ugyanúgy egy párt vagy egy vállalat vezetőitől, valamint a
hatalom gyakorlásában érintett személyektől. A kiszemelt ál-
dozatot megkörnyékezik, majd beszervezik. Persze a képlet
nem ilyen egyszerű, hiszen nem kínálják fűnek-fának ezeket
a lehetőségeket. Sokan szeretnének titkosszolgálati ügynökké
válni, ám mégsem tehetik, mivel alkalmatlanok erre a sze-
repre. Gátlásosan viselkednek, elbizonytalanodnak és dadog-
nak, ha valamilyen hazugsággal kell szembesülniük.
Megremeg a hangjuk, és reszket a kezük. Mit kezdjenek a
szolgálatok egy ilyen esetlen személlyel? És – horribile dictu
– vannak olyanok, akik a besúgókéval összeegyeztethetetlen
erkölcsi normákkal rendelkeznek. E két fontos csoportba tar-
tozó okok valamelyikével – az alkalmatlansággal vagy a kép-
telenséggel – indokolható az, ha valakit elkerültek és
elkerülnek a behálózási kísértések.

De mégis, mennyire ember a besúgó, illetve mennyire em-
bertelen állat a titkosszolgálati ügynök? Bármennyire is el-
nézőek akarnánk lenni ezekkel a személyekkel szemben, nem
tekinthetők közülünk valónak. Ha anyagi haszonszerzés cél-
jából, rejtett módon gyűjtenek rólunk információkat, és to-
vábbítják azokat a hatalmi szerveknek, ha más célokat
szolgálnak, mint amit velünk tudatnak, ha szándékosan fél-
revezetnek és kihasználnak, ha csapdába ejtenek, és ilyen
módon meggyaláznak, akkor – főleg a képmutatásuk miatt
– ők legfennebb a közutálatra jogosultak. A véleményformá-
lásban közvetlenül részt vevő személyek pedig, mint például
a politikusok vagy az újságírók, ha másképpen ez nem is le-
hetséges, hát szakmai-erkölcsi magatartásuk által, minden
kétséget kizáróan meg kellene győzniük a közvéleményt arról,
hogy nem mások irányítása alatt állnak, nem ezredesek, nem
hadnagyok, nem besúgók, nem titkos ügynökök.
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Ferencz Zsombor

Az énekes-gitáros előadóművész Marosvásárhelyen született 1977. március 15-én, gyerekkora óta énekel,
ám tehetsége már 22 évesen Budapestre vezette. Jelenleg Németországban él, főállásban zeneterapeu-
taként dolgozik, mellette koncertezik. Eddigi pályafutása során a világ több mint húsz országának szín-
padán énekelt az ott élő magyaroknak, ugyanakkor számos díjat és kitüntetést tudhat magáénak. Stílusát
leginkább a trubadúrokéhoz, az énekmondókéhoz hasonlítja, de a Felvidéken bemutatásra kerülő István,
a király rockoperában István szerepét is megkapta. 

– Hogyan találkoztál a zené-
vel? 

– Gyerekkorom óta lenyűgöz
a zene és a tánc, de sajnos akkor
nem adatott meg a lehetőség ze-
nét tanulni, ám mindig ott lebe-
gett előttem a cél, hogy hivatásos
zenész legyek. Tizenévesen kerül-
tem a marosvásárhelyi Nagy Ist-
ván Ifjúsági Vegyeskarba, ahol Ko-
vács András tanár úr – ha ez
lehetséges – még inkább meg-
szerettette velem a zenét, és fel-
tárta előttem a magyar dallam-
világot. 

– Mióta foglalkozol hivatásos-
ként a művészetek ezen ágával?

– A vásárhelyi vegyeskar után
a helyi Állami Filharmónia kóru-
sában énekeltem, majd 1999-ben
felvételt nyertem Budapesten
Dévai Nagy Kamilla Zenedéjébe
– ő alapította meg Közép-Európa
első énekes-gitáros előadómű-
vész-képző iskoláját – sz.m. –
énekes-gitáros előadóművész
szakra, és 2001-ben a THÉBA Mű-
vészeti Akadémia táncművészeti
karának a hallgatója voltam. Az
utóbbin sajnos csak egy évig,
mert nem bírtam sem energiával,
sem anyagilag párhuzamosan két
helyen tanulni és mellette dol-
gozni.

– Mesélj arról, hol kezdted, il-
letve milyen állomásai voltak zenei
pályafutásodnak, és jelenleg hol
és mivel foglalkozol?

– A zenei pályám igazából a
magyar fővárosban, Dévai Nagy
Kamilla tanodájában kezdődött,
és már első évben rengeteg elő-
adáson, fellépésen, hazai és kül-
földi turnén vettem részt. 2004-
ben nagy álmom vált valóra,
ugyanis Felvidéken az István, a
király című rockopera István sze-
repében kerültem a színpadra.
2005. április 4-én volt a diploma-

koncertem Budapesten, ekkor
szereztem meg a hivatásos mű-
ködési engedélyem is. Azóta já-
rom a világot, több mint húsz or-
szág színpadán volt lehetőségem
énekelni az ott élő magyaroknak.
Jelenleg Németországban élek,
főállásban zeneterapeutaként
dolgozom, mellette persze kon-
certezem.

– Milyen díjakat tudhatsz ma-
gadénak?

– 2008-ban a Szigethy pályá-
zaton átvehettem az Év előadó-
művésze kitüntetést, 2009-ben
Kiemelkedő irodalmi és zenemű-
vészeti elismerést kaptam, 2011-
ben pedig Kimagasló irodalmi és
művészeti díszoklevéllel jutal-
maztak meg.

Számos szociális projektnek a
megálmodása, illetve a létreho-
zása miatt, rengeteg jótékonysági
koncert szervezése, illetve szerep-
lésem miatt 2012-ben, Párizsban
az Európa-keresztet is átvehet-
tem, ugyanúgy a Magyar Vitézi
Rend, a Jeruzsálemi Szent Lázár
Katonai és Kórházi Lovagrend
többszörösen elismerésben része-
sített. A francia Lafayette lovag-
rendnek kitüntetettje lehettem,
és nem utolsó sorban III. Grego-
rios Laham pátriárka személyesen
adta át az aranyoklevelet, és kö-
szönte meg a karitatív munkában
elért eredményem.

– Milyen zenei műfajokban
próbáltad ki magad?

– Sokféle és változatos mű-
fajokat próbáltam ki: a pályám
legelején a marosvásárhelyi Nagy
István Ifjúsági Vegyeskarban,
majd a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia kórusában énekel-
tem, később musicalt, rockoperát,
népdalt és megzenésített verse-
ket is adtam elő.

– Mégis milyen énekesként, ze-

nészként definiálnád önmagad,
stílusod?

– Mai napig sem tudom mi a
megnevezés, amely a stílusom-
nak megfelel. Trubadúr vagy Min-
nesänger – német udvari lovag-
költő, dalnok, voltaképpen a
francia trubadúr német megfe-
lelője – sz.m. –, de igazából hi-
vatásos énekes-gitáros előadó-
művész vagyok, viszont sokszor
énekmondónak nevezem ma-
gam. Az úgynevezett krónikásé-
nek összetett, meglehetősen ne-
hezen meghatározható irányzata
ez. Azt is mondhatnám, hogy ez
egy se hús, se hal műfaj. Könny-
űzenének komoly, komolyzené-
nek viszont könnyed. Többen ál-
lítják: nincs a műfajnak jövője,
hiszen egyre kevesebben érdek-
lődnek iránta. Én azt gondolom,
csupán a kínálat hiányzik, meg
azok az emberek, akik felvállalnák
ennek népszerűsítését. Ezért pró-
bálok gyűjtések útján megőrizni
valamit, s ellesni egy keveset
azoktól a zseniális elődöktől, akik
életüket erre tették fel.

– Kik tanítottak, kiknek a kezei
alatt formálódtál?

– Nagyon sokat köszönhetek
Szabó Orosz Edit tanárnőnek, aki
a vásárhelyi Művészeti Líceumban
tanított, majd Budapesten Dévai
Nagy Kamillának, Liszt-, Bartók,
Kazinczy-díjas előadóművésznek,
de Vikidál Gyula, Huzella Péter,
Kossuth-díjas énekes-gitáros elő-
adóművész, a Kaláka együttes
tagja is segített a formálódásom-
ban. Emellett Dr. Wacha Imre és
Dr. Stollár Jánosné egyetemi ta-
nároknak, Sáry László Zeneaka-
démiai professzornak és Mádi-
Szabó Katalinnak is sokat
köszönhetek.

– Szociálisan hátrányos hely-
zetű gyerekeket is oktattál zenélésre,

éneklésre. Milyen élményekkel gaz-
dagodtál ennek során?

– Ez egy közös projekt volt a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat-
tal. Először a Minisztár zenés te-
hetségkutató versenyt keltettem
életre, ahol rengeteg muzikális
gyerek mutatta meg tehetségét.
Őket hallgatván azon gondolkod-
tam, hogy én 8-9 éves gyerekként
mennyire szerettem volna éne-
kelni, zenélni, amire nem volt ak-
kor lehetőségem, és arra próbál-
tam megoldást találni, hogy nekik
ez az álmuk valóra váljon. Ekkor
hoztam létre a játszótéri zenedét,
ami szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekeknek biztosított lehetősé-
get a zenetanulásra. Kiválogattam
a tehetséges gyerekeket, átgon-
doltam milyen módszerrel fogom
őket tanítani, zeneelmélet nélkül.
Első órán gitárt fogtak a kezükbe,
és máris zenéltünk. Az volt a cél,
hogy megszerettessem velük a ze-
nét, megismertessem velük a ma-
gyar dallamvilágot, és nem utolsó
sorban: óvjam őket a csellengés-
től, hisz rengeteg gyerek kóborol
céltalanul az utcán, és nem tudja,
hogy hova tart és mit akar, emiatt
pedig nagyon könnyen a drog ál-
dozatává válhat. Egyébként nagy
öröm volt velük együtt zenélni,
turnézni, sőt, lehetőségünk volt
Vaduzba utazni, és a lichtensteini
hercegnőnek németül és magya-
rul is énekelni, ott pedig három
hétig voltunk a hercegnő vendége.

– Hogyan gondolsz vissza szü-
lővárosodra, Marosvásárhelyre? 

– Nagyon sokat kaptam Ma-
rosvásárhelytől, de ott valahogy
mégis kalitkába zárt énekesma-
dárnak éreztem magam…

– Követed-e a marosvásárhe-
lyi, erdélyi zenei életet? Hogyan vé-
lekedsz erről? 

– Mióta Németországban

élek, sajnos elszakadtam az ott-
honi zenei élettől, de tudom,
hogy léteznek együttesek, verse-
ket zenésítenek meg, mint pél-
dául a Kővirág, akik csodálatos
dallamok révén adják át a közön-
ségnek a magyar költők verseit,
és ez öröm számomra.

– Kiket tartasz példaképeid-
nek, követendő modelleknek a
szakmában?

– Kedvenceim vannak, de
nem nevezhetem példaképeknek
őket, senkit nem szeretnék utá-
nozni, magam szeretnék lenni,
maradni. De természetesen a Ka-
millával töltött évek igencsak
megpecsételik az általam képvi-
selt zenei stílust.

– Hol vannak fellépéseid mos-
tanában, illetve Erdélyben, Vásár-

helyen láthat-e téged a közönség?
– Jelenleg Németországban

vannak koncertjeim, elsősorban
az itt élő magyaroknak énekelek,
mert az a tapasztalatom, hogy a
nyugati magyaroknak igen nagy
szükségük van a dalra, a magyar
szóra.

Bokor Iván mottójaként Dé-
vai Nagy Kamilla Ars Pro Musica
című versének részletét emelte
ki. „Mentem házról házra/ Or-
szágról országra/ Mindig gyó-
gyírt vinni/Mások bánatára/Me-
gyek még eztán is/ Égből jött
feladat/ Osszam szét köztetek/
Egész önmagamat.”

Pál Piroska

„Kalitkából 
kiszabadult  
énekesmadárként 
élek”

- Interjú Bokor Ivánnal - 
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A marosvásárhelyi belvárosi római katolikus plébániatemplom szakrális terében, az északi oldalkarzaton
került berendezésre 2002-ben a plébánia Egyházművészeti Múzeuma. Megálmodói és létrehozói: Csató
Béla főesperes és Márton Judit műemlékvédő szakmérnök voltak. A múzeum szerepe az, hogy minél több
emberrel megismertesse a római katolikus egyház múltját, több évszázados emlékeit, örökségét. Célja az
egyházmegye plébániái által már nem használt, jelentős művészi és történeti értékkel rendelkező, veszé-
lyeztetett műtárgyak begyűjtése, bemutatása, megőrzése, konzerválása, ha lehetséges, restaurálása. 

MORGÓ 

Benevezés
után, start előtt 

Tegnapelőtt, szeptember 23-án éjfélkor lejárt a ne-
vezések határideje, összesen 14-en adták le a novemberi
államelnök-választásokon való induláshoz szükséges tá-
mogatói aláírásokat. Jelenleg az óvások elbírálása, az alá-
írások hitelességének vizsgálata van folyamatban. Tehát
egyáltalán nem biztos, hogy mind a 14-en ott lesznek a
november 2-ai első fordulóban. 

A jelöltek névsorát átfutva már első látásra is világos,
azok három csoportba sorolhatók: az esélyesekre, a tar-
talékokra és a futottak még kategóriájához tartozókra. 

Egyértelmű, hogy a posztkommunista utódpárt je-
löltje, a jelenlegi kormányfő az első forduló legesélye-
sebbje. Állításom alátámasztásaként elég, ha csak a PSD
szervezettségére, beágyazottságára, állandó szavazói-
nak, mozgósítható támogatóinak tömegére utalok.
Szinte biztos, hogy ő lesz a második, döntő menet egyik
résztvevője. Feltéve, ha nem kényszerül visszalépni, mert
a Băsescu által elindított ügynök-ügy – szerintem ebbe
illeszkedik a Turcescu-vallomás is – célkeresztjében jól
láthatóan Victor Ponta áll. Az államelnöknek a sajtó nyil-
vánossága előtt elejtett félszavai egyértelműen erre utal-
nak. 

A másik oldalon az a tét, hogy ki lesz Ponta ellenfele.
Ez idő szerint több jelölt is arra számít, hogy bejuthat a
második fordulóba. A legesélyesebbnek a keresztény-li-
berálisok, azaz a PNL-PDL közös jelöltje, Klaus Iohannis
tűnik. Feltéve, ha elindulhat. Egyáltalán nem véletlen,
hogy a PSD megsürgette összeférhetetlenségi perének
lezárását. Igaz ugyan, hogy alapfokon elutasították a
vádat, de ki tudja... Ha sikerül elgáncsolni a nagyszebeni
polgármestert, akkor a Băsescu-kedvenc Elena Udrea
lehet a befutó. 

Van egy jelölt, aki a korábban említett három csoport
egyikébe sem tartozik: az egykori liberális pártvezér, ex-
kormányfő Călin Popescu-Tăriceanu. Őt azért indították
a pészédések, pártot is abból a célból gründoltak neki,
hogy lehetőleg a liberálisoktól vonjon el voksokat, a ve-
télytárs esélyeit gyengítse. 

A tartalékok közé sorolandó Monica Macovei, a román
igazságszolgáltatás képzelt nagyasszonya, megreformá-
lója. Rá Iohannis kibuktatása esetén számítana az úgy-
nevezett keresztény-liberális oldal. 

Az utolsó pillanatban felbukkant Teodor Meleşcanu
– tegnap még kémfőnök, ma már államelnök-jelölt –
igazi fekete lónak számít. Politikusi életútja, karrierdip-
lomata, illetve titkosszolgálati múltja alapján igazán nem
vádolható valamiféle pártszimpátiával. Pontáék tekint-
hetik ugyan saját emberüknek, de akár a Băsescu-féle
elképzelésekbe, forgatókönyvbe is könnyen beilleszthető.
Azt suttogják, hogy a kényszerből, illetve külső sugallatra
egymással kiegyező két oldal – miután Ponta és Iohannis
indulását kölcsönösen megakadályozták – átmeneti
időre – 2016-ig – neki szavazna bizalmat, aztán újra né-
gyévenként, a parlamenti választásokkal egyidőben vá-
lasztanának államelnököt. Hát ez tűnik a legmerészebb
forgatókönyvnek, de Romániában élünk, ahol köztudot-
tan minden lehetséges. Sőt, annak az ellenkezője is.  

A többiek – szám szerint nyolcan – az esélytelenek,
a futottak még kategóriájába tartoznak. Beleértve a két
magyar jelöltet is. Kelemen Hunor és Szilágyi Zsolt vá-
lasztásokon való részvételének egyetlen haszna: az er-
délyi magyar politikai pártok közötti erőviszonyok várt
tisztázása.

Szentgyörgyi László   

Egyházművészeti Múzeum
Vásárhely szívében 

www.kozpont.ro

Az olajfestményeket, értékes
ötvösműveket, szobrokat, litur-
gikus felszereléseket és kegy-
tárgyakat őrző múzeum 2005
augusztusától látogatható. A
plébánia levéltárosát, múzeu-
mának őrét, Barabás Kisannát
arra kértük, mondja el olvasó-
inknak, hogyan kerültek mos-
tani helyükre a közszemlére
szánt értékek, és mutasson be
néhányat a műtárgyak közül:
„Márton Judit erdélyi és ma-
gyarországi szakemberekkel az
egész egyházmegye területét
bejárták és leltárt készítettek.
A helyszíneken felmérték a mú-
zeumi vagy műtárgyértékű fel-
szerelési darabokat, liturgikus
tárgyakat, majd Marosvásár-
helyre szállították azokat, ame-
lyekről tudták, hogy megfelelő
tárolás híján tönkremehetnek,
elvesztődhetnek. A későbbiek
során a marosi és küküllői egy-
házkerületekre szűkült le a be-
gyűjtési munka. De meg kell itt
említenünk azt is, hogy a be-
gyűjtötteken kívül vannak még
különféle adományokból szár-
mazó tárgyak is a múzeumban”
– tájékoztatott Barabás Kisanna. 

A műtárgyak fertőtlenítve,
konzerválva, részben 
restaurálva vannak

A múzeumi tárgyak felsoro-
lására talán egy lapszám teljes
terjedelme is kevés lenne, ezért
csak néhányat említünk meg
ezek közül: A múzeum bejára-
tának közelében látható egy gó-
tikus középkori darab, a 
Székelykálból származó ke resz -
telő medence. Behozatala előtt,
Kálban már nem is a templomban
tartották, hanem a cinteremben.
A nóduszáig elásták ,és virágokat
ültettek bele. Ezt sikerült múze-
umba kerülése után restaurálni.

A kisbácsi madonnára a
templom tornyában találtak rá,
sérült állapotban, karjai letörtek
és az orra is hibás. Barokk kori
kisplasztika. A múzeumban ta-
lálható többi tárgyhoz hason-
lóan ez is fertőtlenítve, konzer-
válva van, restaurálására viszont
még nem kerül sor. 

Kerelőszentpálról került be
a máriapócsi Szűz Máriát ábrá-

zoló kegykép, amit Károlyi Klára
– Haller Gábor gróf özvegye –
festetett meg hálából, hogy a
reformáció után sikerült vissza-
szerezni a templomot a katoli-
kus egyházközség számára. Eh-
hez társul a mariazelli kegykép,
amit ugyancsak Károlyi Klára
festett annak örömére, hogy a
család három tagja élve került
haza egy csatából. 

Vannak a múzeumban olyan
tárgyak is, amelyeket történelmi
események miatt nem használ-
tak többé. Ilyen például a Szent
Ágnest ábrázoló 19. századi kép,
amely az egykori marosvásár-
helyi római katolikus leányisko-
lából került ki az 1948-as álla-
mosításkor. Ágnes – Mária
mellett – a lányok védőszentje
a Mária Kongregáció Társulatá-
ban. A szintén államosított helyi
római katolikus főgimnázium-
ból származik egy zászlómasni,
amit Majláth Gusztáv Károly er-
délyi püspök édesanyja, Majláth
Györgyné adományozott az if-
júságnak 1899-ben.

Kelementelkéről került a
marosvásárhelyi múzeumba a
Henter család fogadalmi képe,
amelyik azért is érdekes, mert
a festmény mindkét oldala fes-
tett. Az egyik oldalon Krisztus
keresztje alatt a Henter család
imádkozik, a másikon pedig egy
szép Piéta-ábrázolás látható.
Ugyancsak a Henter családé volt

az itt őrzött, 1783-ból származó,
Batthyány püspök által megál-
dott feszület is. Itt van még az
1972-ben lebontott marosvá-
sárhelyi Szent Imre ferences
templom főoltárának oromzati
képe is, ami előbb Ákosfalvára
került, onnan hozták be aztán
a múzeumba. 

A vásárhelyi minorita temp-
lomból, illetve zárdából többek
között két nagyméretű fest-
mény került ide, egyik Nepo-
muki Szent Jánost, a másik a
Szent Családot ábrázolja.

A Haller-Harmath család
adományaként került a múze-
umba Haller János nejének
portréja – egy nagyon kvalitá-
sos főúri portré. A képen Daniel
Zsófia gyönyörű barokk ruhában
van, torokszorítót, fűzőt és az
osztrák csillagkeresztrendet vi-
seli, amelyet azok a magasabb
arisztokráciához tartozó katoli-
kus nők kaptak, akik sokat jó-
tékonykodtak.

Nagy értékben adományo-
zott műtárgyakat a múzeumnak
a Németországban élő Csiszér
Miklós műgyűjtő. Ezek főképpen
18–19. századi ikonok, de ado-
mányozott más műtárgyakat is. 

A múzeum mellett 
levéltár is működik

A múzeum mellett a plébá-
niának saját levéltára is műkö-

dik. Ez a gyűjtőközpont a ma-
rosi- és a küküllői kerületek
szórvány-egyházközségi levél-
tárai számára jött létre a Keresz-
telő Szent János plébániatemp-
lom északi oratóriumában és a
Deus Providebit ház egyik he-
lyiségében. Marosvásárhelyen
a szervezett iratbegyűjtést Bíró
Emese indította el 2005-ben,
aki tíz egyházközség levéltárát
gyűjtötte össze. A jelzett kerü-
letek levéltárainak többségét a
marosvásárhelyi belvárosi plé-
bánia jelenlegi alkalmazott le-
véltáros–muzeológusa, Barabás
Kisanna gyűjtötte be 2006-tól
kezdődően. Az anyag rendezé-
sét is legnagyobbrészt ő vé-
gezte, és folyamatosan végzi. A
múzeum és a levéltár előzetes
egyeztetés alapján látogatható
illetve kutatható. A plébánia te-
lefonszáma: 0265 250 270. 

„A múzeum és az itt szerve-
zett kiállítások célja nem az,
hogy teljes képet adjon az egy-
házmegye szellemi és tárgyi
örökségéről, hanem az, hogy el-
képzelhetővé tegye a töredékek
által az egykori gazdag múltat.
Tárgyaink eltérő művészettör-
téneti értéket hordoznak, de
egyház-, vallás-, és művelődés-
történeti jelentőségük nagy” –
mondta el még lapunknak Ba-
rabás Kisanna. 

Nemes Gyula
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A tornyos Városháza, a város egyik szimbóluma, a város központjában álló rep-
rezentatív középület, mely híven tükrözi polgárságának szellemi életét, lelkü-
letét, áldozatkészségét és nem utolsó sorban öntudatát. Amint azt már a múlt
heti lapszámunkban is említettük, az épület a város lakosságának pótadójából
épült 1906 és 1907 között.

Bernády György lenyűgöző
épülete: a Városháza

Az épület előkelő 
stílusa meghatározza 
Vásárhely képét

Nagyon fontos tudni, hogy
az impozáns és a kor igényeit
kielégítő tornyos Városháza épí-
tését dr. Bernády György már
polgármestersége első éveiben
eltervezte. 

Amint azt Keresztes Gyula
Marosvásárhely szecessziós épü-
letei című könyvében is leírja,
Bernády és Vásárhely tanácsa,
valamint a város polgársága tu-
datában volt annak, hogy a
tervbe vett városházának mű-
vészinek, a város legszebb épü-
letének kell lennie, amely elő-
kelő stílusával, tömegével és
reprezentatív elhelyezésével
meghatározza a város képét.

A magyar stílus 
hangulata

A város első számú középü-
lete nemes külsőt kívánt, olyant,
amelyre a város akkori és későbbi
polgársága is büszke lehessen.
Ugyanakkor kifejezője legyen sa-
ját korának, amikor az építészek
éppen a magyar építészeti stílus
létrehozásán fáradoztak.

A tornyos Városháza tehát a
szecesszió jegyében, a Lechner
Ödön által létrehozott magyar
stílus hangulatában terveztetett
és épült fel a fent már említett

időszakban.
A Városházát a Széchenyi tér

déli végében lévő sétatér, az
úgynevezett allé végében, a
nyugati oldalon elnyúló földszin-
tes házak helyére építették.

Ha figyelembe vesszük, hogy
néhány emberöltővel azelőtt
azon a helyen téglavetőhely, és
a téren végigfolyó Nagyárok
mentén marhafürösztő volt, ak-
kor döbbenünk rá, hogy a város-
építés terén mit jelentett a Vá-
rosháza új épületének
felépítése…

A terv nyertese 
budapesti építészpáros

A pályázatra számszerűen
tizennégy terv érkezett be, és
1905. május 24-25-én már ki
is hirdették a győztest. Egy bu-
dapesti építészpáros, Komor
Marcell és Jakab Dezső Szék-
hely jeligéjű terve tetszett a
leginkább a zsűrinek. Amúgy
a verseny második és harma-
dik helyezettje is budapesti
volt, nevezetesen Sebestyén
Arthur, illetve Bobula János.
Rajzaik egy része máig fenn-
maradt.

Mivel azonban a javaslatok
egyikével sem volt maradék-
talanul elégedett sem Ber-
nády, sem pedig az ítélőbizott-
ság, végül három tervet

vásároltak meg. Ezek egyike a
harmadik helyezett Bobula Já-
nosé volt, és ennek alapján ke-
rült sarokra a torony. 

Komor és Jakab terveiben
a torony középen volt, egészen
pontosan az előcsarnok fölött,
Bernády és a zsűri néhány
tagja azonban ragaszkodott a
sienai- illetve a firenzei mo-
dellt idéző oldalsó elhelyezés-
hez, azzal érvelve, hogy így a
legkihangsúlyozottabb a kom-
pozíció.

Az irányvonalak  
határozzák meg 
a végső tervet

A jelenleg a kormánybiztosi
hivatalnak helyet adó egykori vá-
rosháza tehát több terv ötvözé-
séből jött létre. A zsűri megha-
tározta a főbb irányvonalakat, a
pályázat nyerteseinek pedig ezek
követésével kellett elkészíteniük
a végső tervet. Az első változa-
tokat 1906-ban mutatták be. 

Kezdetben két belső udvara
volt az épületnek. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy az eredeti ter-
vek szerint a közigazgatási szék-
hely mellett egy bírósági terem,
fogda, sőt a rendőrség is helyet
kapott volna benne. Utólag azon-
ban ezeket törölték, és ezzel
együtt felszámolták a második
udvart.

Jeligék: Székház – 
Őrtorony – Bem apó – 
Tornakert – Hármaskör

Az érdekes elnevezések vé-
gett maradjunk még egy kicsit a
pályázatoknál. A Városháza terv-
pályázati hirdetményét egészen
pontosan 1905. február huszon-
harmadikán tették közzé, és áp-
rilis harmincadikáig több mint
tíz tervet mutattak be. Amint azt
már említettük a nyertes Komor
Marcell és Jakab Dezső budapesti
műépítész Székház jeligés terve
volt. A második díjat ugyancsak
budapesti műépítész nyerte el,
Sebestyén Arthur Őrtorony jeli-
gés tervével. További három ter-
vet vásárolt meg a bírálóbizott-
ság: Bobula János budapesti
műépítész Bem apó, Schneider
Iván budapesti és Várady Árpád
marosvásárhelyi építész közös
tervét Tornakert jeligével, és Tó-
ásó Pál budapesti műépítész Hár-
maskör jeligés tervét.

A határozott törekvés és a
városházajelleg

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból még az is ki-
derül, hogy a díjazott tervekben
lévő ötletek alapján a kiviteli
tervek elkészítésével Komor és
Jakab műépítészeket bízta meg
a tanács.

A végleges tervek elkészíté-
sével határozott törekvés nyil-
vánult meg a városházajelleg
kidomborítására, mely szerint a
székházat karcsú, magas torony
uralja – ez különben egy közép-
kori hagyomány –, és városké-
pileg hangsúlyozott beállítás-
ban álljon. 

A leírtak szerint az építkezést
1906 nyarán kezdték el, és bár-

mennyire is hihetetlen, 1907 vé-
gén az egyes ügyosztályok már
használatba is vették az épületet. 

Bernády pótló kiegészítése
Ugyanakkor Keresztes Gyula

még azt is megemlíti, hogy az
épületet eredetileg földszinttel és
egy emelettel terveztette a tanács. 

Az építkezés ideje alatt Ber-
nády György pótlólag rendelte
el a főhomlokzat hosszán, a má-
sodik emelet építését, vagyis az
épület nagyobbítását, felismer-
vén azt, hogy: „… a jövendő
még számtalan hivatalt hord
méhében…”.

A polgármester 
rendkívüli 
lokálpatriotizmusa

1906 nyarán tehát megtar-
tották a kivitelezési versenytár-
gyalást, és július huszonnegye-
dikén alá is írták a szerződést a
nyertessel. 

A munkálatokkal ifj. Csiszár
Lajos marosvásárhelyi szakem-
bert bízták meg. Bernády ekkor
rendkívüli lokálpatriotizmusáról
tett tanúbizonyságot. Ezt
mondta: „…uraim, most eme-
lünk egy városházát, aztán kö-
vetkeznek más épületek is, de
a kivitelezést minden esetben
helyiekre kell bízni… Az rend-
ben van, hogy a tervezők más-
honnan jönnek, de a mesterem-
bereknek helyieknek kell
lenniük. ”. És ez így is történt.
Aláírták a szerződést a fővállal-
kozóval, majd kiadták a munkát
több helyi építőmesternek, és
így a helybéliek által befizetett
adókat végül gyakorlatilag szin-
tén marosvásárhelyi vállala-
tokba fektették, amelyek fellen-
dültek ezen építkezések révén.
És ez nagyszerű dolog volt. 

Azonban volt is kire alapoz-
nia Bernádynak. Az ebben az
időszakban eszközölt befekte-
tések révén ezek a mesterem-
berek bátorságra kaptak, tovább
képezték magukat, és kitűnő
szakemberekké váltak. Valóban
értették a dolgukat.

A Városháza a kor egyik 
legreprezentatívabb 
épülete

Mivel nagyon rövid volt a ki-
vitelezési határidő, a munkála-
tokkal nagyon gyors ütemben
kellett haladni. A szakemberek
gyorsan, de nagyon jól dolgoz-
tak. Így 1907-ben már be is köl-
tözött a hivatal a kor egyik leg-
reprezentatívabb épületébe,
amelynek végső formájához a
budapesti művészvilág krémje
is hozzájárult – akárcsak a Kul-
túrpalota esetében. 

A festett üvegablakok Róth
Miksa keze munkáját dicsérik,
a díszítésekben pedig gödöllői
művészek dolgoztak. 

Az 1908-ban kiállított át-
adási jegyzőkönyv szerint 700
ezer koronába kerültek a mun-
kálatok, ami elfogadhatónak
számít a költségelőirányzathoz
képest. 

A homlokzat, a nagy tanács-
terem és az előcsarnok nagyon
gazdag díszítésekben, de ha to-
vábbmegyünk az oldalfolyosók
és az irodák felé, egyértelműen
meglátszik, hogy spóroltak.

Szerkesztette: 
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: 
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból)



A hét autonómiája. A Szé-
kelyföldön élő cigány közössé-
gek etnikai identitása kerül ve-
szélybe a Pro Európa Roma Párt
(dikk, ilyen is van?) szerint, ha
életbe lép az RMDSZ autonómi-
atervezete. Ezt a párt Kolozs
megyei elnöke, Aurel Rosianu
közölte, a Kelemen Hunor által
ismertetett jogszabályra rea-
gálva. „A mi elvárásunk az, hogy
a Székelyföldön élő romák ne
magyarosodjanak el, és ne ve-
szítsék el az etnikai identitásu-
kat” – olvasható az állásfogla-
lásban, amely arra is
emlékeztet, hogy Hargita, Ko-
vászna és Maros megyében
mintegy hatvanezer lelket
számláló cigány közösség él,
amelynek tagjai veszélybe ke-
rülnek, ha életbe lép az auto-
nómia-statútum.

„Ha a tervezetet mégis elfo-
gadná a parlament, akkor mi is
autonómiát követelünk a közös-
ségünk számára azokban a ré-
giókban, ahol jelentősebb lét-
számban élnek romák: Szilágy,
Bihar, Kolozs, Călărasi, Iasi, Olt
és Galac megyében” – teszik
hozzá.

Pestiesen szólva: ha egy üz-
let beindul…

A hét magyarázata. A
Központ olvasói és az emberiség
gondolkodni képes törpe ki-
sebbségének további tagjai kö-
zül is bizonyára sokan elgondol-

koztak már rajta: hogy lehetnek
az Iszlám Állam lefejezéses vi-
deóin a túszok olyan nyugodtak,
amikor tudják, hogy pillanato-
kon belül brutálisan kivégzik
őket? Hiszen – lefejezőikkel el-
lentétben – nem őrült fanati-
kusok ők, még csak nem is kő-
kemény zsoldosok vagy
hivatásos katonák, hanem egy-
szerű, „hétköznapi” emberek:
haditudósítók, újságírók, se-
gélymunkások.

Íme a válasz: természetesen
nem tudják. A szélsőségesek
számos alkalommal fenyege-
tőznek kivégzéssel anélkül, hogy
végrehajtanák azt – közölte a
Szíriában áprilisban kiszabadult
francia háborús tudósító, Didier
Francois, a radikális milícia fog-
ságában megélt tapasztalatai
alapján. A terroristák például
rendszeresen készítettek elő ke-
resztre feszítéseket, amelyeket
aztán nem vittek végbe – tette
hozzá az egykori túsz.

Réges-régen ez nem így volt:
amikor nekiláttak egy keresztre
feszítésnek, azt be is fejezték!

A hét kifogása. A Két-
nyelvű utcanévtáblákat Maros-
vásárhelyen csoport tagjai múlt
pénteken átnyújtották a Deus
Providebit Tanulmányi Házban
azt a petíciót, melynek címzettje
Peti András alpolgármester és
Borbély László képviselő, és
amelyben a kétnyelvű utcanév -

táblák kihelyezésére vonatkozó
kérésüket nyomatékosítják,
4500 támogató aláírással meg-
spékelve.

Az átnyújtáson jelen volt a
CEMO-főnéni, Szigeti Enikő is,
aki elmondta: Claudiu Maior al-
polgármesterrel és a városháza
további illetékeseivel való talál-
kozásaik során kiderült, ők úgy
vélik, nem szabad elsietni az ut-
canévtáblák kihelyezését, mert
ezek gyors kikerülése rémisztő
lenne a román közösség szá-
mára.

Ha ilyen ütemben folytatód-
nak a kihelyezések, akkor ked-
ves Peti András aligha lesz egy-
hamar a vásárhelyi románság
mumusa.

A hét felmondása. Egy
amerikai televíziós csatorna
munkatársa, Charlo Greene élő
adásban jelentette be, hogy fel-
mond, méghozzá a következő-
képpen: „Fuck it, I quit!” (B*ssza
meg, kilépek!). A riportercsaj az
Alaska Cannabis Clubról tudó-
sított éppen, amikor bejelen-
tette, hogy a szervezetnek ő a

vezetője, és ezentúl minden
energiáját a marihuána legali-
zációja melletti kampányba fek-
teti majd, úgyhogy ő itt és most
elköszön. 

Robert Turcescu is ezt kellett
volna csinálja a teátrális, hatás-
vadász, szánalmas cirkusz he-
lyett.

A hét mesekönyve. Né-
hány napja jelent meg Magyar-
országon Jeffrey A. Miles A her-
cegek és a kincs című
mesekönyve. A történet dióhéj-
ban: van egy Evergreen nevű ki-
rályság, ott éldegél Rufus király
és lánya, Elena hercegnő. Elenát
egyik nap elrabolja egy gonosz
boszorkány. A búslakodó Rufus
kihirdeti: azé lesz a királyság,
aki kiszabadítja és feleségül ve-
szi a lányát. A bajnok Gallant és
a könyvmoly Ernest (a magyar
fordításban Győző és Szilárd)
útra kelnek, hogy megmentsék
a hercegnőt. Rövidke, ám veszé-
lyes kalandozásaik során azon-
ban rájönnek, hogy nekik nem
Elena kell, hanem egymásba
szerelmesek. A mese „happy

enddel” végződik (esetünkben
jelentsen ez bármit is).

Akkor már inkább Markó
Béla irredenta gyermekversei.

A hét bélyegei. A fél évvel
ezelőtti bejelentés óta a világ
178 országából érkeztek előren-
delések azokra a postabélye-
gekre, amelyeken Tom of Fin-
land homoerotikus grafikái
láthatók; a finn posta szerint e
bélyegsor kibocsátása lett a pos-
tatörténet legnagyobb média-
figyelmet kapó eseménye. 

Touko Laaksonen (1920-
1991), a Tom of Finland néven
alkotó grafikus teremtette meg
a szűk ruhába öltöztetett izmos,
szőrös, meleg macsó zsánerét.
15 évesen rajzolta meg első ho-
moerotikus grafikáit, de az első
sikerre egészen 1957-ig kellett
várnia, amikor elküldte pár ké-
pét az amerikai Physique Picto-
rial című lapnak, amely rögtön
címlapjára tette az egyiket. Az
első kiállítását viszont csak

1973-ban, Hamburgban ren-
dezték meg, amikorra már meg-
teremtette a meleg közösség
szuperhősét: a motorján a vilá-
got járó, talpig bőrbe öltözött,
vastag bajuszú, minden útjába
kerülő férfit magabiztosan
ágyba döntő Kakét. 

A hír külön pikantériája,
hogy a Transindexen is megje-
lent „Világsiker az első homoe-
rotikus postabélyeg” címmel,
közvetlenül alatta Kelemen Hu-
nor választási hirdetésével,
amelyen egy idős parasztem-
berrel parolázik.

A hét mondása. Izsák Ba-
lázs: „A skót törekvések fogad-
tatása az Egyesült Királyságban
olyasvalami, amit elvárnék a ro-
mán médiától és államhatalom-
tól Székelyfölddel szemben”.

Talán nem ártana továbbí-
tani a székely William Wallace
elvárásait a nevezettek felé,
mert akkor hátha…

Molnár Tibor

online
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Őszi szimfóniák , 
kulturális interferenciák

Ez év őszén a hagyományos Bor és
Kézművesség Fesztiválja egy nagysza-
bású megnyilvánulás része lesz,
amely a város teljes kulturális poten-
ciálját hivatott kihasználni – jelen-
tette be a város polgármestere, dr. Dorin Florea
a keddi, szeptember 23-i sajtótájékoztatón.

Az esemény az Őszi szimfóniák – Marosvásárhelyi
Kulturális Napokégisze alatt zajlanak majd az október
4-11 közötti időszakban a municípium központjában,
a Nemzeti Színházban, a Ligetben, a Mihai Eminescu
Kulturális Központban, a Művész Moziban, olyan helye-
ken, ahol a polgármester szerint„biztosított minden fel-
tétel komoly események megrendezésére, ahol a
marosvásárhelyiek, románok és magyarok önmagukra
találnak és együtt örülhetnek, a harmónia és a kultu-
rális interferenciák környezetében.”

Partnerségben a Maros Megyei Tanáccsal, Maros
Megye Főispánságával és a Marosvásárhelyi Garnizó-
nával, a Polgármesteri Hivatal megrendezi a megem-
lékezést az 1944 szeptemberében Maros megyében
folytatott harcok 70. évfordulója alkalmából, tiszteletét
fejezvén ki - katonai szertartással és koszorúk elhelye-
zésével – a harctéren elesett katonák emléke iránt –
tájékoztatott továbbá Dorin Florea polgármester.

A mass media képviselőinek kérdéseire válaszolva,
a város polgármestere ismét határozottan elutasította
az autonómia iránti törekvéseket, amely szítja a kedé-
lyeket ez időszakban, és felhívta a figyelmet azokra a
veszélyekre, amelyet az ilyen radikális és európa-ellenes
attitűdök okozhatnak.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

HETI HETES
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A Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia Magyarország
egyik legkiválóbb és legmodernebb sportlétesítménye, amelyet 2009.
júniusában dr. Kiss-Rigó László (Szeged-csanádi megyés püspök) alapí-
tott, s amely egyedülálló Európában.  Rövid ott tartózkodásom során
az akadémia létesítményvezetőjével – aki napi kapcsolatban áll az ed-
zőkkel és koordinálja az ott folyó munkát –, a Békéscsabai Előre Spar-
tacus és a Gyulai Termál FC hajdani kapusával, a 44 éves Steigerwald
Ernővel beszélgettem az Akadémia működéséről, a korcsoportos csa-
patok eredményeiről és jövőbeli célkitűzéseikről. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Látogatóban a Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémián

Vásárhely számára is mintát jelenthet  

– Megtiszteltetés számomra,
hogy sikerült betekintenem a Gyu-
lai Grosics Gyula Katolikus Labda-
rúgó Akadémia belső életébe. Mi-
ből is áll az Akadémia?

– Az Akadémia 14 hektáros
területen terjed el, minden sport-
szakmai igényt kielégítő európai
szintű sportkomplexum, melyhez
két iskola és egy kollégium kap-
csolódik, és az akadémia igazolt
labdarúgóinak fejlődését szol-
gálja. A sportkomplexumhoz há-
rom füves (a centerpályához egy
500 fő befogadására képes kivi-
lágított lelátó is tartozik), három
műfüves meg egy homokos pá-
lya, valamint több kiszolgáló egy-
ség: 6 nagyméretű öltöző, orvosi
szoba, edzői és játékvezetői öltö-
zők, konferenciaterem, irodák,
szertár.

–A képzés milyen korcsopor-
tokban folyik?

– Az Akadémián kollégiumi
rendszerben, speciális oktatási és
sport tanterv alapján neveljük,
tanítjuk diákjainkat. Jelenleg 4
korosztályunk indul nyílt bajnok-
ságban. Az U14-es és U15-ös ser-
dülő csapatok az NB I-es bajnok-
ság keleti csoportjában
szerepelnek. Az U17-es és U21-
es ifjúsági csapataink az NB II dél-
keleti csoportjában versenyeznek.

A 2013. évtől kezdődően el-
indítottuk az alsó korosztályokat,
melyeket elsősorban az egyházi
iskoláink diákjai alkotnak. Ebben
az évben beléptünk a Bozsik-
programba, melynek keretében
négy korosztályt versenyeztetünk:
az U6-7, U8-9, U10-11, U12-13
korosztályú gyerekcsoportokat.

Az U12 és U13-as csapataink
ettől az évtől kezdődően a nem-
zetközi Interliga Bajnokságban is
megmérettetik magukat.

– Milyen formában folyik a
képzés?

– Játékosainknak iskolai óra-
rendje, napirendje úgy van kiala-
kítva, hogy heti hét edzésen vesz-
nek részt, amely
technikai-taktikai, koordinációs,
kondicionális, rehabilitációs fej-
lesztésből és képzésből áll. 

Az Akadémia tanulói ún. min-
tatanterv alapján készülnek, an-
nak érdekében, hogy a napi tan-
rendjük (edzés, tanulás viszonya,
időbeosztása) optimális és euró-
pai szintű legyen. A végzett ta-
nulók érettségit, illetve szakké-
pesítő bizonyítványt kapnak. Az
európai sportkarrier nélkülözhe-
tetlen feltétele az idegen nyelv
tudása, ezért az angol, német
nyelvek oktatása kiemelt feladat.

Számunkra kiemelkedő jelen-
tősége van a diákok tanulmányi
előmenetelének is, hiszen a mai
labdarúgásban fontosnak tartjuk,
hogy a sporttal párhuzamosan,
képességeikhez mérten a lehető
legjobban teljesítsenek a tanul-
mányok terén is.

A játékosok rendszeres sport-
orvosi és élettani kontroll alatt
sportolnak, de kiemelt figyelmet
fordítanak a pszichológiai, men-
tális fejlesztésre is. 

Úgy látom, nagyon sok tehet-
séges fiatal van mindenhol, de
tudjuk, hogy pl. több 100 gyerek-
ből nagyon kevés lesz első osztá-
lyú, vagy jó, nemzetközi szinten
elismert labdarúgó, viszont az
életben mindenkinek meg kell
állnia a helyét, ezért számunkra
nagyon fontos a tanulás és a ne-
velés is a sport mellett. Az a cé-
lunk, hogy az Akadémiáról kike-
rülő gyerekek a maximumot
nyújtsák majd az élet minden te-
rületén. 

– A távolabbi területekről, meg
a határon túlról érkező gyerekek-
nek mit biztosít az akadémia?

– Az ország távoli területeiről
és a határon túlról is érkeznek
sportolók. Számukra az Akadémia
ingyenes kollégiumi ellátást és
étkeztetést biztosít. Az Akadé-
mián a képzés mindenki számára
díjmentes.

– Eddig milyen eredményeket
értek el az akadémia csapatai?

– Ez nekünk már a 6. bajnoki
évadunk, az első évben csak két
csapattal, aztán négy együttessel,
most az utóbbi két évben már
nyolc utánpótláscsapattal rendel-
kezünk, plusz van egy NB II-es

felnőtt csapatunk is, a Szeged
2011 Grosics Akadémia, amely
2013 nyarától az Akadémián edz
és játssza a bajnoki mérkőzéseit. 

Lépésről lépésre haladunk fel-
fele, a serdülő csapataink első osz-
tályban szerepelnek, az ifi csapa-
taink az utolsó évben nagyon
megerősödtek, bajnokesélyesek,
így feljuthatnak az első osztályba.

A szakmai munka elismerését
jelenti, hogy 2013 nyarán négy
akadémistát (Zabari Dávid, Pászka
Lóránd, Manga Zsolt és Kovács
Balázs) is szerződtetett a felnőtt
csapatunk, azóta sikeresen be-
mutatkoztak a 2. ligás Szeged
2011 Grosics Akadémia csapatá-
ban.  

Szeretnénk, ha felnőtt együt-
tesünk néhány éven belül felke-
rülne az 1. ligába, és a játékosok
zömét a mi akadémiánkból kike-
rült gyerekek alkotnák.  

– Ismertebb edzők is dolgoz-
nak az akadémián?

– Edzőink mindannyian kép-
zett szakemberek, köztük többen
az FTC válogatott labdarúgói vol-
tak: az akadémia sportigazgatója
az egykori szlovén válogatott kö-
zéppályás, az FTC valamikori meg-
becsült futballistája, a 39 éves
Adem Kapic.

De nálunk dolgozik a több
száz NB 1-es mérkőzésen szere-
pelt, többszörös utánpótlás és
olimpiai válogatott, négyszeres
magyar bajnok, KEK döntős, 59
éves Takács László, aki az U21-es
csapat edzője, aztán a huszon-
hétszeres magyar válogatott Kla-
usz László, aki az U17-es csapatot,
a szabadkai Kikity Márió (az U 14-
es csapat edzője), Muszka Attila
(U-7 és U-9-es edző), Hegedűs
Károly (az U-11-es csapat tré-
nere), Such András kapusedző,
Kertes István (koordinációs tré-
ner). Mellettük persze az NB2-es
együttes, Szeged 2011 Grosics
Akadémia edzőjét, a kétszeres 
magyar bajnok, hajdani 14-szeres
válogatott játékost, Nyilas Eleket
is ki kell emelnem.

– Az akadémia nevét a magyar
futball egyik legendás labdarúgó-

járól kapta. Grosics Gyula példakép
is a gyerekeknek?

– Igen, büszkék vagyunk,
hogy az Aranycsapat egyik legen-
dás játékosáról kapta az akadé-
miánk a nevét, reméljük, hogy
névadónk sportmúltja, személyi-
sége tiszteletet parancsol és példa
értékű minden fiatal előtt. 

– Mi a célja a gyulai futball
akadémiának?

– Egyértelmű: olyan sokolda-
lúan felkészített játékosok neve-
lése, akik képesek a nemzetközi
futball elvárásainak megfelelni.
A képzés speciális szakmai mód-
szertan szerint folyik, amely meg-
felel az UEFA alapelveinek és a
nemzetközi trendnek.

Elsősorban Magyarországról
és a Kárpát-medence egész terü-
letéről várjuk azokat a tehetsé-
geket, akik a katolikus értékren-
det elfogadva erősítik a hazai és
a határon túli magyarság identi-
tását, akik labdarúgó sportkarri-
erjüket professzionális módon
szeretnék felépíteni – később fel-
nőttként célul tűzve ki a magyar-
országi élvonalbeli és külföldi
profi csapatokba való bekerülést,
szereplést. 

Ugyanakkor szeretnénk, ha a
mi első csapatunk általunk nevelt
játékosokból állna, olyan tehet-
ségekből, akik a későbbiekben
akár nevesebb egyesületekhez is
elkerülhetnek. 

– Magyarországon korábban
jelentek meg labdarúgó akadé-
miák, mint Romániában, emellett
a teremlabdarúgás is korábban
kezdődött, ennek ellenére legalább
egy lépcsőfokkal fennebb állnak,
mint az anyaország. Miért?

– Ez valóban így van. Őszintén
megmondom, nehéz ezt magya-
rázni. Valóban a lehetőségek
adottak, európai normák szerint
vannak felépítve az akadémiák,
kiváló szakembereink is vannak.
Én úgy gondolom, hogy jó úton
haladunk, és remélem, hogy az
akadémiákból kikerülő tehetsé-
geknek köszönhetően fog fel-
emelkedni a magyar labdarúgás
oda, ahová a hagyományok meg-
követelik.

Az igazság az, hogy az ügyes,
tehetséges labdarúgók most ér-
ték el azt a kort, amikor igazán
bizonyíthatnak felsőbb szinten is.
Reméljük, hogy ezen a téren rö-
videsen változások történnek.

Mi egy fiatal akadémia va-
gyunk, jó úton haladunk, és na-
gyon bízunk abban, hogy néhány
év múlva hasonló szinten leszünk,
mint pl. a Puskás Akadémia, a Bu-
dapest Honvéd-MFA, vagy akár a
Vasas Kubala Akadémia. 

Nem beszélve arról, hogy a
Kárpát-medencében nagyon sok
a tehetséges magyar fiatal lab-
darúgó, jó lenne ezt az „aranybá-
nyát” megfelelő módon kiak-
názni. 

– Erdélyi gyerekek is vannak
az Akadémián?

- Jelenleg 7 erdélyi akadémis-
tánk is van. Nem sok a 135-ös
összlétszámhoz képest

– Marosvásárhelyen – két év
után újra első ligás együttese van!
– szintén kialakulóban van egy
hasonló futball akadémia. Egy ha-
sonló intézmény vezetőjeként mit
üzen a vásárhelyieknek?

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy olyan sportvezetők tevé-

kenykedjenek az akadémián, akik
idejüket nem kímélve felkeresik,
majd odahozzák, aztán felkarol-
ják és csiszolják ezeket a gyere-
keket, és megteremtik nekik azt
a lehetőséget, hogy egyformán
versenyképesek legyenek. Minél
több lábon kell állni. Mi például
a Szeged-Csanádi egyházmegyén
belül alközpontokat hoztunk
létre, valamint az egyházmegye
iskoláira is támaszkodunk. Emel-
lett rendszeresen toborzókat tar-
tunk, amelyekre az ország egész
területéről és a határon túlról is
érkeznek az érdeklődők, tehát
több fórumon is igyekszünk rek-
lámozni az akadémiát. 

Mi Gyulára neves edzőket hoz-
tunk az Akadémiára, de nem kell
megfeledkezni a helyi, ismert, te-
kintélynek örvendő szakembe-
rekről sem. Emellett igen fontos
a nevelés.  

Nem utolsó sorban jó kapcso-
latot kell ápolni a helyi önkor-
mányzattal és a polgármesteri hi-
vatallal, és fontos az akadémia és
az iskolák közötti együttműködés.
Az a célunk, hogy az akadémiára
kerülő gyerekeket megtartsuk, a
sport mellett figyelembe vegyük
az emberi oldalukat is, hiszen tud-
juk, hogy az utánpótlás nevelése
jórészt a pedagógián alapul.

Dehát amit elmondtam, azok
általánosan érvényes, a szakem-
berek által jól ismert elvek. 

Ismert tény, hogy hajdanán,
Bölöni László idejében hagyomá-
nya volt Marosvásárhelyen a lab-
darúgásának, én személyesen is
sok sikert kívánok, hogy ez a ha-
gyomány folytatódjon és sikeres
labdarúgó akadémiájuk legyen! 

Steigerwald Ernő
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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: – Én a te helyedben boldog lennék, ha a tanár néni külön órákat tartana velem!


