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Sport

A megye legjobbja – 
színész vagy sportoló?

Az idei év legjobb sportolója címet elnyerő Aposto-
lache Kiss Andrea jelenleg szabadúszó színésznő, aki
egyetemi évei alatt a Stúdió Színházban, majd a Ha-
hotában is játszott, ezzel párhuzamosan a férje, Zeno
Apostolache által irányított Kush-Kush World Music
Band világi zenét előadó zenekarában is énekelt.

Társadalom

„Senkit nem hagyunk 
az utcán megfagyni”

A napokban éjszakánként a hőmérő higanyszála mí-
nusz húsz fokig is süllyedt, ilyen időjárásban néhány
óra szabadban való tartózkodás is elegendő a fagyás-
veszélyhez. Ennek apropóján kerestük meg Székely
Istvánt, a Rozmaring utcai hajléktalanszálló igazga-
tóját. 

>>> 4. oldal >>> 7. oldal
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Morgó

Feladtuk Vásárhelyt?   

Jövőben újra önkormányzati képviselőket és
polgármestereket választunk. Az ismert mon-
dás szerint a választási kampányt az éppen le-
zárult másnapján kezdik. Legalábbis azok, akik
győzni szeretnének. Ezt Vásárhelyen a jelek
szerint a mai napig nem voltak hajlandók tu-
domásul venni. Igaz, másutt sem nagyon. Tud-
e, hallott-e már valaki arról, hogy bárhol is
tudatosan építenék, mondjuk, a pol gármester-
jelöltjüket?

>>> 3. oldal

Társadalom

Mócok olvasztótégelyében

A magyar szó nem csak Kolozsváron, hanem
Marosvásárhelyen is az egyik legfontosabb kö-
zellenség. A hatóságok, a rájuk kirótt bünte-
tések és az általuk elveszített perek ellenére
sem tesznek semmit a kétnyelvű utcanévtáblák
kihelyezése érdekében. Továbbra is a civileknek
kell harcolniuk a törvények betartásáért, a disz-
krimináció felszámolásáért, a valódi kétnyel-
vűségért. Hova tűntek a transzilván eszmék,
hova lett a nemzetek közötti kölcsönös tiszte-
let? Ilyen stratégia mellett hogyan akarja ez a
város Európa Kulturális Fővárosa címét meg-
nyerni, hogyan akarja a magyar és román la-
kosok közötti békés együttélés feltételeit meg-
teremteni?

>>> 4. oldal

Túl az 1575. előadásán a HahotaTúl az 1575. előadásán a Hahota

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

„A végén 
a vastaps 
mindent 

megkoronáz”

„A végén 
a vastaps 
mindent 

megkoronáz”

Interjú Puskás Győzővel, 
a kabaré-színtársulat 

alapítótagjával

Társadalom

Maros 
megyei 
évforduló-
naptár a 
2015. 
esztendőre
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Újévi koncert
Január 8-án, csütörtökön

este 7 órától a Kultúrpalota
nagytermében a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia rend-
kívüli szimfonikus újévi kon-
certtel indítja 65. ünnepi
évadát. Vezényel az argentínai
Pablo Boggiano karmester. Mű-
soron J. Strauss művei. A kon-
certre a 12-es számú bérletek
érvényesek. A hangversenyt ja-
nuár 9-én, pénteken este 7 órá-
tól megismétlik.

Ó, zordon Szépség
Január 8-án, csütörtökön 18

órakor a marosvásárhelyi Ariel
Színház stúdiótermében Gross-
mann Péter, Németországban
élő zongoraművész előadóest-
jére kerül sor. Az Ó, zordon
Szépség című irodalmi est a Vá-
sárhelyi Forgatag műsorából
betegség miatt elmaradt elő-
adás jóvátétele.

Megemlékezés 
a doni áttörésről

A magyar történelem egyik
legtragikusabb eseményének
számító Don-kanyari offenzíva

72. évfordulójára emlékezik a
Marosvásárhelyi 23. Határva-
dász Hagyományőrző Csoport
és az EMKE Maros megyei szer-
vezete, együttműködve a Csík-
falvi Polgármesteri Hivatallal.
Szombaton, január 10-én 10
órakor Marosvásárhelyen, a ró-
mai katolikus temetőben levő
doni áldozatok emlékművénél
kezdődik a rendezvény. Majd a
2. magyar hadsereg téli mene-
teléseit felidéző emléktúrára
kerül sor. Szombaton 18 órától
folytatódik a megemlékezés a
nyárádszentmártoni művelő-
dési otthonban. Másnap, január
11-én 9.30-kor felvonulnak a
hagyományőrző csoportok,
megkoszorúzzák a világháborús
emlékoszlopot, majd 11 órakor
ünnepi istentiszteleten vesznek
részt a nyárádszentmártoni uni-
tárius templomban, ahol a
meghívottak többek között a
történelmi eseményről tarta-
nak előadást.

Sítábor Szovátán
Az Outward Bound Társaság

az Ifjúságért február 1–7. között
biztonságos körülmények között
egyhetes sítábort szervez 9-14
évesek számára szakképzett sí-
oktatókkal. A síelés a Havas Bu-
csin pályán zajlik, a szállást és
ellátást az Outward Bound szo-
vátai ifjúsági központja bizto-
sítja. Érdeklődni a szervezet
székházában vagy honlapján.

Előadás-sorozat a halálról
Január 9-én, pénteken este

6 órától a Bernády Házban két-
napos előadás-sorozatra kerül

sor. A budapesti Szathmári Bo-
tond vallásfilozófus, antropoló-
gus, orientalista Mi a halál? cím-
mel tart kétnapos bevezető
előadás-sorozatot a keleti val-
lásfilozófiába. A témái között:
Mi a halál? Milyen fizikai és
mentális tapasztalások vannak
a haldoklásban? Mit kell ten-
nünk a haldoklás folyamatá-
ban? Mi történik a halál után?
Hogyan készüljünk fel a halálra?
Az előadó olyan emberi univer-
záliákat boncolgat, amelyek a
mai társadalomban tabutémá-
nak számítanak, de amelyekre
a keleti vallásfelfogás pontos
válaszokat ad. Az előadások idő-
pontja: január 9-én, pénteken
este 6 órától A nyugati és a
buddhista halálfelfogás, 10-én,
szombaton délelőtt 11 órától A
Lótusz- szülött tanításai, aznap
délután 5 órától A Tibeti Halot-
taskönyv.

A tanítónő a Stúdióban
Január 9-én, pénteken este

7 órától Marosvásárhelyen, a Kö-
teles Sámuel utcai Stúdió Szín-
házban Bródy Sándor A tanítónő
című színművét adják elő a Mű-
vészeti Egyetem II. éves magisz-
teri színész szakos hallgatói.
Jegyek a Stúdió Színház jegy-
pénztárában kedden 14 és 18
óra között, illetve az előadás
helyszínén, kezdés előtt egy órá-
val vásárolhatók. Helyfoglalás 
a 0736-350-686-os telefonszá-
mon, illetve a
jegy@studioszinhaz.roe-mail címen.

Pótszilveszter
A Magyar Dolgozók Egyesü-

lete és a Szociáldemokrata Tö-
mörülés pótszilveszteri mulat-
ságot szervez január 10-én 18
órai kezdettel a főtéri római ka-
tolikus plébánia étkezdéjében.
Érdeklődni és feliratkozni a Ma-
dách Imre utca 12. szám alatti
székhelyen lehet. Tel.: 0744-
928-299.

Festészeti 
kiállítás

Festészeti kiállítás nyílt a
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János- termében Ba-
rabás István, Bordi András, Gá-
mentzy Zoltán, Incze István,
Kuti Dénes, Nagy Pál, Nyilka Ró-
bert, Szécsi András munkáiból.
A kiállítás január 11- éig na-
ponta 9-13 óra között látogat-
ható.

Január 5-én 
nyit a Bernády Ház

Január 5-étől, hétfőtől a
Bernády Ház emeleti galériájá-
ban Czire Alpár székelykeresz-
túri fotóművész tárlatát, a föld-
szinti kiállítóteremben a
Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ idei tábora-
inak anyagából nyílt kiállítást
lehet továbbra is megtekinteni.

Mozzanatok a 
gyógyszerészet 
történetéből

A marosvásárhelyi várbeli
múzeumban lévő Gyámolító
gyógyír, kúráló pirula. Mozza-
natok a gyógyszerészet törté-
netéből című kiállítás január 6-
ától újra látogatható.
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Január 8. Gyöngyvér, Erhard, Tas
Január 9. Marcell
Január 10. Melánia, Vilmos, Vilma
Január 11. Ágota, Vazul, Szalvia
Január 12. Ernő, Veronika, Erna, Gujdó
Január 13. Veronika, Csongor, Ivett
Január 14. Bódog, Félix, Hiláriusz

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ezen a héten a bolygóállások erősítik és segítik önt te-
hetségének kibontakozásában. Új tevékenységekbe vághat
bele ebben az időszakban. Kedvező időszak a szükséges vál-
tozások, változtatások elindítására.
BIKA: Ennek a hétnek a bolygóhatásai a barátságaiban kie-
gyensúlyozottságot hoznak. Ön általában szereti a szoros kap-
csolatokat, de most jobban is odafigyel arra, hogy
harmóniában legyen a környezetével. 
IKREK: Ezen a héten egyre fokozódik a népszerűsége a kör-
nyezetében. Ennek is köszönhető, hogy könnyedén, egyre
ügyesebben boldogul ebben az időszakban. Amennyiben a
napokban egészségi problémákkal küzdött, kisebb bajok
gyors gyógyulását ígérik a csillagok, a nagyobb problémák
enyhülését, javulását hozzák el önnek.
RÁK: Nem remélt lehetőségek tárulkoznak fel ön előtt egy
régebbi tervének kibontakoztatására. A hét során diszkrétnek
kell lennie minden helyzetben. A barátaival, a környezetével
a kapcsolata a szokottnál most fontosabb lehet önnek. Ha
vannak gyerekei, most együtt új, örömteli dolgokat fedeznek
fel. 
OROSZLÁN: Az eheti csillagállásoknak köszönhetően harmo-
nizálódik a viszonya a családtagjaival. Életük békés, nyugodt
mederbe kerül. Jó időszak az otthona szépítésére, csinosítá-
sára. Önnek rendkívül fontos, hogy otthona kényelmes, kel-
lemes fészek legyen. Most elhatározza magát, hogy azzá is
teszi.
SZŰZ: Ebben az időszakban úgy a szellemi, mint a fizika erőn-
léte a legfelső határokon van. A legkülönbözőbb tevékenysé-
gekbe is belekezdhet. Több mint biztos, hogy sikereket érne
el. Az anyagiakat illetően egy olyan időszakon megy át, ami-
kor kiváló lehetőségek nyílnak meg ön előtt nagyobb profitra,
kiemelkedő bevételre.
MÉRLEG: Amennyiben egy nagyobb utazás vagy költözést
tervezett az utóbbi időben, ami esetleg tartós külföldi ottlét-
tel járna, vagy iratok intézésével is jár, ebben az időszakban
aktualizálódni látszik. Az otthon körül sok teendője akad.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban a személyes varázsa ellen-
állhatatlanná teszi. Főképp akkor élvezheti ennek a hatásnak
a kedvező jeleit, ha épp párkapcsolatot szeretne és elég volt
az egyedüllétből. Ennek a bolygóhatásnak másképp is van
előnye. Több figyelmet kap a környezetében lévőktől, mint az
utóbbi időben.
NYILAS: Ebben az időszakban a karrierje és az eddig elterve-
zett ambíciói kapnak főszerepet. Van egy hőn áhított pozíció,
munkakör, melyet régóta meg szeretne kapni. Most kedvez
az idő, hogy váltson, még akkor is, ha ezzel egy rosszakarót
szerez magának. Az önre nézve kedvező irányú váltások ideje
van kilátásban.
BAK: A mostani bolygóhatások emlékeztetni fogják önt egy
régebbi álmára, melyet meg szeretett volna valósítani. Azóta
már meg is feledkezett róla. Most eljött az idő, hogy kitárul-
kozzanak a lehetőségek annak megvalósítására. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten jól mennek a dolgai, csak nem min-
den épp úgy, ahogy ezt ön szerette volna. Rengeteg apró dol-
got besűrített magának erre a hétre. Annyira, hogy semmi
másra nem jut ideje. Ez bizony kiválthat némi frusztráltságot
önben.
HALAK: Ebben az időszakban sokkal dinamikusabb az eddig
megszokottól. Amennyiben a családi dolgokban eddig nem
volt előrehaladás, ezekben a napokban lényeges előrelépések
történnek. Ha valamelyik rokona mostanság egészségi gon-
dokkal küzd, ebben a periódusban megerősödés, javulás vár-
ható nála.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
minden csütörtökön 15-17 óra
között ingyenes jogi tanácsadást
biztosít a kedves érdeklődők szá-
mára. Helyszín: EMNT székház –
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 40. Jogász: Novák
Venczel. További információ a
0744-798235-es telefonszá-
mon kérhető.

www.kozpont.ro



MORGÓ

Feladtuk 
Vásárhelyt?

Jövőben újra önkormányzati képviselőket és polgármeste-
reket választunk. Az ismert mondás szerint a választási kampányt
az éppen lezárult másnapján kezdik. Legalábbis azok, akik győzni
szeretnének. Ezt Vásárhelyen a jelek szerint a mai napig nem
voltak hajlandók tudomásul venni. Igaz, másutt sem nagyon.
Tud-e, hallott-e már valaki arról, hogy bárhol is tudatosan épí-
tenék, mondjuk, a polgármester-jelöltjüket?   

Kanyarodjunk vissza Vásárhelyhez. Ismerjük a történetet: a
polgármesteri szék 2000-ben Fodor Imre által történt elvesztése
óta egyetlen választáson sem volt az RMDSZ jelöltjének reális
esélye a győzelemre. Annak ellenére sem, hogy olyan, akkoriban
nagyágyúknak számító, a legfelsőbb pártvezetés belső köreihez
tartozó figurákat indítottak, mint Kelemen Atilla, Borbély László
és Frunda György. 

A vereségek okait sokan, sokféleképpen magyarázták. Talán
azok jártak a legközelebb az igazsághoz, akik úgy vélték, az
RMDSZ előre feladta a küzdelmet. Hogy milyen alkudozások
folytak a háttérben, arról csak sejtéseink lehetnek. Az viszont
tény, hogy a felsoroltak mindenikéből gyanúsan hiányzott a
győzelem akarása, nem voltak többek, mint alibijelöltek. 

A mostani helyzet – legalábbis egyelőre – kísértetiesen ha-
sonlít a négy évvel korábbihoz. Mert az lenne a logikus, ha
olyan személyt jelölnének alpolgármesternek, akit a következő
választáson a polgármester ellenlábasaként indíthatnak. Négy
esztendő bőven elegendő egy esélyes jelölt felépítéséhez, a
tisztséggel járó közszereplési lehetőségek pedig, ha okosan bán-
nak velük, meghozhatják a szükséges ismertséget is. 

A jelek szerint az RMDSZ ezúttal sem kívánt élni az adott le-
hetőséggel. Mert azt talán ők sem gondolják komolyan, hogy
Peti Andrásnak polgármester-jelöltként reális esélye lehetne
Floreával vagy akár Maiorral szemben. 

Ha módosítják a választási törvényt, és újra kétfordulós me-
netben döntünk majd a városvezetői tisztséget illetően, akkor
viszont végleg lemondhatunk a vásárhelyi polgármesteri szék
visszahódításának reményéről. Addig mindenképp, amíg első-
sorban az etnikai hovatartozás határozza meg, ki hova adja vok-
sát. 

Addig is mihamarabb megválaszolandó a kérdés: ki lehetne
a legalkalmasabb magyar polgármester-jelölt? Mielőtt eldön-
tenénk, nem ártana, mondjuk, megrajzolni az esélyesnek ítélt
jelölt robotképét. Tisztázni azt, hogy férfi legyen-e, vagy nő;
idősebb, tapasztaltabb, vagy fiatal, lendületes személy; valamely
párt meghatározó kulcsfigurája, vagy laza pártkötődésű, netán
független? 

Marosvásárhely különleges helyzete, a korábbi évek törté-
nései alapján egyértelműnek tűnik, hogy csak és kizárólag egy
közösen támogatott polgármester-jelöltnek lehet esélye. Ezért
célszerű lenne az előválasztás jól bevált eszközéhez folyamodni.
Esélyeink maximalizálása érdekében pedig a közös képviselő-
jelöltlista-állítás lehetőségén is érdemes lenne elgondolkodni. 

Mindennek a megvalósításához széleskörű politikai, egyházi
és civil társadalmi összefogásra lenne szükség. Valamint tisz-
tánlátásra, felelősségtudatra, politikai érettségre. 

Birtokában vagyunk-e mindezeknek? 
Ha nem, magunkra vessünk. 
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Szentgyörgyi László    

1985 nyarán a Sörpatikával szemben, a Maros-parton, szabad ég alatt kezdett játszani a Hahota. Puskás
Győző alapítótag – aki idővel a színtársulat frontemberévé nőtte ki magát – akkor már úgy érezte, van
benne valami, amivel nevetést varázsolhat az emberek arcára. Ezért keresett maga mellé még néhány
tehetséges fiatalt, akikkel együtt hajdani, jól megírt kabaréjeleneteket adtak elő. Időközben fedél került
a fejük fölé, majd az évek során a Hahota Erdély talán legismertebb és legsikeresebb kabaré-színtársula-
tává nőtte ki magát. A Hahota alapítójával és lelkével beszélgettünk, leginkább a jelenről, a legutolsó,
december 27-én bemutatott, 29. évadi előadásukkal kapcsolatosan.

Túl az 1575. előadásán a Hahota

„A végén a vastaps mindent megkoronáz”

– Nemrég került bemutatásra
a Mindjárt megőrülők! című elő-
adásotok, amelyet azóta már
több is követett. Honnan a cím? 

– Kovács Levente rendezőnk
fejéből pattant ki. Kellett találni
egy olyan címet, ami átfogó és
mind az öt bohózatra ráillik. 

–Miről szólnak a jelenetek?
–Az összes jelenet a két vi-

lágháború alatt íródott szóra-
koztatásra, méghozzá a bohó-
zatok szerzője Rejtő Jenő, aki
olyan témákat érintett akkor,
amik teljesen aktuálisak ma is.
Öt bohózatról beszélünk, mind-
egyikben adódik egy olyan hely-
zet, amikor ártatlanul az ember
olyan szituációba kerül, hogy
egy adott pillanatban érzi, meg-
őrülhet. A bohózatokban félre-
érthető dolgok vannak, s ezek
teszik humorossá a jeleneteket,
amelyek tele vannak pikantéri-
ával. A társulat hozza a klasszi-
kus kabaré műfaját, a tőle meg-
szokott vidám jeleneteket,
amelyeket egységes téma köré
fűztünk fel, népszerű énekekkel
fűszerezve. 

Az átlagember magára talál
a jelenetekben, amelyekben
olyan emberi gyarlóságok van-
nak nagyító alá helyezve, amik
velünk is megtörténhetnek a
mindennapokban. Ezek bármi-
lyen rendszerben előadhatók,
nem kötődnek politikához.

Ezek a rövidebb, 20–25 per-
ces bohózatok – amelyek olya-
nok, mint egységes vígjátékok,
sűrítettebben van bennük poén,
komikum –, csak a magyar iro-
dalomban léteznek. Nem csak
Vásárhelyen van nagy igény a
klasszikus kabaréra, hanem
egész Erdély területén.

– A darab rendezője a jól is-
mert Kovács Levente, aki gondo-
lom, új imázst is adott a társu-
latnak...

– Az igazság az, hogy nekem
már régi vágyam volt, hogy Ko-
vács Levente rendezze a Hahota
kabaréit, mivel gyerekkorom óta
ismerem őt mint rendezőt, lát-
tam az előadásait. Például a
minden idők legjobb kabarée-
lőadását, amit valaha láttam, az
1983-ban bemutatott Emlékek
kávéházát hétszer néztem meg,
sőt, egy jelenetet leírtam fejből
(Butaság széruma) is. 

Idővel rájöttem, ő az a ren-
dező, aki a legjobban érti a ka-
baréjeleneteket, vígjátékokat, a
klasszikus kabarét, és ma már
ki tudom jelenteni, hogy Erdély-
ben senki más ennyit nem fog-
lalkozott a bohózatokkal, mint
ő. 

Amúgy teljes egészében ő
rendezte a legutóbbi előadást,
nem úgy, mint egy évvel koráb-
ban, amikor „csak” szakmai ta-
nácsadást vállalt. 

– Igaz, hogy az évek folya-
mán a Hahota szereplői kicseré-
lődtek, de nemrég egy fiatal, te-
hetséges lánnyal is
„gazdagabbak” lettetek. Ki ő?

– Szükségünk volt egy szép,
csinos, tehetséges, jóhangú
lányra, akit nehéz megkapni a
mai világban, így Ritziu Ilka
Krisztinával (Kilyén Ilka lánya)
gazdagodott a kabaréban fellé-
pők sora. Ő egyébként Bordos
Nagy Csilla helyébe jött, de a
szereplők kilencven százaléka
ugyanaz, akiket már ismer a tár-
sulat közönsége: Székely M. Éva,
Gönczy Katalin, Kelemen Barna,
Cseke Péter, Szőllősi P. Szilárd és
jómagam.

– Te hajdanán a színháznál
formálódtál. Hogyan kerültél ak-
kor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházhoz?

– 1985-ben, amikor elkezd-
tük a Hahotát a Maros-parton,
többen felnéztek rám. Hunyadi
László is, Kovács Levente is a
Kárpátok sétányán lakott, ki-ki-

látogattak az előadásainkra. Ak-
kor nagyon kevés színész vég-
zett a főiskolán, egy évadban
egy-kettő. Szükség volt egy ti-
nédzser srácra a Nemzeti Szín-
házba, így 1988-ban meghívtak
a Jelmezben című darab egyik
szereplőjének, Nikinek az alakí-
tására. Aztán játszottam a Sári
bíróban, a Száz év magányban,
a Mózes című darabban stb.

– Akkor a Hahota csak nyá-
ron működött?

– Igen, hiszen nem volt he-
lyünk, ahol próbálhattunk
volna, meg előadhattuk volna
a darabjainkat, így a Maros-par-
ton, a szabad ég alatt került sor
az előadásainkra. Egy ideig pár-
huzamosan végeztem mindket-
tőt, aztán a nyolcvanas évek vé-
gén a Hahota-előadásokat a
Szakszervezetek Művelődési Há-
zában játszottuk. Ott én beje-
lentkeztem a Nagy József szín-
játszó csoportjába is.  

Idővel megerősödött, ismer-
tebbé vált a Hahota városunk-
ban, aztán én nem vállaltam
több szerepet a színházban, de
1995-ben bekerültem az Ariel
színházba, ahol a mai napig te-
vékenykedem. 

– Idővel a Hahotából kinőtt
Erdély talán legismertebb és leg -
elismertebb kabarécsoportja,
amelyet talán minden magyar
ismer városunkban. Gondolom,
nem volt mindig „sima” a Hahota
útja...

–Egyáltalán nem! Az első

időkben az volt a vágyam: bár-
csak megérnénk, hogy terem-
ben kerüljön sor az előadása-
inkra, s lám, a közönségnek meg
a Fennvalónak köszönhetően,
ez megvalósult. Visszaemlék-
szem, annak idején többször az
eső miatt maradt el az előadá-
sunk, majd 1988. május 9-én a
Hahotát betiltotta a Szekuritáté.

Én tulajdonképpen a Maros-
partról kerültem be a Nemzeti
Színházba, azon színészek közé,
akikre egykoron felnéztem és
nagyon tiszteltem őket (Gyar-
mati István, Tarr László, Szilágyi
Enikő, Ilyés Kinga stb.), majd
idővel velük léptem fel. Aztán a
Hahotához került a kitűnő szer-
vező, Jakab Zsombor, aki sokat
segített a társulaton. Ezek mind
nagy lépések voltak úgy az én,
mint a Hahota életében. 

Úgy érzem, egész életemet
és a karrieremet az Isten irányí-
totta, ezt vallom és tudom, ezért
is voltak olyan műsoraim, mint
az Isten kezében című verses ön-
álló előadóestem.

– Minden előadásotokon telt-
ház van, a nézők szeretnek ben-
neteket, értik a kabaréjelenetek
mondanivalóját, majd többször
visszatapsolnak benneteket. Kell
ennél több egy kabarés életében?

– Társaimmal együtt min-
dent beleadunk az előadásaink
során, ránk is illenek ezek a da-
rabok, ezt a közönség is érzi és
értékeli.  Nagyon szeretem azt,
amit kapok az emberektől, hi-
szen az a boldogság húsz em-
bernek is elég lenne, sőt tudom,
hogy engem a közönség jutta-
tott oda, ahol vagyok jelenleg
a Hahotával. Kovács Levente
többször mondja, hogy a közön-
ség egy valós szereplője az elő-
adásnak, főleg a vígjátéknak,
hiszen kettőnk között megvan
a kapcsolat. Mi ezt a kapcsolatot
az évek alatt kialakítottuk, ezért
is kell maximumot nyújtsunk a
közönségnek az előadásaink so-
rán. Egyre nagyobb teher nehe-
zedik a vállunkra, de a végén a
vastaps mindent megkoronáz... 

– Az idén ünneplitek fennál-
lásotok 30. évét. Eddig hány elő-
adást adtatok elő? Készültök ju-
bileumi előadásra is?

– 1991-től már túl vagyunk
az 1575. előadásunkon. Persze,

májusban szeretnénk egy jubi-
leumi külön műsort is előadni,
amelyben az eddigi, nézők által
legkedveltebb előadásainkból
választanánk ki néhányat. 

– Ezzel a kabaréval január fo-
lyamán hányszor léptek a közön-
ség elé?

– Januárban lesz 37 élőadá-
sunk, közülük 20 előadásra Ma-
rosvásárhelyen kerül sor, de er-

délyi turnéra is indulunk. A ta-
valy is mintegy 8800-an nézték
meg a 22 előadásunkat váro-
sunkban.

A Hahota soron következő
fellépéseit a www.hahota.ro ol-
dalon követhetik figyelemmel,
és helyfoglalást ugyanott, vala-
mint a 0746-540292-es telefon-
számon igényelhetnek.

Czimbalmos Ferenc-Attila
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Mócok olvasztótégelyében

Rengeteg pénz került az Európai Ifjúsági Főváros rendez-
vény szervezőihez. Különféle európai forrásokból, Szamos-
parti adófizetőktől, valamint a román állam költségvetéséből.
Ők pedig azt tettek vele, amit csak éppen akartak. Megnyer-
ték a projektet, majd az előre megszabott kerettől eltérően
önkényesen beavatkoztak, „kézi vezérlésű üzemmódra” tértek.
Aminek következtében nyoma sem maradt a pályázatba fog-
lalt többnyelvűségnek. Olyan jól sikerült ez az újratervezés,
hogy a valamikor még a PONT csoport által koordinált és ön-
magát európaiként meghatározó ünnepsorozat megnyitójáról
már teljesen eltűnt a magyar szó, ráadásul még egy, a Szent
Mihály templom tetejére vetített, piros-sárga-kék „lézersóval”
is megajándékoztak. Éljen a győztes projekt, éljen Európa!

De miért kell oly sunyin hallgatniuk a kolozsvári bennfen-
tes magyaroknak? Régi mondás, hogy a pénznek nincs szaga,
és ezt a szabályt alkalmazzák mindazok, akik anyagi forrás-
ként használják a közpénzbedarálási folyamatokat. Ameddig
„dől a lé” nem pofáznak, nem alkalmatlankodnak. Szükség
van a nagy multikulturális csoportképekre, amelyen bevág-
nak a mócok közé egy-két magyar arcot is, akik elhitetik a pá-
lyázatbíráló bizottsággal, hogy itt minden olyan „multi”,
minden olyan „kulti”. Aztán jön az éjféli dínomdánom, Ábrám
Jankó meg a lézersó. És egyszer csak azon vesszük észre ma-
gunkat, hogy ott pörögnek-forognak a hórában a mi ember-
eink is, akik „pont” jókor vannak jó helyen: civil aktivisták,
politikusok vagy (al)polgármesterek, ott ólálkodnak a nagy
közös tűzhely mellett. Sütik a kis pecsenyéjüket, mi mást te-
hetnének?

Szintén jellemző az a találékonyság, amellyel megoldották
a magyar egyetem létrehozását a nagy közös Babes-Bolyai
olvasztótégelyben. Nyomban akadtak olyan szorgos kezek,
amelyek felvállalták azt a „nagyívű építkezést”, amelyben
minden egyes létrehozott magyar hely mellé legalább tíz ro-
mánt rendeltek. Akik egy olyan intézményt erősítettek meg,
amelyben ha nőtt is a diákjaink száma, a részarányunk csök-
kent, a döntésjogunk pedig csak hanyatlott. Találtak hozzá
egyetemi tanárokat, tudósokat, professzorokat. Akik ma is ott
ülnek a vezetőség soraiban, mint vegyszerben az oldott anya-
gok. Közben pedig szélmalomharc folyik az önálló magyar
egyetemért, egyre kilátástalanabbul.

A magyar szó viszont nem csak Kolozsváron, hanem Ma-
rosvásárhelyen is az egyik legfontosabb közellenség. A ható-
ságok a rájuk kirótt büntetések és az általuk elveszített perek
ellenére sem tesznek semmit a kétnyelvű utcanévtáblák ki-
helyezése érdekében. Továbbra is a civileknek kell harcolniuk
a törvények betartásáért, a diszkrimináció felszámolásáért,
a valódi kétnyelvűségért. Hova tűntek a transzilván eszmék,
hova lett a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet? Ilyen stra-
tégia mellett hogyan akarja ez a város Európa Kulturális Fő-
városa címét megnyerni, hogyan akarja a magyar és román
lakosok közötti békés együttélés feltételeit megteremteni?

Ferencz Zsombor

A napokban éjszakánként a hőmérő higanyszála mí-
nusz húsz fokig is süllyedt, ilyen időjárásban néhány
óra szabadban való tartózkodás is elegendő a fagyás-
veszélyhez. Ennek apropóján kerestük meg Székely
Istvánt, a Rozmaring utcai hajléktalanszálló igazga-
tóját. 

A most induló esztendőben több jeles
Maros megyei kötődésű személyiségről
emlékezhetünk meg születésének vagy
halálának kerek évfordulóján. Mai lap-
számunkban olyan személyiségek név-
sorát állítottuk össze, akiknek 2015-
ben van születésük vagy elhalálozásuk
200, 150, 100 vagy 50. évfordulója.
Egyeseknek az őseik származtak innen,
vagy éppen ők maguk, mások itt töl-
tötték el életük jelentős részét „bele-
folyva” a térség sorsába, tevékenysé-
gükkel többé-kevésbé meghatározva
annak alakulását.

Abrudbányai Ödön gyógyszerész,
költő, számos irodalmi alkotás szerzője.
(1878, Szabéd – 1965, Pécs) 

Apor Károly báró, jogász, táblai ülnök,
a marosvásárhelyi törvényszék és a királyi
ítélőtábla elnöke, amatőr fényképész, csá-
szári és királyi kamarás, birtokos. (1815, Al-
torja – 1885, Marosvásárhely) 

Bedő Ferenc színész, a marosvásár-
helyi Székely Színház alapító tagja. (1915,
Brassó – 1989, Marosvásárhely)

Bedőházi János író, tanár, igazgató,
lapszerkesztő, költő, országgyűlési képviselő.
(1853, Szászvesszős – 1915, Marosvásárhely) 

Bokor Ilona színésznő, a sepsiszent-
györgyi Állami Magyar Színház alapító tagja,
művésznője. (1915, Mezőharasztos – 1986,
Marosvásárhely) 

Csongvay Károly ügyvéd, törvényszéki
elnök, bíró, főügyész, 1848-49-es nemze-
tőrszázados. (1815, Torda – 1900, Marosvá-
sárhely)

Demény Dezső pedagógia-, lélektan
tanár, író, a Székelyföldi Néplap munkatársa.

(1915, Nagysármás – 1988, Kolozsvár)
Désy Zoltán (hősi halált halt) politikus,

alispán, államtitkár, képviselő. Tetemét a pi-
ecarnai temetőben exhumálták (1915. jún.
17) és külön sírba tették, ahonnan Buda-
pestre vitték és az országházból nagy gyász-
ünnepség keretében újra temették (1924.
máj. 15). (1862, Nagyölyves – 1915, Za-
lesczyki)

Hegedűs Lajos református lelkész,
1848-49-es honvédhadnagy. (1788, Torda
– 1865, Marosvásárhely)  

Jeney József jogász, királyi táblai nó-
tárius, írnok, Marosszék ülnöke, a református
kollégium pénztárnoka (1783, Mezőcsávás
– 1865, Marosvásárhely)

Kabos Éva tisztviselő, könyvelő, költő.
Legnagyobb sikerét önéletrajzi visszaemlé-
kezésével érte el. (1915, Kolozsvár – 2001,
Marosvásárhely)

Knöpfler Vilmos főorvos-sebész dok-
tor, szemész és szülészmester, természettu-
dós, országgyűlési képviselő, 1848-49-es
nemzetőr százados. Több orvosi munkát írt
latin és magyar nyelven, folyóiratokban kö-
zölt. (1815, Bojka – 1882, Marosvásárhely) 

Kristóf György (álnevei: Tófalvi György,
Apor Péter) egyetemi tanár, a filozófia dok-
tora, irodalomtörténész. (1878, Tófalva –
1965, Kolozsvár) 

Lakatos Sámuel tanár, igazgató, író.
(1843, Nyárádselye – 1915, Marosvásárhely)

Lázár Mór gróf, Marosszék tiszteletbeli
jegyzője, földbirtokos, lótenyésztő, 1848-as
tiszt. (1817, Szárhegy – 1865, Meggyesfalva) 

Nagy-György Ferenc (Marosvásárhely)
képzőművész, grafikus. (1965, Marosvásár-
hely – 1992, Budapest)

Nemes István jogász, költő, író. (1915,

Szövérd – 1985, Kolozsvár)
Olajos Gábor képzőművész, nyom-

dász, festő. (1915, Marosvásárhely – 1996,
Marosvásárhely)

Ovics Tibor sportoló, sportvezető, te-
niszező, első-osztályú versenyző, edző (1915
–Marosvásárhely, 1997. jún. 5.)

Pappszász Károly József Lajos jogász,
zenész, a marosvásárhelyi Filharmónia tagja.
(1915, Csokay – 1994, Marosvásárhely) 

Polonyi Nóra (Tóth Andrásné) törté-
nész, tanár, levéltáros. (1915, Marosvásárhely
– 1985, Budapest) 

Szabó Bálint református lelkész, tanár,
tanfelügyelő, helytörténeti és néprajzi szak-
író. (1915, Nyárádszentimre – 1983) 

Szabó Jenő újságíró, szerkesztő. Szín-
darabokat is írt. (1891, Marosvásárhely –
1965, Marosvásárhely)

Szász Károly muzikológus, tanár. Ta-
nulmányai jelentek meg a Zenetudományi
Írásokban. (1915, Piski – 1989, Marosvásár-
hely)

Szilágyi Dezső színész, színházigaz-
gató.  Humoros színész históriákat, hazafias
verseket írt. (1865, Miskolc – 1933, Maros-
vásárhely) 

Vida Árpád festőművész, grafikus.
(1884, Marosvásárhely – 1915, Budakeszi)

Zerich Tivadar római katolikus lelkész,
egyházi író, tanár, igazgató, szentszéki ülnök.
(1815, Gyergyószentmiklós – 1887, Maros-
vásárhely) 

Forrás: Fülöp Mária: Maros megyei
életrajzi lexikon (készülőben)

Összeállította: 
Nemes Gyula

Maros megyei évfordulónaptár a 2015. esztendőre

„Senkit nem hagyunk az utcán megfagyni”

A 160 férőhelyes intézmény-
nek két része van: egyik részé-
ben nehéz anyagi helyzetben
lévő, lakással nem rendelkező
személyek, családok laknak. Ők
jelképes bért és közköltséget fi-
zetnek, és állandó lakói az in-
tézménynek, a másik rész pedig
az úgynevezett éjjeli menedék-
hely.

Jelenleg 143 személy tartóz-
kodik a hajléktalanszállóban –
tudtuk meg Székely Istvántól.
Ebből 90 személy a szociális ott-
hon állandó lakója, a többi 53
személy az éjjeli menedékhely-
ért veszi igénybe a szállót.
Amint az igazgató elmondta, a
náluk tartózkodó hajléktalanok
többsége férfi, ami a korosz-

tályt illeti, 25 évtől 70 felettig
terjedő életkorúak is szerepel-
nek a lakók között. 

Van lehetőség 
pótágyazásra

Nagyon hideg időt jósolnak
a következő napokra is, így va-
lószínűsíthető, hogy még töb-
ben fordulnak a Rozmaring
utcai intézményhez. Székely Ist-
ván elmondása szerint jelenleg
a Marosvásárhelyen nyilvántar-
tott hajléktalanok 99 százaléka
náluk lakik, de természetesen a
más településekről érkező sze-
mélyeket is tudják fogadni.
„Őket a saját önkormányzatuk
által működtetett menedék-
helyre igyekszünk irányítani, de
ebben a nehéz, fagyos időszak-
ban nem utasítunk el egyetlen
személyt sem” – szögezte le az
igazgató. 

A meggyesfalvi intézmény
étkezést is biztosít az arra jogo-
sultaknak – ezt szociális ankét-
tal mérik fel az illetékesek –,
azaz csak azoknak, akiknek
semmiféle jövedelmük nincs, és
hozzátartozóik sem segíthetik
élelemmel. Az ellátás reggeli és
esti hideg ételt jelent, amelyet
egyelőre 6 lejért vehetnek

igénybe az arra rászorultak, ám
a megszavazott kormányrende-
let értelmében, január 1-jétől
ez 12 lejbe kerül. „Jelen pilla-
natban egyetlen lakónk sincs,
aki étkeztetésre szorulna, mind-
annyiuknak sikerül előterem-
teni a napi betevőt” – mondta
el az intézményvezető. 

Szociális gondozás 
a lakóknak

Az intézmény vezetőjétől
megtudtuk, hogy a „vendégek-
nek” nemcsak tetőt biztosítanak
a fejük fölé, hanem szociális
gondozást, megfelelő tisztálko-
dási lehetőséget, sőt elsőfokú
egészségügyi szolgáltatást is
nyújt a létesítmény orvosa a rá-
szorulóknak. De ami talán a leg-
fontosabb: tanácsadással is
szolgálnak, felvilágosítják őket
a rájuk vonatkozó törvényekről,
felkészítik őket az esedékes
munkavállalásra.

Belső rendszabályzata is van
az intézménynek, melynek te-
rületén tilos az alkoholfogyasz-
tás, a dohányzás, sőt, ittas
állapotban sem szabad be-
menni az épületbe. Ugyanakkor
a belső rendszabályzat bünteti
mind a személyzettel, mind a

lakókkal szembeni nem megfe-
lelő viselkedésmódot. Termé-
szetesen voltak már
konfliktusok és problémák a
lakók között, de a nap 24 órájá-
ban biztonsági személyzet se-
gíti a magaviseleti problémák
megoldását.

Az igazgató szerint az intéz-
mény funkciója, hogy átmeneti
állapotot biztosítson a szükség-
helyzetbe került személyeknek,
hogy segítsen az itt ideiglene-
sen meghúzódó személyeknek

abban, hogy kilábaljanak szo-
rult helyzetükből. „Használni
kell ezt az intézményt, nem ki-
használni azt” – összegez Szé-
kely.

A marosvásárhelyi Rozma-
ring utcában levő hajléktalan-
szálló telefonszáma, ahol
érdeklődni lehet, esetleg beje-
lenteni, ha segítségre szoruló
személyről van tudomásunk:
0265–253234.

Pál Piroska



Bodor anyakönyvi adatai
egy tűzvésznek köszönhe-
tően bizonytalanok

Bodor Péter származását il-
letőleg ellentétes feltevések
vannak. Egyesek az ezermester
születését az 1788-as évre te-
szik, míg Marosszék régi és leg-
megbízhatóbb krónikása, Benkő
Károly szerint 1778-ban szüle-
tett, a marosszéki Erdőszent-
györgyön. 

Anyakönyvi adatai is bizony-
talanok, mert az ottani parókia
egy tűzvész alkalmával leégett,
és az újabb anyakönyv vezetését
Makai László erdőszentgyörgyi
református lelkész 1788. április
15-ével kezdte meg.

Dr. Florián Csaba állítása sze-
rint azonban hitelesnek mond-
ható közlések szerint Bodor Pé-
ter Zilahi Sebess Péter
református lelkész elmebajos
leányának és a Zeyk János ud-
varában szolgáló süketnéma le-
gény viszonyából származik. 

A fabicska remekműve

Bodor Péter szülőfaluja isko-
lájában szerezte az elemi tudo-
mányokat, majd egy ottani asz-
talosmesterhez ment inasnak. 

Itt hamarosan feltűnt ügyes-
ségével, mert egyszerű fabics-
kájával olyan remekműveket fa-
ragott, hogy az egész falu
csodájára járt. Többek közt egy
művészi készséggel faragott ol-
tárt is készített, majd egy cso-
dálatosan megkonstruált mal-

mot állított össze, melyet a pa-
takra szerelve mutatott be az
ámulók szeme láttára, amint az
őrölte a búzát.

Tehetségének hírére az ot-
tani mágnáscsaládok is figyel-
mesek lettek, és különösen a
Zeyk család pártfogása révén
csakhamar a vásárhelyi Refor-
mátus Kollégiumba került. Itt is
állandóan fúrt-faragott és mes-
terkedett. 

Nyughatatlan természete
nem hagyja békén

A fentieken kívül egy külö-
nös szerkezetű faliórát is készí-
tett. Csodálatos találékonysá-
gával egy újszerű ekét állított
össze, majd egy különös típusú
szekeret faragott mindenki
ámulatára. 

Rajztehetsége is páratlanul
nyilatkozott meg. Például olyan
kétforintos bankókat fabrikált,
hogy azt nem lehetett megkü-
lönböztetni a valódiaktól. 

Az örökké változatosságot
kereső és nyughatatlan termé-
szete azonban nem hagyta bé-
kén. 

Egy darabig Koronkán, gróf
Toldalagi Józsefnél kertészke-
dett, majd 1805-ben Gerendke-
resztúron tűnt fel. Azután évekig
nyoma veszett…

A későbbiekben a Székely
Fővárosban gyümölcsözteti
tudását és tehetségét

Florián Csaba is úgy tudja,

hogy állítólag a Zeyk család
pártfogása révén Bécsben a
Polytechnicumot látogatta, ahol
a géptanban képeztette magát.
Sokáig hányta-vetette Bodor
Pétert a sors, míg tízévi külföldi
kóborlása után, 1816-ban ha-
zakerült a Székely Fővárosba,
ahol azonnal igénybe vették tu-
dását, és megépítette legtöké-
letesebb mesterművét, mellyel
kitörölhetetlenül beírta nevét
Marosvásárhely történelmébe.

A székely ezermester 
és a gyönyörű lengyel 
hercegnő esete…

Évek múlva meghasonlott a
világgal és hirtelen elkeseredve,
saját kezűleg tette tönkre élete
nagy művét és minden rábeszé-
lés dacára, többé nem volt haj-
landó újra megszólaltatni azt. 

Állítólag csak egy csavart
vett ki a szerkezetből; attól
kezdve az nem muzsikált többé
sem vidám, sem bús nótákat és
hiába is keresték híres órások,
külföldről jött mesterek a hibát,
a nagy titkot, a csodaművet
senki sem tudta többé megszó-
laltatni.

Amint azt már mi is említet-
tük, a nép képzelete romantikát
szőtt Bodor Péter alakja köré.
Még azt is beszélték, hogy ez a
kiváló zseni, külföldi kóborlásai
során megismerkedett egy gyö-
nyörűséges lengyel hercegnő-
vel, akibe halálosan beleszere-
tett, de a szépséges hercegnő
csak hitegette, figurázott vele,

amit a zseniális székely úgy a
szívére vett, hogy elkeseredé-
sében visszatért hazájába és a
keserű szerelem inspirálta, va-
gyis ennek a lengyel hercegnő-
nek megbabonázására eszelte
ki a varázslatos kutat. 

A csalódott és embergyűlölő
ezermester börtönbe kerül

Állítólag a hercegnő is tudo-
mást szerzett a nagyszerű épít-
mény létezéséről és el is jött Vá-
sárhelyre megcsodálni, de
Bodor Pétert mégsem ajándé-
kozta meg szerelmével. 

Mire a székely ezermester
embergyűlölő lett és úgy neki-
búsulta magát, hogy mások
pénzvágyó szomjúságáért a vá-
ros börtönébe került: „…onnan
kikérezkedve a csavart a kút
szerkezetéből kivette, mert nem
akarta többé hallani a csodála-
tos muzsika hangját, mely olt-
hatatlan, mély szerelmére em-
lékeztette…”.

A székely mű örökre elnémul

Örökre elnémította a művet,
mely a székely alkotóerő csodá-
latos virágzását, zseniális talá-
lékonyságát és egy székely szív
szerelmének lángoló piros do-
bogását hirdette. 

Úgy is terjedt a zenélőkút le-
gendája, hogy Bodor Pétert ha-
lálra ítélték és kivégzése előtt
utolsó kívánsága lett volna, en-
gedjék meg, hogy alkotásában
még egyszer gyönyörködhes-
sen. 

Kívánsága teljesült és ekkor
rontotta el a gépet, mert úgy
gondolta, hogy ha már ő nem
hallhatja, másnak se muzsikál-
jon többet…

A keményfából készített
földalatti csatornarendszer

Mielőtt Bodor Péter neveze-
tes zenélőkútjáról egyet-mást
még megemlítenénk, lássuk a

Bodor nevéről emlegetett nagy-
piaci kút alapításának előzmé-
nyeit.

Dr. Florián Csaba rávilágít
arra is, hogy az 1800-as év ele-
jén, Nemes György politiae di-
rector és senator, később városi
főbíró, a város közegészségügyi
viszonyainak feljavítására tett
intézkedéséből, nagyon gyakor-
lati módon oldotta meg az al-
sóváros vízszükségletének ki-
elégítését élvezetes, egészséges
ivóvízzel. 

A Vár déli oldalából fakadó
forrás vízét kemény cserefából
készült földalatti csatornákon
vezettette le a Nagypiacra, ahol
vascsöveken végződve, szökő-
kutak ontották állandóan a kris-
tálytiszta ivóvizet. 

Az 1866-ból származó 
leírás tanúságtétele

Amint azt már lapunk ha-
sábjain megírtuk, a kút erede-
tileg 1803-ban kőoszlopokon
nyugvó, piramis alakban épült,
majd a későbbiekben átalakítá-
son ment át.

Egy 1866-ban megjelent le-
írás „… m. e. 2000 veder vizet
mindig kebelében rejtő öblö-
zet…”-ről emlékezik meg. 

Ez az egyébként nagyon
szükséges építkezés olyan sokba
került, hogy emiatt a tanács tá-
madásoknak volt kitéve, és az
ebből keletkezett vita annyira
elmérgesedett, hogy az ügy a
Gubernator elé került, és véget
nem érő pereskedés lavinája in-
dult meg. 

A perlekedés azonban nem
zavarta a jó vizet szerető városi
népet. A kút körül mozgalmas
élet alakult ki. 

Négy cső ontotta az üdítő vi-
zet és ide járt az egész alsóváros
csebrekkel ivóvízért, no meg egy
kis tereferére. Míg arra vártak,
hogy teljenek a korsók, vedrek,
megtárgyalták a napi esemé-
nyeket. 

Borosnyai Lukáts János, az

1836-37-ben itt kiadott Régi és
új Vásárhely leírása című köny-
vecskéjében, versbe szedve ér-
zékelteti a kút körüli hangula-
tot:

Napszámosok, reggel, mihelyt
kezd virradni,
Ide gyűlnek, s fognak reggelre
mosdódni.
Mosdások közben áldják Istene-
ket,
Hogy engedte látni ismét regge-
leket.
Estve, reggel ide jőnek a tselédek,
Találhattyák egymást szűzek és
legények.
'S míg csebrek meg telik, elé szám-
lálhatyák,
Ki hogy él urával, vagy gazdasszo-
nyával,
Melyik úrfi hogy van kisasszony-
kájával,
Milyen vásárfiát kapott ajándé-
kul,
Hogy titkával hív, és nem volt aka-
dékul.
Kinek mi fejére van szapullójá-
ban,
Hány derekaj, s párna vagyon az
ágyában.
Mit főz a gazdasszony naponként
férjének,
Mivel kapja kedvét, inkább legé-
nyének ?
Mondhatyák egymásnak, mivel
álmadoznak,
Estvétől reggelig, mivel gondol-
koznak.
Másnap is eljőnek ide vizet vinni,
Könnyen ugyan azok, azt is lehet
hinni.

Fontos megemlíteni még azt
is, hogy a kút körül eredetileg
felhőkig érő jegenyefák emel-
kedtek, melyeknek tetején a
környékbeli csókák és varjak va-
lóságos kongresszust tartottak
és hangos károgással versenyez-
tek az agyafúrt kútszerkezet ze-
néjével és a vízhordók lármás
tereferéjével…

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
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Bodor Péter, a székely ezermester nevét a művészet-, valamint a műveltségtörté-
nelem nem úgy tartja számon a nagy emberek sorában, mint maga a nép. 
Alakját legendák veszik körül, mint ahogyan titokzatos, megfejthetetlen ennek a
zseninek az egész élete, a cselekedetei és a művei.  Bodor Péter neve az egész Szé-
kelyföldön ismert, mert ki-ki hallotta apjától, anyjától, mesélőkedvű öreg nagyap-
jától, hogy élt a Székely Fővárosban egy híres ezermester, aki a vásárhelyi Nagypiac
terére egy olyan kutat épített, amely minden vízhúzásra más és más, szebbnél-
szebb nótát muzsikált, úgyhogy messze földről csodájára jártak, és világhírű épí-
tészek is megbámulták…

Amit Bodor Péterről és a zenélő kútról még tudni kell
(folytatás előző lapszámunkból)

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103



A hét törvénymódosí-
tása. A kormány múlt év végén
rendeleti úton módosította az
oktatási törvényt, hogy a jog-
szabály lehetővé tegye a diplo-
mákról, tudományos fokozatok-
ról való lemondást. Sorin
Cîmpeanu oktatási miniszter
sajtótájékoztatón elmondta,
mindeddig csupán Victor Ponta
miniszterelnök jelezte, hogy le-
mond vitatott módon szerzett
jogi doktorátusáról. 

Mostanáig nem volt jogi ke-
ret erre, így az ilyen kéréseknek
nem tudott (volna) eleget tenni
az oktatási minisztérium. A mi-
niszter szerint, ha valaki le-
mond doktori címéről, majd
újra meg szeretné szerezni a ti-
tulust, akkor ismét el kell vé-
geznie a teljes doktori képzést,
és ehhez nem pályázhat állami
támogatásra. A sürgősségi ren-
delet értelmében akár az érett-
ségi diplomáról is le lehet majd
mondani, azonban ha újból
érettségizni szeretnénk, újra el
kell végeznünk a középiskolát.

Vajon a „Mecanic masini si

utilaje” diplománkról nem
mondhatunk le, amit anno az
érettségi diploma mellé szer-
váltak nekünk? Mert, ha az
egész licit nem is járnánk újra,
azok a hangulatos műhelyórák
néha hiányoznak, amikor a Bo-
lyai nyirkos, dohos pincehelyi-
ségeiben reszeltük a vasat…

A hét táblái. „Ofiteri de
politie in civil opereaza in ace-
asta zona” – olvasható egy, a
Covent Garden metróállomás
közelében kitett táblán. Hason-
lókat a tervek szerint London
belvárosának bevásárlónegye-
dében több helyen is kiraknak
majd.

A feliratokat a londoni rend-
őrség helyezte ki; ez az első al-
kalom, hogy a bűnözőket „elri-
asztó” táblák román nyelvűek.
A Covent Garden nincs messze
a Hyde Park Cornertől, ahol Ro-
mániából érkezett cigányok
nagy számban telepedtek meg;
az utcán alszanak, szemetel-
nek, ürítenek, koldulnak, és
jobbára zsebezésből élnek.

A rendőrség a román nyelvű
táblák kihelyezése révén sze-
retné elriasztani a bűnözőket –
akikről ezek szerint feltételezik,
hogy románul beszélnek. Némi
joggal, hiszen statisztikai ada-
tok szerint az utóbbi évben a
metrón elkövetett zsebtolvaj-
lások mintegy felét követték el
Romániából érkezett szerecse-
nek.

A londoni rendőrség szóvi-
vője közölte: „Annak érdekében,
hogy megfékezzük a bűnözést,
a westminsteri hatóságok sok-
féle eszközt alkalmaznak, me-
lyek közé tartozik a különböző
nyelvű táblák kihelyezése is. A
feliratok figyelmeztetik az em-
bereket a zsebtolvajlás veszé-
lyeire, de egyúttal meg is nyug-
tatják őket, hogy a rendőrök a
közelben vannak”.

Ez okés, csakhogy a román
nyelvű táblák kihelyezésének
kábé annyi értelme van, mintha
az állatkerti csimpánzoknak ki-
írnák, hogy ne fogadjanak el
ételt a látogatóktól: azok se
tudnák elolvasni.

A hét „lefejezése”. Egy
szélsőségesen magyarellenes
Facebook-csoport meglehető-
sen gyomorforgató mémmel
„kedveskedett” karácsony előtt
Kelemen Hunornak. A kép ere-
detiét a szélsőséges, a muszli-
mok többsége által is gyűlölt
ISIS készítette, egyik foglyuk le-
fejezése előtt.  Erre a felvételre
photoshopolták rá Kelemen
arcképét (a letérdepeltetett fo-
goly vállára), ezzel jelezve, mi-
lyen sorsot szánnak neki. Némi
szöveget is mellékeltek hozzá,
hogy mindenki számára ért-
hető legyen, miről is van
nagyba’ szó: „Kelemen Hunor,
boanghina mica, ia desfata-mi
tu mie urechile, si recita-mi ar-
ticolul 1 din Constitutia Roma-
niei!” ( Kelemen Hunor, te kis
hazátlan, nyisd csak ki a füled,
és zengjed az alkotmány első
paragrafusát!). Az első parag-
rafus így szól: „Románia egysé-
ges és oszthatatlan nemzetál-
lam”. 

Találni továbbá székely zász-

lóra kakkantó Mikulást, magya-
rokat aprító tankot, valamint
székely- és magyarzászló-ége-
téseket ábrázoló fotókat, min-
den mennyiségben.

Érdekesség, hogy bár töb-
ben is jelentették a csoportot,
a Facebook szerint „az említett
tartalmak nem kifogásolha-
tóak”…, ellentétben azokkal,
amelyek Zuckerberg koma
népét gúnyolják.

A hét babája. Pontosab-
ban: az év babája – Marosvá-
sárhelyen 2015 első csecsemője
a Maros Megyei Klinikai Kórház

szülészeti osztályán jött világra.
Kalányos Erika szilveszterkor,
éjjel két óra öt perckor látta
meg a napvilágot (azaz a hold-
világot).

Nyista comment.

A hét diktátora. Francisco
Macías Nguema Egyenlítői-Gu-
inea diktátora (a hivatalos titu-
lusa szerint elnök, isten, vala-
mint a tudományok és a kultúra
nagymestere) volt 1968 és 79
között. A történészek szerint a
rémuralma rosszabb volt a ná-
cikénál, egyedül Pol Pot kam-
bodzsai vérengzése fogható
hozzá. Uralkodása alatt az or-
szágból több mint százezren
menekültek külföldre (az akkori
háromszázezer lakosból!), kü-
lönböző források 50 és 80 ezer
közé teszik az államellenes cse-
lekményekért kivégzettek szá-
mát. (Államellenes cselek-
ménynek számított például az
elnök kritizálása, amit kis sze-
rencsével meg lehetett úszni 30
év börtönnel is.)

Nguema rémuralmának
egyik mélypontja 1975 kará-
csonya volt, amikor 150 „ellen-
zékit” végeztetett ki a szeretet
ünnepén; az időzítés annak
hangsúlyozására is szolgált,
hogy betiltotta a kereszténysé-
get az országban. A nyilvános
kivégzésnek a főváros focista-
dionja adott otthont: a kivég-
zőosztag tagjai Mikulás-ruhába
öltöztek, és a stadion hangszó-
róiból egy korabeli romantikus-
melankolikus sláger, a Those
were the days (a magyar fel-
dolgozás „Ábrándos szép na-
pok” címen ismert) szólt.

Elválnak útjaink, változnak
vágyaink, csak hinni kell, s a re-
mény visz tovább! Na-na-na-
na na-na…

A hét dumája. Sok ember
olyan, mint az enter: minden
mondata után ütném!

A hét vicce. Két férfi be-
szélget:

- A feleséged finoman főz?
- Igen. Miért, a tiéd durván?

Molnár Tibor
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Öröm és szórakozás az időskorúak Szilveszterén

2014 december 31-én, szerdán, a Marosvásárhelyi
President Komplexum adott helyet „Az időskorúak Szil-
veszteri Ünnepségének.” A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal által szervezett találkozó három teremben, kelle-
mes környezetben zajlott (Garden, Only Pink és Presi-
dent), és nagy sikernek örvendett a résztvevők körében.

„Már régóta járunk ide szilveszterezni, és örülünk, hogy
a polgármesteri hivatal minden évben mellettünk van. A
jegy ára nagyon előnyös, az ételek és italok kitűnőek, a
hangulat - mint mindig – nagyon kellemes…egyszóval,
gratulálunk a szervezőknek!" – nyilatkozta M. Mária.

A város polgármestere, dr. Dorin Florea a következőket
mondta: „Az önökkel való találkozás mindig örömöt okoz

nekem. Kérem, maradjanak mellettünk, a Polgármesteri
Hivatal mellett, mert csupán együtt – románok és ma-
gyarok – kölcsönözhetünk szépséget, harmóniát és ér-
téket városunknak.”

Néhány óra erejéig a résztvevők táncoltak, emlé-
keket elevenítettek fel szeretteik, ismerőseik, bará-
taik körében.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal úgy ér-
kezéskor, mint távozáskor autóbuszokat bocsátott a
résztvevők rendelkezésére, megkönnyítve így a fent
említett eseményre való elérést és részvételt.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája



Időközben új pályát is válasz-
tott, hiszen sportolni kezdett,
majd rövid idő alatt a kínai harc-
művészetek stílusaiban országos
bajnok, aztán európai második
lett. 

2014 októberében a kínai Chi
Zou városában a hatodik alkalom-
mal megrendezett hagyományos
wushu világbajnokságon ezüst -
érmet szerzett a Yang stílus Taiji-
quan formájában, aztán egy hétre
rá bronzérmes lett az első Taiji-
quan világbajnokságon a kínai
Chengduban a Yang stílus szaba-
don választott gyakorlatával.

2014 decemberében a bulgá-
riai Burgaszban a Balkán-bajnoki
cím büszke tulajdonosa is lett.

Ezekkel a címekkel érdemelte
ki a 2014-es év legjobb Maros
megyei sportolója címét a 27 éves
dési születésű Apostolache Kiss
Andrea. 

Az év utolsó napjaiban talál-
koztunk Andreával és edzőjével,
Horváth Attilával, akikkel a
2014-es szezonról beszélget-
tünk.

– Andrea, téged a vásárhelyiek
egy része színészként és előadóként
ismert meg, aztán a tradicionális
kínai harcművészetekben elért ki-
váló eredményeidért dicsértek. Mi-
lyen volt számodra az elmúlt esz-
tendő?

– A 2014-es év szakmai és
magánéleti szempontból egya-
ránt sikeres volt számomra.

– Hogyan lett a színésznőből
élsportoló? 

– Az egyetemi évek alatt Hor-
váth Attilánál kezdtem taichizni
(a tai chi egy komplex mozgás-
forma, amely a testre, elmére és
a lélekre egyaránt hat, javítja a
hajlékonyságot, mozgáskoordi-
nációt, fizikai erőt, egyensúlyér-
zéket, kitartást, fürgeséget –
szerk. megj.), aki többszöri közös
megbeszélés után, 2014 elején
döntötte el, hogy megkezdhetem
a versenyszerű sportolást. 

– Korábban is sportoltál?
– Korábban táncoltam, ezzel

párhuzamosan színdarabokban
és zenés előadásokban léptem
fel, ahol folyamatosan fejlesztet-

tem a mozgáskészségemet. 
– Emlékszel még az első ver-

senyedre?
– A tavaly februárban vettem

részt először a wushu országos
bajnokságon, amelyen aranyér-
met és bronzérmet nyertem a kö-
telező és szabadon választott gya-
korlataimmal. Ezt az eredményt
a rengeteg munkának köszönhe-
tem. 

– Van lámpalázad a versenye-
ken?

– Persze, hiszen minden ver-
seny előtt van lámpaláza egy
sportolónak, akárcsak előadás
előtt a színésznek, mert ilyenkor
maximálisan akar összpontosí-
tani, teljesíteni. 

– Most egy korábban szá-
modra ismeretlennek nevezhető
pályán indultál el, amelyet elmon-
dásod szerint folytatni szeretnél. A
színészetet mellőzted egyelőre?

– Nem, erről szó sincs, mert a
sporttal párhuzamosan azt is mű-
velem, de egy kicsit háttérbe szo-
rítottam, hiszen kiváló eredmé-
nyeket elérni csak rengeteg
munka, áldozat árán lehetséges.
A nap nagy részét edzésekkel, fel-
készüléssel töltöm el, így nem na-
gyon marad időm másra. 

– Tudtad, hogy Marosvásár-
hely minden idők talán legsikere-
sebb edzőjének a kezei közt for-
málódsz, aki több hajdani
önvédelmet űző sportolóból „fa-
ragott” már világbajnokot? Gon-
dolok itt Gombos Csabára, Gombos
Attilára, Rus Traianra, Mátyus Er-
vinre, Poczó Zoltánra stb., te meg
a nyomdokaikban haladsz…

– Igen. Időközben kellőkép-
pen informálódtam mindenről.
Erre büszke vagyok, ez is egy plusz
kihívást jelentett számomra. At-
tól, hogy én Európa-bajnoki má-

sodik, meg világbajnoki második
lettem, attól még nem változott
meg az életem, ugyanaz az em-
ber maradtam, viszont tudom,
hogy még rengeteg tanulnivalóm
van ebben a közegben. 

– Amikor nem sportolsz, nem
vagy színházban sem, mivel fog-
lalkozol?

– Szabadidőm nincs. Amikor
nem edzésen vagyok, akkor szö-
veget tanulok, énekelek, és sokat
olvasok. 

– A Sportgálán a 2014-es év
legjobb Maros megyei sportolójá-
nak választottak. Mit vársz a 2015-
ös évtől?

– Először is fontos, hogy
egészséges legyek és ne sérüljek
meg, hogy tudjam folytatni a
sportkarrierem, a színészi és éne-
kesi pályám is. Célom, hogy vi-
lágbajnoki aranyérmet is szerez-
zek minél hamarabb. Örvendek,
hogy 2014-es eredményeim után
felfigyeltek rám mint sportolóra.
Jól esett, hogy a Sportgálán is
több, ismert marosvásárhelyi
sportoló is gratulált nekem.

Apostolache Kiss Andreáról és
2014-es teljesítményéről edzője,
Horváth Attila a következőképpen
vélekedett:

– Az egyik világbajnokságon
72 ország, a másikon 48 ország
versenyzői harcoltak az érmekért.
Az Andrea versenyszámában az
egyik vébén 22, a másikon 28 ver-
senyző indult, a világ legjobbjai.
Ezek között voltak többek közt kí-
nai, japán, brazil, maláji verseny-
zők is, tehát a világ csúcsverseny-
zői ellen kellett helytállnia.  

Érdekes módon a tradicionális
kínai világbajnokságon nem
ugyanazok voltak az ellenfelek,
mint a tai chi világbajnokságon.
Az olyan országok, ahol több ver-
senyző van, mint Romániában,
megengedhették maguknak,
hogy a két vébére két külön ver-
senyző gárdát küldjenek. Mi ezt
nem tudtuk megengedni ma-
gunknak, ezért is tartom értékes-
nek az Andrea eredményeit, hi-

szen a két vb-n egymás után na-
gyon fárasztó volt jelest alkotni,
maximálisan teljesíteni. 

Sokat segített minket az, hogy
a tánc és a színházi gyakorlások
során elsajátított mozgás és ko-
ordinációs készségét felhasznál-
hatta a sport terén is. Annak is
nagyon örvendtem, hogy köny-
nyen memorizál, gyorsan képes
egy-egy formagyakorlatot meg-
tanulni, jók a reflexei, így csak
ezeket kellett összhangban tar-
tani, tovább fejleszteni.

Egyéni sportágban nehezebb
jelest alkotni, hiszen itt nincs csa-
patmunka, hogy a társak kijavít-
sák az esetleg elkövetett hibákat. 

Sok olyan sportoló van, aki
nem annyira tehetséges, mégis
rengeteg munkával kimagasló

eredményeket képes elérni. Szá-
momra nagy öröm, amikor egy
sportolóban a tehetség ötvöződik
a kitartással, győzni akarással –
mondta el Horváth Attila.  

Arra a kérdésre, hogyan látja
Andrea 2015-ös versenyévét, az
érdemes edző így fogalmazott:

– Andrea 2014-ben valóság-
gal berobbant a sportágba, remé-
lem még rengeteg versenyen fog
bizonyítani az elkövetkező évek
során. Nem nagyon szeretek jó-
solni, hiszen soha nem lehet tudni,
melyik sportoló, mikor sérülhet
meg. 2014-ben négy élsportolóm
volt sérült és nem tudott verse-
nyezni. Azt, hogy mit szeretnénk
elérni, az teljesen más, majd meg-
látjuk a 2015-ös versenyévad-
ban…–összegezett Horváth.
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Az idei év legjobb sportolója címet elnyerő Apostolache Kiss Andrea jelenleg
szabadúszó színésznő, aki egyetemi évei alatt a Stúdió Színházban, majd a
Hahotában is játszott, ezzel párhuzamosan a férje, Zeno Apostolache által
irányított Kush-Kush World Music Band világi zenét előadó zenekarában is
énekelt, most pedig az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban vállal szerepe-
ket.

A megye legjobbja – színész vagy sportoló?

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Maros Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság és a megyei
tanács által együtt megszervezett Sportgálán, Apostolache Kiss
Andrea mellett elismerést vehetett át olimpiai és nem olimpiai
sportágakban a megye két lábtenisz világbajnoka, a marosvásár-
helyi Varó Norbert és a marosludasi Ionuţ Bica (mindkettő Gombos
Martial Arts, edző Varó Gyula és Szilágyi József), a sepsiszentgyörgyi
születésű, de a Marosvásárhelyi Master Sky&Bike Klub színeiben
versenyző többszörös országos bajnok triatlonista, Jakab-Benke Haj-
nalka (edző Klosz Péter), a kerékpározó Piringer Beáta (Mureșul,
edző Berekméri Csongor), a háromszoros országos bajnok gyorskor-
csolyázó Daniela Oltean (Mureșul, edző Gál Károly) az országos baj-
nok párbajtőröző Schlier Zsuzsa (ISK, edző Szabó Zoltán), a Cristina
Tătar–Moldovan Paul világbajnok táncpáros (Dance Art, edző So-
modi Katalin és Márton), az újdonsült thai box ökölvívó Poczó Zoltán
(Gombos Martial Arts és Black Diamond Fight, edző Gombos Csaba
és Gombos Attila), Székely Ildikó Európa-bajnok karatés (Sakura SE,
Drócsa József), Maria Aurora Stanciu (Retrogym Club, edző Moldo-
van Augustin), Gyéresi Anna, Duka Tilda és Dalia Roman Európa
Kupa-győztes tekések (Romgaz Elektomaros, edzők Seres József és
Orosz István), valamint a Torpi MS női ifjúsági együttesével országos
bajnoki címet szerző Szeghalmi Krisztina (Torpi SK, edző Fülöp
Tamás).

A város legjobb együttesei is díjazásban részesültek: az Olim-
pic női ifjúsági kézilabda-, a Maros SK női felnőtt kézilabda csapata,
a Maros KK férfi kosárlabda csapata, a Nova Vita női kosárlabda-, az
ASA női, illetve férfi labdarúgó csapata, a CSU Medicina női röp-
labda-, a Torpi MS női vízilabda-, a City`us teremlabdarúgó-, vala-
mint az idén Európa Kupát nyert Elektromaros Romgaz női felnőtt
tekecsapata.

Az edzők közül elismerték többek közt Ioan Avram (atlétika),
Kacsó Endre (teremlabdarúgás), Seres Sándor (teke) és Horváth At-
tila (harcművészetek) munkásságát. A rendezvényen a fogyatékkal
élő személyek remek teljesítményét is díjazták. 

Különdíjban részesült a veterán birkózó Ambrus Lajos és Ballai
Sándor, akik Belgrádban világbajnoki címet szereztek 2014-ben.
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Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtése: – Eddig minden rendben! Most döntsük el, melyikünk legyen a te nejed ajándéka!?

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


