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Sport

Egykori kötöttfogású 
birkózók találkoztak 

Pénteken este néhány korábbi-jelenlegi marosvásár-
helyi birkózónak (Kerekes György, Szilágyi Levente,
Ambrus Lajos, Ballai Sándor) köszönhetően, a vala-
mikori legjobb Maros megyei kötöttfogású birkózó-
bajnokok találkoztak egy közös vacsorán, ahol
felelevenítették a régi, szép emlékeket.

Társadalom
Elmetágító Marosvásárhelyen: 

Két balkézzel Picassót alkotni? 
Január 23-án, pénteken, Marosvásárhelyen is megis-
merkedhetnek az érdeklődők a jobb agyféltekés raj-
zolás módszerével. A szakértők szerint csupán három
nap alatt látványos fejlődés észlelhető a jelentkezők
rajzkészségében, és a sikerélmény sosem marad el. A
már lassan divattá vált tanfolyamról beszélgettünk
Mihály Gyopárkával, a jobb agyféltekés rajztechnika
oktatójával.

>>> 3. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Ötletből nincs hiány  

A leleményességnek, valamint Dávid és Góliát har-
cának egyik jó példája a marosvásárhelyi repülőtér
illetékeseinek azon – jókor és jó helyen meghozott
– döntése, amelynek alapján Transilvania névre
keresztelték intézményüket. Szinte biztosra vehető,
hogy mindig nagyobb lesz a kolozsvári repülőtér
forgalma, mint a vásárhelyieké, de a név kötelez,
a Szamos-parti repülőtér Avram Iancu (!) felirata
pedig sokkal kevesebb bizalmat és érdeklődést fog
kiváltani az utazóközönségben, mint a Maros-parti
Transilvania. Ilyen és ehhez hasonló ötletekkel,
egyéni vagy csoportos kezdeményezésekkel, fur-
fangos észjárással kell felvennünk a lépést a glo-
balista törekvésekkel szemben.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Szövetségesek 
és szövetségesebbek 

Már megszokhattuk – ha elfogadni nem is tudjuk –,
hogy a kelet-közép-európai országok nyugati
megítélése elsősorban attól függ, hogy miként
illeszkednek az éppen aktuális nagyhatalmi el-
képzelésekbe. Egy időben, a rendszerváltás utáni
években, az EU-s csatlakozás előtt Magyarország
számított az „éltanulónak”, míg Romániát számos
kritika érte, elsősorban a csatlakozási kritériumok
teljesítésének nehézkes volta miatt. Mára meg-
változott a helyzet, valamint a két ország meg-
ítélése a gazdasági háttérhatalom ellenőrzése
alatt álló EU-ban és az USA-ban.

>4. oldal

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

Társadalom

Magyar műemlékeink: 
a vásárhelyi a Petrás-, a Petráskó-, a
Petky-, Petelei István szülőháza és
a Petelei-ház

>>> 5. oldal Buksa Ferenc lelkipásztori teendői mellett tíz évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni családfaku-
tatással. „Kezdetben csupán azért kezdtem gyűjteni az adatokat, hogy saját ismereteimet bő-
vítsem a gyülekezetet alkotó családok múltjával kapcsolatban. Egy idő után azonban annyi adat
gyűlt össze, hogy mindegyik család leszármazása már családfa formájában is megrajzolhatóvá
vált. Meggyőződésem, hogy a homályba merült rokoni szálak tudatosulnak az emberekben, és
ezek által a gyökerekhez való ragaszkodás és az egymáshoz való tartozás érzése erősödik”. 

„Erdélyben mindannyian 
vérszerinti rokonok vagyunk”

>>> 4. oldal



Akit átvisznek a hegyen
A magyar kultúra napját ez-

úttal Szávai Géza küsmödi szü-
letésű, Budapesten élő prózaíró
első drámájának erdélyi ősbe-
mutatójával ünnepli a Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata.
Szávai Géza Akit átvisznek a he-
gyen című, saját regényéből
adaptált színjátéka január 22-
én, csütörtökön este 8 órától te-
kinthető meg a színház Underg-
round-termében. Rendező:
Gáspárik Attila.

Pál utcai fiúk
Január 22-én, csütörtökön

délután 5 órától szabadelőadás-
ként A Pál utcai fiúkat lehet
megnézni a Nemzetiben, 23-
án, pénteken este 7 órától a
Hogyne, drágám! című vígjá-
tékra várják a színház közönsé-
gét a Nagyterembe.

Csángók és magyarok a
Maros Művészegyüttesnél

Az EMKE Maros megyei szer-
vezete és a Maros Művészegyüt-
tes szervezésében Csángók és
magyarok címmel ünnepi mű-
sorra kerül sor a magyar kultúra
napján a művészegyüttes kö-

vesdombi székhelyén. A január
22-én, csütörtökön 17.30-kor
kezdődő rendezvénysorozat ke-
retében kiállítás nyílik a Marx
József Fotóklub csángó témájú
képeiből, fellép Kilyén Ilka szín-
művésznő, a Napsugár Néptánc-
együttes, a Maros Művészegyüt-
tes, Kásler Magda és az Öves
zenekar. A rendezvény kiemelt
mozzanata Oláh-Gál Elvira A
moldvai magyarokról című
könyvének bemutatója, a szer-
zővel és a könyv egyik kulcssze-
replőjével, Borbáth Erzsébettel
Bodolai Gyöngyi újságíró, szer-
kesztő beszélget.

Nagy sikerű Hahota- kabaré
A Hahota színtársulat január

23-án, pénteken és 31-én,
szombaton este 7 órától Maros-
vásárhelyen, a Maros Művész-

együttes előadótermében újra
színre viszi a nagy sikerű Mind-
járt megőrülök! című fergeteges
szilveszteri kabaré-előadását. A
nagy sikerre való tekintettel és
a nagy érdeklődés miatt a be-
tervezett műsorrenden kívül ja-
nuár 29-én, csütörtökön este is
előadja a társulat a kabarét.
Jegyek elővételben a Maros Mű-
vészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztáránál kaphatók. Mű-
sorrend és helyfoglalás:
www.hahota.ro.

Rendkívüli 
vokálszimfonikus koncert

Január 22-én, csütörtökön
este 7 órától rendkívüli vokál-
szimfonikus koncertre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel a németországi Franz
Lamprecht karmester, fellép Ge-

ani Brad bariton. Műsoron: De-
libes, Verdi, Farjeon, Csajkovsz-
kij, Mozart, Sibelius, Paganini,
Gounod, Loewe, Blankenburg,
ifj. J. Strauss, Ravenal, North,
Rossini, Fucik művei. A kon-
certre a 14-es számú bérletek
érvényesek.

Lecke- és 
nevelőhangverseny

Január 23-án, pénteken déli
12 órától román, 13 órától ma-
gyar nyelvű leckehangver-
senyre, 17 órától román, 18 órá-
tól magyar nyelvű
nevelőhangversenyre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében.
Téma: gitár és zenekar. Közre-
működik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia szimfonikus
zenekara, vezényel Remus
Grama karmester, gitáron játszik
Andrei Turcu. Bemutatják: dr.
Dorina Pop és Fülöp Klára ta-
nárnők. Műsoron: Vivaldi – D-
dúr gitárverseny.

Old Rock Blues a Sörházban
Január 23-án, pénteken este

8 órától az idei első akusztikus
estre várják a Sörház vendégeit.
Az eseménysorozatot György
Imola és György Zsolt régi blues-
és rockdallamokal nyitja meg.

Tóth József kiállítása
Látogatható a marosvásár-

helyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János-termé-
ben (Bolyai tér 3. szám) Tóth
József marosvásárhelyi festő-
művész kiállítása.  A tárlat feb-
ruár 8-áig látogatható.
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Január 22. Vince, Artúr, Cintia, 
Január 23. Zelma, Rajmund, János
Január 24. Timót, Erik, Veronika, Xénia
Január 25. Pál, Henrietta, Henrik
Január 26. Vanda, Paula, Titusz
Január 27. Angelika, János, Angéla
Január 28. Karola, Károly, Ágnes

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ezen a héten a fizikai és mentális energiája rendkívül
magas szinten lesz, melynek köszönhetően különféle tevé-
kenységekhez támad kedve. Egy régebbi ügyére kell most na-
gyobb gondot fordítania, hogy végleg a végére tudjon járni.
BIKA: Ezekben a napokban átvonuló bolygók hatására sokkal
több szimpátiát és rokonszenvet érez mások iránt. Érdemes
gondolatait egy mérlegelt állapotban tartania. Így nyitottá
lesz új dolgok és személyekkel való ismerkedésekre, melyek-
nek a későbbieknek kiemelt szerepe lesz.
IKREK: Titkos csodálókra tehet szert ezekben a napokban.
Leg inkább a megjelenésével, kisugárzásával hívhatja fel ma-
gára a figyelmet. A meglévő programjai mellett most szakít-
son időt a barátaira is. A csillagok állásai ezen a héten nagyon
kedvezőek önnek, de negatív hatások is keveredhetnek a lég-
körbe. 
RÁK: Ha teheti, végeztessen el egy alapos kivizsgálást. A ma-
gánügyeiben is érdemes napirendre tűznie a rendezni való
ügyeit. Szemtől szembe tisztázza le az ügyeket, míg még nem
késő. Így lezárhatja, végére érhet azon dolgainak, melyek hol
okkal, hol ok nélkül eddig csak folyton bosszúságot okoztak
önnek.
OROSZLÁN: Határidős teendői egyre jobban sürgetik ezen a
héten. Könnyíthet a helyzetén, ha leteszi a válláról a más ter-
heit, melyeket egy ideje cipel és észre sem veszi, hogy azt az
is bírni tudná, akié. Csupán kényelmi szempontból könnyebb
és egyszerűbb egy kis panaszkodással az ön határtalan jószí-
vűségének köszönhetően, ha önre passzolja. 
SZŰZ: Egy távolsági hívás kapcsán sok minden megváltozhat
az életében. Egyik fiatalabb rokona sorsát ön nagyon a lelkén
viseli. Legyen nagyon óvatos ebben az ügyben, mert könnyen
megeshet, hogy azon kapja magát, hogy regulákat ajánl neki
az életről és túlzottan is belefolyik az ő magánéletébe, amivel
a mértéket átlépheti.
MÉRLEG: Ez a hét maximális rugalmasságot vár el öntől. A
hét folyamán felmerülhetnek váratlan események, melyek a
tervezett programját felboríthatják. A múltbéli erőfeszítése-
inek most már lassan láthatja a kézzelfogható eredményeit.
Az élet most egy fokozott felelősségérzetet ébreszt önben
saját életét és annak több területét illetően.
SKORPIÓ: Ha tanácsot kérnek öntől, bánjon óvatosan a mon-
danivalójával, ugyanis bármit is mond, készpénznek fogják
tekinteni. Így önre hárulhat a felelősség a dolgok végső ki-
menetelét illetően. Egy régi arc feltűnhet a múltból. Lehet,
hogy felhívja önt telefonon nagy meglepetést okozva.
NYILAS: Ezen a héten kiemelten foglakoztatják az anyagi jel-
legű kérdések. Minden erejét beveti, hogy magasabbra te-
hesse a bevételének limitjét. A hét során több fontos
eseményen vesz részt, aminek köszönhetően felgyorsul az idő
az ön számára. Alig jut ideje mindenre, amit szeretne.
BAK: Ezen a héten jót tenne, ha fokozottabban figyelne az
egészségi állapotára. Nem lesz meglepő a mostani bolygó-
hatások miatt az, hogy a háztartásában javításra szorul egy-
két dolog. Nagyon figyelmesen kövesse a pénzügyei állását
ebben az időszakban, ugyanis váratlan, akár ok nélkül, ködös
körülmény során, lényeges összegtől válhat meg, ha nem lesz
kellően éber és elővigyázatos. 
VÍZÖNTŐ: A hét során nem fog hiányt szenvedni fizikai, szel-
lemi energiából, csupán egy kicsit nehezen mehet az, hogy
konkrét célra irányítsa. Az otthoni és a családi kötelékekben
lényeges változást ezekre a napokra nem jeleznek a csillagok.
HALAK: Ezekben a napokban egy együttműködés nagy be-
vételekhez juttathatja. Ez pont jó időben érkezik, ugyanis már
tervezget befektetéseket, vásárlásokat. A barátaival a kap-
csolata segítő jellegű, habár az utóbbi időben volt ok kisebb
neheztelésekre önök között.

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



Ötletből 
nincs hiány 

Országos méretű gazdasági botrány és akár még etnikai
konfliktus is származhat az Igazi Csíki Sör gyártása miatt ki-
alakult nézeteltérésekből. A leleményes székelyföldi vállal-
kozók arra gondoltak, hogy a meglévő Ciuc és a Hargita
márkanevek mellett létre kellene hozniuk a Csíkit is, és ennek
megfelelően cselekedtek. Felépítették a gyárukat, és elindí-
tották a termelést. Bebizonyosodott, hogy Székelyföldön nagy
szükség van a siculicumokra. Enyhe túlzással kijelenthetjük,
hogy az Igazi Csíki Sör egy olyan mozgalommá nőtte ki
magát, amely a globalizációellenes és autonómiapárti törek-
vések egyik helyi motorja lehet. A közvéleményt elárasztották
azok a hírek, amelyek az új márkanév ellen folytatott bírósági
eljárásokról szóltak, ezek pedig csak tovább növelték a szé-
kelyek „szomját”. A medvés reklámjuk inkább mint a „copy-
paste” műfaj egyik jeles példája került a nézők elé, de így is
hozzájárult a márkanév elterjedéséhez. Ma a Dávid és Góliát
küzdelméhez hasonló gazdasági vonatkozású harc folyik a két
érintett sörgyár között.

Több ehhez hasonló példát is felhozhatunk olyan vállal-
kozásokról, amelyek bejáratott márkanevek erdélyi „megho-
nosítását” tűzték ki célul. Egyes esetekben ezek meghiúsultak,
más esetekben viszont ma is jól működnek. Az említett sör-
márkához hasonlít a Transylvanicum névre keresztelt szeszes
ital példája. Egy másik márkanévimport a Félsziget, amely si-
kerként könyvelhető el még akkor is, ha ma már gyakorlatilag
nem létezik. Szintén magyarországi gyökerekkel rendelkezik
az egyik legfontosabb erdélyi bevásárlóközpont, a Pólus cen-
ter. Ugyanakkor számtalan értékes székelyföldi márkanév és
termék „hontalanítása” is bekövetkezett. Ilyen például a bor-
széki és más ásványvízforrásaink elidegenítése, amelyek
hiába találhatóak székely településeken, nem járulnak hozzá
nemzeti közösségünk országos és nemzetközi szinten történő
megismertetéséhez és elismertetéséhez. Talán érdemes lenne
az említett sörgyárnak „Igazi Székely Borvizet” is palackoznia.

A leleményességnek, valamint Dávid és Góliát harcának
egy másik jó példája a marosvásárhelyi repülőtér illetékese-
inek azon – jókor és jó helyen meghozott – döntése, amely-
nek alapján Transilvania névre keresztelték intézményüket.
Szinte biztosra vehető, hogy mindig nagyobb lesz a kolozsvári
repülőtér forgalma, mint a vásárhelyieké, de a név kötelez, a
Szamos-parti repülőtér Avram Iancu (!) felirata pedig sokkal
kevesebb bizalmat és érdeklődést fog kiváltani az utazókö-
zönségből, mint a Maros-parti Transilvania. Szintén jó ötlet a
csergedi tetőre épített, a környéken egyedinek számító mo-
toros pálya, a Marosring, de az ötlettől a megvalósulásig még
nagyon hosszú és göröngyös az út. Egyelőre még nem hozott
semmilyen hasznot nekünk, adófizető befektetőknek. Az
utóbbi napok sajtóhíreiből viszont arról értesültünk, hogy egy
jól megszervezett csoportos fogmosással a rekordok könyvébe
is bekerülhetünk, és akkor majd rólunk fognak szólni a hírek.
Ilyen és ehhez hasonló ötletekkel, egyéni vagy csoportos kez-
deményezésekkel, furfangos észjárással kell felvennünk a lé-
pést a globalista törekvésekkel szemben.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. január 22–28.

Ferencz Zsombor

Január 23-án, pénteken, Marosvásárhelyen is megismerkedhetnek az érdeklődők a jobb agyféltekés raj-
zolás módszerével. A szakértők szerint csupán három nap alatt látványos fejlődés észlelhető a jelentkezők
rajzkészségében, és a sikerélmény sosem marad el. A már lassan divattá vált tanfolyamról beszélgettünk
Mihály Gyopárkával, a jobb agyféltekés rajztechnika oktatójával.

Elmetágító Marosvásárhelyen

Két balkézzel Picassót alkotni?

Gyopárka 1972-ben született
Csíkszeredában, de 24 évig Bu-
dapesten élt, és ott ismerte meg
a jobb agyféltekés rajztanfolyam
módszerét. Mire észrevette volna,
magával sodorta ez a világ, és
egyik képzés követte a másikat,
de autodidakta módon is elsajá-
tított technikákat. Ezután Ma-
gyarországon oktatott, Erdélyben
– Csíkszeredában – 2008-ban
indított először rajzcsoportot,
azóta több városban is megszer-
vezte a tanfolyamot: Udvarhe-
lyen, Kolozsváron, Brassóban,
Sepsiszentgyörgyön, Marosvá-
sárhelyen.

– Mi is a lényege a jobb agy-
féltekés rajzolásnak?

– A módszer egy mentális
váltást tanít a két agyfélteke kö-
zött, előtérbe helyezve a jobb
agyfélteke előítéletmentes, vi-
zuális, globális észlelési műkö-
désmódját. A feladatok végigve-
szik a rajzolás öt alapkészségét:
a szélek, terek, viszonyok, a fény-
árnyék és a teljesség észlelését.
A rajztanulás kulcsa olyan körül-
mények megteremtése, amely-
nek hatására létrejön az infor-
mációfeldolgozás egy másféle
módja, melynek segítségével he-
lyesen láthatunk. Mivel a rajzolás,
vagyis egy érzékelt kép élethű
lerajzolása vizuális információ-
feldolgozás, a jobb agyféltekéhez
tartozik. Ahhoz, hogy beléphes-
sünk agyunk szubdomináns, ér-
zékelő módjába, olyan felada-
tokkal kell ellátnunk agyunkat,
amelyeknél a verbális, elemző
mód háttérbe szorul, így a jobb
agyfélteke hozzá tud látni a mun-
kához, és lerajzolja az érzékelt
képet.

– Hány napos tanfolyam lesz
Vásárhelyen, illetve mennyibe ke-
rül a benevezés?

– A tanfolyam három napos,
péntek délután kezdődik és
szombaton, valamint vasárnap
egész napos oktatás zajlik. A rész-
vételi díj 490 lej, tartalmazza az
eszközök árát is, amelyekkel dol-
gozni fogunk és a tanfolyam vé-
gén hazavihetőek. Iratkozni az
alábbi telefonszámokon lehet:
0758482621, 0746427289, il-
letve a
jobbagyfelteke@gmail.com e-
mailcímen.

– A jelentkezőnek kell-e tudnia
rajzolni, valamiféle tehetsége, ez-
irányú képzése kell-e legyen?

– A tanfolyam elvégzéséhez
semmiféle előképzettség nem
szükséges. Bárki által megtanul-
ható képesség, elegendő hozzá
az átlagos látóérzék és minden-
napi szem- és kézkoordináció, ami
például egy tű befűzéséhez vagy
labda elkapásához szükséges.

– Hogyan zajlik a tanfolyam?
Melyek a három nap gyakorlatai,
sarokkövei?

– A három nap alatt a részt-
vevők olyan alapgyakorlatokat
ismerhetnek meg, amelyeket az
agykutatás legutóbbi felfedezé-
seit felhasználva arra terveztek,
hogy felszabadítsa az alkotóener-
giát és a jobb agyfélteke speciális
képességeit. A gyakorlatok egy-
szerűek, segítségükkel olyan fel-
adatokat adunk az agynak, ame-
lyeket a bal agyfélteke nem
szeret vagy nem képes elvégezni,
ezért átadja a munkát a jobb agy-
féltekének, ahol az alkotóképes-
ségünk, kreativitásunk lakik.
Agyunk ezen része nem ismeri a
félelmet, így sokkal felszabadul-
tabban és bátrabban alkotha-
tunk.

– Hogyan tudott ez a rajzolási
mód egy kicsit divattá is válni?

– Gondolom, sikerességének
köszönhetően, ugyanis aki részt
vett a tanfolyamon, megbizo-
nyosodott annak hatékonyságá-
ról, környezetünk meg általában
úgy reagál: „ha neked sikerült,
nekem is fog”. Azt hiszem, nem
is divattá válásról beszélhetünk,
hanem inkább az egyre több em-
bernél fellépő igényről, hogy tel-
jesebb életet éljen.

– Hány személyen próbálta ön
ezt ki és milyen eredménnyel?

– Évente 100-120 személyt
oktatok rajzolni. Megemlíteném,

hogy a tanfolyamra pénz-vissza-
fizetési garanciát vállalunk, ám
mindezidáig még senki nem élt
ezen jogával, és ez a tény magá-
ért beszél. Ugyanakkor az első és
harmadik napi rajzok hűen és lát-
ványosan tükrözik az eredmé-
nyeket, a kézzel fogható bizonyí-
tékait a tanfolyamok
sikerességének.

– Hogyan reagálnak a jelent-
kezők, amikor szembesítik őket az
első nap, illetve az utolsó nap pro-
dukált rajzaival?

– A sikerélmény soha nem
marad el. A tanfolyam végén,
amikor az első, illetve a harmadik
napi rajzok egymás mellé kerül-
nek és szembesülnek a fejlődés-
sel, mindenkiben hatalmas ön-
bizalombomba robban: „ha erre
képes voltam, bármire képes va-
gyok”. Mindenki sikerélménnyel,
nagy adag önbizalommal, egy új
készséggel, kreatívabban, egy új
látásmóddal, tágabb perspektí-
vával távozik.

– Ez a rajztudás megmarad
örök életünkre?

– Természetesen, hiszen
olyan, mint a kerékpározás, úszás
vagy a korcsolyázás: ha egyszer
megtanultuk, nem felejtjük el,
egy életen át megmarad.

– Az élet milyen más területén
állhat be változás a jobb agyfél-
teke aktivizálása után?

– A tanfolyam gyakorlati
haszna a rajzoláson túlmenően
a kreativitás felszabadítása,
ugyanis az élet bármely területén
könnyebben fogunk boldogulni,
ha képesek vagyunk kreatívan
gondolkodni és cselekedni. Meg-
könnyíti a tanulást vagy a mun-
kát, eredményesebbé teszi az üz-
leti tevékenységet és

élvezetesebbé a szórakozást,
nem beszélve arról, hogy a kre-
ativitás tulajdonképpen agyunk
természetes állapota. A tanfo-
lyam segítséget ad az élet más
területein is: félelmek, szoron-
gások feloldása, kapcsolatok ja-
vulása, diszlexiás, diszgráfiás
problémákra, önmagunk felvál-
lalására, önbizalomhiányra és
akár önértékelési problémákra
is.

– A jobb agyféltekés rajzot el-
sajátítók gondolhatják azt, hogy
a művészek tehetsége túl van ér-
tékelve?

– Erről talán őket kell kér-
dezni, de a tanfolyamon megta-
nulható az információ vizuális,
„művészi” feldolgozása. A misz-
tikusnak nevezett rajztudásnak
legalább egy része az a képesség,
hogy agyi állapotunkat „átkap-
csoljuk” egy más, látó, érzékelő
módba. Ha megtanulunk belépni
elménknek abba a részébe,
amely elősegíti az intuitív, kreatív
gondolkodást, megtanuljuk a vi-
zuális művészetek alapvető is-
meretét, azt, hogy miként vessük
papírra, ami a szemünk előtt van.

– Kik jelentkeznek általában
a tanfolyamra? Kik képezik a cél-
csoportot? Egyáltalán hány éves
kortól ajánlott elsajátítani a mód-
szert?

– A tanfolyamra 11 éves kor-
tól lehet jelentkezni, olyan sze-
mélyeknek, akik szeretnének
megtanulni rajzolni, fejleszteni
tudásukat, művészi látásmódju-
kat, kreativitásukat, jobban meg
szeretnék ismerni önmagukat,
növelni akarják önbizalmukat.
Célcsoportról viszont nem igazán
beszélhetünk, mert a résztvevők
között épp úgy megtalálható a
fodrász, tanár, orvos, tanuló, ker-

tészmérnök, látszerész, könyvelő,
varrónő, háziasszony, eladó, cég-
vezető, mint a fotós, műkörmös,
nyugdíjas, mérnők, óvónő stb.
Egy közös dolog van bennük: a
mélyen bennünk lévő, napjaink-
ban háttérbe szoruló intuitív ké-
pességeiket szeretnék kibonta-
koztatni. A kreativitás olyan
képesség, amit nem lehet meg-
tanulni, mert az minden ember
sajátja, csak kibontakoztatni, elő-
csalogatni lehet és érdemes. Fel-
színre törve mindenkiben más-
képpen nyilvánul meg, nem

lehet sablonosítani, keretek közé
szorítani, éppen ezért a váz mö-
gött nincsenek merev szabályok
a tanfolyamon. Mi átadjuk, amit
a témáról tudunk, a résztvevők
kiválogatják azt, amire szükségük
van, amit magukévá tudnak
tenni, amit működtetni tudnak,
ami megérinti őket, hiszen mind-
annyian egyedi lények vagyunk,
s kivételes adottságokkal rendel-
kezünk, amelyek valódi tehet-
séggé válhatnak életünk során.

Pál Piroska



Buksa Ferenc lelkipásztori te-
endői mellett tíz évvel ezelőtt kez-
dett el foglalkozni családfakuta-
tással. Kezdetben saját felmenői
után kutakodott. „Elképzelésem
sem volt arról, hogy mit és meny-
nyit lehet megtudni róluk, csak
abban voltam bizonyos, hogy a
családkönyvek, anyakönyvek töb-
bet is őriznek, mint amennyit én
akkor tudtam őseimről. Azt hi-
szem, hogy e tudatlanság meg-
szüntetése iránti vágyódásom, il-
letve a kíváncsiság egyaránt
közrejátszottak az induláskor, de
utólag úgy érzem, hogy  valami-
féle kárpótlást is kerestem, hisz
tudtam, hogy szolgálatom okán

családommal együtt fizikailag tá-
vol kerülünk a gyökerektől. Azóta
a vizsgálódások meggyőztek,
hogy minden eddigi szolgálati
helyemen vannak gyökereim” –
állítja a családfakutató lelkész. 

A családfakutatást Buksa Fe-
renc ma már lelkipásztori hivatása
részeként fogja fel. A családtör-
ténet feltérképezésének szép-
sége, érdekessége és feltáratlan-
sága annyira megragadták, hogy
mára már élete részévé vált. El-
sősorban a hajdani kis- és közép-
nemes, illetve szabad székely csa-
ládok kutatásával foglalkozik, de
az erdélyi főúri családfák is érdek-
lik. Napjainkban több százra te-
hető azon családok száma, ame-
lyekkel foglalkozott. Kutatásai
során több jeles személyiség csa-
ládfáját is összeállította.   

„Némely jeles személyiség a
közös gyökereink révén került a
figyelmem középpontjába. Így
például ugyanabból a szabédi
Székely famíliából származom,
melyből Szabédi László költő is
származtatta magát, nevezetesen

„a nemességszerző/ Mártontól,
ki első/ ízben hordta nevüket.” A
mezőbándi Egerházi felmenőim
Egerházi Képíró Jánossal, szent-
gericei Jakab és Gál ágon a közös
felmenők Jakab Elek történésszel
és Gál Kelemen tanárral kapcsol-
nak össze. Két évvel ezelőtt fel-
kérésre állítottam össze a Bacz-
kamadarasi Kis Gergely
származását feltáró Kis családfát,
amely Backamadarason, a róla
elnevezett emlékszobában került
elhelyezésre, tavaly pedig Rig-
mány jeles szülöttjének, Madaras
József színművésznek az ősfáját
sikerült befejeznem” – mondta
el lapunknak Buksa Ferenc.  

„A múlt ismerete 
a gyökerekhez való 
ragaszkodást erősíti!”

A közelmúltban a rigmányi és
a nyárádszentsimoni gyülekezeti
házak falát a helyi lakók családfája
és ősfája lepte el. A kutakodó lel-
kipásztor ugyanis „családfamúze-
umokat” alakított ki a gyűjtött in-
formációkból. „Kezdetben csupán

azért kezdtem gyűjteni az adato-
kat, hogy saját ismereteimet bő-
vítsem a gyülekezetet alkotó csa-
ládok múltjával kapcsolatban. Egy
idő után azonban annyi adat
gyűlt össze, hogy mindegyik csa-
lád leszármazása már családfa
formájában is megrajzolhatóvá
vált. Ekkor döntöttem el, hogy is-
mereteimet megosztom a gyü-
lekezet tagjaival is. Többen is ki-
fejezetten érdeklődtek családjuk
múltja iránt, de meggyőződésem
lett, hogy az egész gyülekezetnek
hasznára válik, ha a múltat job-
ban megismeri, talán homályba
merült rokoni szálak tudatosulnak
az emberekben, és ezek által a
gyökerekhez való ragaszkodás és
az egymáshoz való tartozás ér-
zése erősödik. Ugyanakkor a még
fellelhető régi családi fényképek
másolatait is albumokba gyűjtöt-
tük" – adta tudtunkra a rigmányi
lelkész. 

A családfakutatás rengeteg
adat összegyűjtésével, feldolgo-
zásával, értelmezésével jár. Kí-
váncsiak voltunk, honnan gyűjti

be a kutató a szükséges adatokat.
„Az indulásnál nagy segítséget
jelentenek az állami anyaköny-
vezés eléggé részletes adatai, il-
letve a család által őrzött szüle-
tési, házasságkötési és
elhalálozási okiratok. Az állam
azonban csak mintegy 120 esz-
tendővel ezelőtt kezdte az anya-
könyvezést, így korábbi adatok
felkutatásához az egyházi anya-
könyvekre, családkönyvekre van
szükség. Az egyházközségek tu-
lajdonában általában csak a 20.
században vezetett anyakönyve-
ket találjuk, illetve a családköny-
veket, amelyek a legtöbb esetben
már a 19. századba is betekintést
engednek. A 18-19. században
kelt egyházi anyakönyvek nagy
része az állami levéltárakba került,
így ezeket ott lehet kutatni. Az
egyes családok története egyházi
anyakönyvezés előtti időszakban
is kutatható, ez azonban törvény-
kezési iratokból, különböző össze-
írásokból, jegyzékekből történő
dokumentálódást jelent. A szé-
kely gyökerek esetében általában

a 17. századig lehet visszatekin-
teni, főúri családok esetében en-
nél sokkal korábbi időkre is, sőt
ez utóbbiak esetében jelentős
szakirodalom és sokszor kész csa-
ládfák állnak rendelkezésünkre”
– tudtuk meg. 

Buksa Ferenc munkájának
mára már komoly eredményei
vannak. „Az egyházi életben
gyakran használjuk a testvér
megszólítást, megnevezést, és ez
alatt általában hitben értjük ma-
gunkat egymás testvéreinek. A
kutatásaim azonban bizonyítot-
ták azt a régi genealógiai meg-
állapítást, hogy itt, Erdélyben
mindannyian vér szerint is rokonai
vagyunk egymásnak. Akár a gyü-
lekezeti tagok, akár az általam
kutatott, korábban talán szá-
momra ismeretlen személyek ge-
nealógiáját nézem, ez az esetek
nagy részében kimutathatóan is
bebizonyosodott” – összegezte a
több évi kutatás eredményeit
Buksa Ferenc. 

Nemes Gyula
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Buksa Ferenc Szentge-
ricén született 1979-
ben. A Bolyai Farkas
középiskolában érett-
ségizett 1997-ben,
majd ugyanabban az
évben felvételt nyert
a Kolozsvári Protes-
táns Teológia reformá-
tus karára. 2002-ben
kezdte el a lelkipász-
tori szolgálatot Bedé-
ben és Szentháromsá-
gon, majd 2007-től
került jelenlegi szol-
gálati helyére, ahol a
rigmányi és nyárád-
szentsimoni hívek lel-
kipásztora. 2011-ben
egyháztörténet szak-
területen mesterizett
a Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetemen.

Már megszokhattuk – ha elfogadni
nem is tudjuk –, hogy a kelet-közép-
európai országok nyugati megítélése
elsősorban attól függ, hogy miként il-
leszkednek az éppen aktuális nagyha-
talmi elképzelésekbe. Egy időben, a
rendszerváltás utáni években, az EU-s
csatlakozás előtt Magyarország számí-
tott az „éltanulónak”, míg Romániát szá-
mos kritika érte, elsősorban a csatlako-
zási kritériumok teljesítésének nehézkes
volta miatt. Mára megváltozott a hely-
zet, valamint a két ország megítélése a
gazdasági háttérhatalom ellenőrzése
alatt álló EU-ban és az USA-ban. 

A 2010 óta Magyarországot irányító
Fidesz-KDNP-kormányzat előbbre va-
lónak tartja a magyar érdekeket a
nemzetközi nagytőke, a multinacio-
nális cégek érdekeinél, ami által ma-
gára vonta az EU és az USA haragját.
Köztudott, az USA-nak elsősorban ér-
dekei vannak, nem barátai, s amennyi-
ben Washingtonban úgy értékelik,

hogy érdekeik sérülnek, máris lépnek.
Előbb „csak” gazdasági és diplomáciai
téren próbálkoznak nyomást gyako-
rolni, de amint a közelmúlt közel-keleti
történései is mutatják, a katonai köz-
beavatkozástól sem rettennek vissza.

Mi váltotta ki az USA „ellenérzését”
az Orbán kormány iránt? Például Paks,
pontosabban az, hogy az atomerőmű
fejlesztését a kormányzat az oroszokra
bízta, s nem a szintén arra pályázó
amerikai cégekre. Néhány éve a teme-
lini atomerőmű kapcsán hasonló konf-
liktus alakult ki az USA és Csehország
között, a korrupcióval megvádolt prá-
gai kabinet bele is bukott. Valami ha-
sonlót szeretnének Magyarországon is
elérni. A másik terület a gázüzlet. A
Déli Áramlat kiépítése által a lénye-
gében szintén orosz gáz Közép- és
Nyugat-Európába való eljuttatása le-
hetetlenné tenné az újabban szintén
gázexportőrré vált amerikaiaknak a
palagáz értékesítését. Időközben az

Oroszország elleni gazdasági szankciók
okozta anyagi veszteségek miatt je-
gelték a gázvezeték kiépítését. 

Egy ismert biztonságpolitikai szak-
értő szerint Magyarország ma már
nem műveleti terület, hanem hadszín-
tere egy olyan háborúnak, melyet az
Egyesült Államok vív Oroszországgal.
Azt is állítja, hogy amit André Good -
friend amerikai ügyvivő Magyarorszá-
gon művel, az semmiféle diplomáciai
játéktérbe nem fér bele. 

Ezzel szemben geopolitikai szem-
pontból Románia helyzete igencsak
felértékelődött az utóbbi időben. Ko-
rábban azt írtam, az USA-nak érdekei
vannak, nem barátai. Nos, a jórészt ál-
tala kiváltott ukrán válság kapcsán pil-
lanatnyi érdekei azt kívánják, hogy

„barátjának” tekintse Romániát. A tör-
ténelmi múltból eredő nyilvánvaló
oroszfóbiában szenvedő bukaresti kor-
mányzat pedig teljes mellszélességgel
próbál eleget tenni az amerikai, pon-
tosabban a NATO-elvárásainak. Ennek
egyik bizonyítéka az a gyorsaság, aho-
gyan a teljes társadalom megfigyelé-
sére alkalmas – sőt, a visszaélésekre
is – Nagy Testvér-törvény elfogadására
vonatkozó amerikai sürgetésre reagál-
tak. Ha már muszáj, akkor önként és
dalolva megszavazzák. Victoria Nuland
Kelet-Közép-Európáért felelős ameri-
kai külügyér lassan amolyan helytar-
tóként osztja a washingtoni ukázokat
a bukaresti kormányzatnak. 

Ha jól belegondolunk, a külső el-
várások, a „feladatok” kénytelen-kel-
letlen vállalt teljesítése által jutott, ha
jutott valamicskét előre az ország. A
korrupció elleni küzdelemben eddig
elért, egyelőre csak félsikerek – annak
azonban látványosak, azt ismerjük el

– elsősorban ennek a megfelelési
kényszernek köszönhetőek. 

Az tagadhatatlan, intézményrend-
szerét, a törvényi környezetet tekintve
ma Románia akár demokratikus állam
is lehetne. Hogy nem az, annak sokféle
magyarázata lehet. Mindenesetre,
amíg a külső nyomás, a kényszer mellé
nem társul belülről fakadó igény is
erre, addig csak reményként, kívána-
lomként beszélhetünk demokráciáról.   

A svájci frank alapú hitelek körül
kialakult mizéria kapcsán sokan el-
gondolkodhatnak: míg a szakmányban
szidalmazott magyar kormány a hite-
lek forintosításával megtalálta a meg-
oldást, addig az USA „barátságával”
hencegő román politikusok még csak
keresgélik. Előfordulhat, hogy a len-
gyelekhez, horvátokhoz hasonlóan Ro-
mánia is a magyar minta szerint el-
járva próbálja rendezni majd a
problémát.

Szentgyörgyi László 

Szövetségesek és szövetségesebbek 

Mondom 
a magunkét

„Erdélyben mindannyian vérszerinti rokonok vagyunk”

A kép a rigmányi református egyházközség gyülekezeti házának a belsejéről készült. A falon a hívek család- és ősfái láthatók.
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A Petrás-ház egyemeletes, háromsíkú lakóház. Gazdag díszítésével, az épület sarkán
a párkány fölötti nyolcszögű alaprajzú, csonka gúla tornyocskájával kellemes látványt
nyújt. A lépcsőház falán lévő díszítőmotívumok Petrás Géza tulajdonos jó ízlésére
vallanak. E heti összeállításunk – vagyis a „P-betűs” műemlékek – elsője a címünkben
is megnevezett épület.

Magyar
műemlékeink: 

a vásárhelyi a Petrás-, a Petráskó-, a Petky-,
Petelei István szülőháza és a Petelei-ház

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

Az épület homlokzata 
javítja a tér látványát

Az Iskola és a Kossuth Lajos
utca sarkán álló egyemeletes la-
kóház impozáns épületként jelenik
meg, jó rálátással a kiszélesedő
térre. A Nemzeti Színház építése-
kor lebontott épületek helyén ki-
alakult szabad tér zűrzavaros be-
építését ennek az épületnek szép
homlokzatai hozzák valamelyest
egyensúlyba.

A lizénák tagolása 
és a részek díszítőelemei

Keresztes Gyula, a Marosvásár-
hely régi épületei című könyvében
a Petrás-házról leírta, hogy az Is-
kola utcai hosszú homlokzata há-
romsíkú. Mindhárom homlokzati
sík szimmetrikus megoldású,
négy-négy ablaktengellyel. 

A Kossuth Lajos utca felé néző
rövidebb homlokzat kialakításánál
a korinthoszi-kompozit fejezetes
lizénák függőleges tagolása a há-
rom ablaktengelyes homlokzatot
is háromsíkú homlokzatként mu-
tatja. 

Háromtagú főpárkánya fekvő-
konzolos, övpárkánya erőteljes, a
lábazati párkány közvetlen a föld-
szinti ablakok könyöklőpárkánya
alatt húzódik végig, vízszintesen
lekerekítettek, az ablakok kerete-
zése és a félköríves szemöldökpár-
kányokat alátámasztó, rokokós dí-
szítések magasítják az ablakokat.
Az ablakkönyöklő-párkány alatti
parapét részeket ugyancsak roko-
kós, volutaíves vonalú rátétek dí-
szítik. Az ablakok közötti falsíkok
rovatkázottak. 

A lesarkított épület
A földszinti ablakok egyenes

záródásúak, keretezés nélkül, de
az ablakok közötti falsíkok sávo-
zását a nyílások felett zárókövek-
nek kiképzett rajzolat szakítja meg. 

A két utcára néző épületet le-
sarkították, és egy-egy ajtónyílás
tengelyével egy rövid díszes hom-
lokzatot alakítottak ki, melynek
díszítése a két szomszédos hom-
lokzat díszítésével azonos. Keresz-
tes Gyula még arra is rávilágít,
hogy az emelet magasságában
lévő erkély falazott konzoljai vo-
luta-vonalas díszítésűek. 

A földszinten üzletbejárót –
ajtókat –, illetve kirakatnyílásokat
készítettek, melyek a rövid hom-
lokzat architektúrájába jól beil-
leszkednek. 

A csonka 
gúla tornyos építmény

Sajnos az utóbbi időben a há-
rom ablaktengelyes homlokzat
nyílásait részben módosították. A
homlokzatokat magasítja a man-
zárd típusú tetőszerkezet meredek
tetősíkja.  

Az épület sarkára, a főpárkány
fölé, nyolcszögű alaprajzú, csonka
gúla tornyocskát helyeztek, mely-
nek bádogmunka kiképzése –
domborított-homorított profilok,
díszek, tetőhéjazat és padlásvilá-
gító ablakok – a bádogos mester-
ség művészi fokát láttatja. 

Az iniciálék 
az építő nevét örökítik

Az egykori belső gazdag kikép-
zésre a lépcsőház falainak és
mennyezetének még meglévő dí-
szítőfestése, vonalazása, mezőkre
való beosztása utal. 

A díszítő motívumok között két
medalionban a P G iniciálék az

építő Petrás Géza nevét örökítik
meg.

Feltételezhető, hogy az emeleti
szobák falai is hasonlóan díszítet-
tek voltak, amit, az egymást gyak-
ran váltó lakók lefestettek, akár-
csak a Kárnász-házban (a
későbbiekben fogunk erről a mű-
emlékről írni).

Az államosítás után elhanya-
golt homlokzat (újra)felújítása vá-
rosképi szempontból igencsak kí-
vánatos lenne. 

A Petráskó család háza –
Szentgyörgy utca 4. szám

A Petráskó család Bihar megyei
nemes família (Fodor I. i. m. III).
A család egyik kereskedő tagja
kapcsolatban állt Teleki Sámuel
gróffal – amennyiben a gróf Pet-
ráskót kérte meg Bécsből könyv-
állománya katalógusának felkül-
désére.

A katalógust Petráskó „…ma-
rosvásárhelyi biztos kereskedő…”
vitte Bécsbe, és 1821. május ha-
vában ugyancsak ő hozta el Bécs-
ből a könyvekbe való címkéket,
vagyis az ex-libriseket.

Okiratok és 
adatok tanúságtételei

Az 1816-os okirat szerint „…
Petrás Gergely eö kegyelme civilis
jószága és háza a Kisszurdék mel-
lett…” állt. Egy 1848-as adat sze-
rint a ház a „…piatzon az úgyne-
vezett csonkaszeren találtatott…”
(Vigh. K. i. M. 154 1.).

Tehát a ház pontos helyét az
okiratok nem nevezik meg, de Ke-
resztes Gyula a fent már említett
könyvében rávilágít arra is, hogy
Mikolai Tóth István egyik festett
képén Prospectus Platea Szent

György a Szentgyörgy utca keleti
oldala házsorának látképén a Pet-
ráskó-ház azonosítható. 

A képen lévő egyemeletes,
manzárdtetős épület a szomszé-
dos alacsony házakat túlnövi.
Homlokzata díszes.

A Kis-Szurdék 
és a Cigánymező

Az épület a hajdani nagypiac
közelségében és a Kis-Szurdéknak
nevezett városrész elején állt. A
Kis-Szurdéknak nevezett városrész
a Szentgyörgy utca azon része,
amely a Rákóczi-lépcsőtől kezdő-
dött és a Cigánymező felé vezetett.
Sajnos az épület homlokzatát mo-
dernizálták, majd későbbi építke-
zések során zártsorú épületté vált. 

A Petráskó-ház 1848 és 1849
között a nemzetőrség őrtanyája
volt.

A Petky-ház építészeti szem-
pontból  is figyelemre méltó

Az alcímünkben említett épü-
let egyemeletes. A Szentgyörgy
utca 35. szám alatt áll. Megfigyel-
hető, hogy a műemlék zártsorú
ház az udvarba hátranyúló épü-
letszárnnyal. 

Keresztes Gyula is írt arról,
hogy a Petky család a tizenkilen-
cedik század folyamán, az újba-
rokk idején építette lakóházát. 

Főhomlokzata késő barokk-
empire stílusban díszített. A finom
ízlésre valló homlokzat, kevés dí-
szítőelemével építészeti szem-
pontból figyelemre méltó.

A földszinten téglaboltozatos
szobák, az emeleten nagy szalo-
nok sorakoznak, mind az utca fe-
löli, mind az udvari épületszárny-
ban. 

Az államosítás után a szom-
szédos klinikai épülethez kap-
csolták az egész épületet (ré-
gebbi számunkban erről már
szóltunk).

Petelei István szülőháza
Az egyemeletes lakóházat –

mely a Szentgyörgy tér 16. szám
alatt áll – id. Kerekes Miklós, ke-
rekesmester építette 1932 és

1935 között. 
Petelei István szülőháza az

emeletes épület mögötti nagyud-
var közepe táján található. A tágas
kapu mögött, emelkedő udvar vé-
gében hegyoldalnak támaszkodva
álló régi téglaépület. 

Az udvaron hajdanában piacot
tartottak. A tér szabályozásakor
építették az utcai emeletes házat. 

Az egy emeletes épületen ma
emléktábla jelzi, hogy itt született
Petelei István író, a Kemény Zsig-
mond Irodalmi Társaság egyik ve-
zéregyénisége. 

A fekete márványtábla tanú-
sága: „1852. szeptember 13-án e
falak között született Petelei István
erdélyi író. Meghalt 1910. január
5-én”.

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból még az is ki-
derül, hogy a márványtáblát az
Erdélyi Helikon 1928. október 18-
án helyezte az épületre, melyet
1989 őszén leszereltek, hogy meg-
mentsék a városnak. A megőrzé-
sét Szépréti Lilla vállalta. A tábla
1991-től látható eredeti helyén.

A szülőház 
ma szomorú képet mutat

Az elmúlt század második har-
madában épített földszintes, há-
romszobás házat az államosítás
után hozzáépítéssel, tetőtérbeépí-
téssel növelték, megváltoztatták,
s jelenleg nagyon elhanyagolt kül-
seje szomorú képet mutat.

Keresztes Gyula dokumentá-
ciói szerint csak komoly tanul-
mányi tervvel, bontással, és te-
reprendezéssel lehetne értékébe
helyezni a tizenkilencedik szá-
zadi házat, és a Petelei István
emléktáblát annak homlokza-
tára tenni. 

A Petelei-ház
Petelei István író lakóháza –

Fogház utca 10. szám – a tizen-
kilencedik század végén épült
klasszicizáló újbarokk homlok-
zattal. A Közérdek című hetilap
1896. szeptember 20-i száma tu-
dósítja építési idejét az „Új épít-
kezések” rovatban.

Keresztes Gyula 
szakleírása: az épület 
egy kisméretű 
kastélyhoz hasonlítható

Földszintes, szimmetrikus há-
romsíkú homlokzatával, a két
szélső rizalit felett egy-egy csonka
gúla alakú tornyocskával, valamint
az udvari bejárat előtti fedett zárt
tornáccal, impozáns megjelenésű,
szép épület.

Finom profilozású főpárkányát
a szélső rizalitolat lehatároló, lefelé
keskenyedő, tükrös lizénák korin-
tizáló fejezetei fölé helyezték el. 

A csigavonalas állókonzolok
sem maradtak el. Az a,b,b,a be-
osztású ablakok keretezése és dí-
szítése, a szemöldökpárkányok fél-
köríves domborműve,
csigavonalas kagylódísze rendkívül
finom ízlésű mester munkájára
enged következtetni. 

Az ablakok parapétjeinek tük-
rös és íves profilozása összhang-
ban van a középső falsík mezejé-
nek tükrös kiképzésével.
Megjelenésében, a részben sza-
badon álló épület egy kisméretű
kastélyhoz hasonlítható.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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Takarítás 
január 22–31. között

A Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hi-
vatal 2015. január
22–31. között takarí-
tás keretében elszál-
lítja az összegyűlt
hulladékot a Bodoni,
Béga, Zsiláva, Torda és Dózsa György
utcák (az állomástól az Auchan üzle-
tig) közötti övezetből.

Felkérjük a tulajdonosi társuláso-
kat, hogy a hulladékot a szállítóeszkö-
zök által megközelíthető helyre
raktározzák. Köszönjük!

Moldovan Florian, 
a közterület-fenntartó 
ügyosztály igazgatója

Újdonságok az utazási 
igazolványok kibocsátása terén

Marosvásárhely alpolgármes-
terének, Claudiu Maiornak nyilat-
kozata szerint, 2015 január 19-től
kezdve azon polgárok, akik jól
megindokolható okokból (beteg-
ség, ideiglenes mozgáskorláto-
zottság) nem tudják kiváltani
ingyenes utazási igazolványaikat, kijelölhetnek egy erre felhatalmazott személyt,
aki egy saját felelősségű nyilatkozat, valamint a felhatalmazó személyazonossági
kártyája (eredeti) révén átveheti a bérletet.

”E döntést az SC Transport Local (Helyi Szállítási Vállalat) képviselőivel közösen
hoztuk meg, az egyes polgároktól a polgármesteri hivatalhoz érkező megkeresések
eredményeként. Ahogy azt a marosvásárhelyiek megszokhatták, ez évben is fel-
ajánljuk támogatásunkat a közszállításban a nyugdíjasok, diákok, egyetemisták és
rokkantak részére”- nyilatkozta Claudiu Maior alpolgármester.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája 

A hét fordításai. A nagy üz-
letláncok mindegyike egy ideje
törekszik arra, hogy a közel 50%-
ban magyarok által lakott Vásár-
helyen magyarul is jelenjen meg
a termékek neve. A Kaufland
reklámlapjában gondosan szer-
kesztett szövegeket tett közzé;
még ha nem is volt minden hi-
bátlan, de majdnem tökéletes
fordításokkal örvendeztette meg
a vásárlókat, viszont a Lidl üz-
letben ilyesmiket találni:

- Többvirágú méz (Miere po-
liflora)

- Baraumfim., Csount es bär
(Piept pui cu os si piele)

- Comb. A Törökország láb
(Pulpa superioara de curcan)

- Csontm. Felso p. comb (File
din piept de curcan)

Jou vászarlásott!

A hét panaszai. A kará-
csony-szilveszteri időszakban kö-
zel félszáz panaszt rögzített a fo-
gyasztóvédelem, többségüket
még nem orvosolták.

Egy konstancai vendéglőben
szilveszterezők több panaszt is
benyújtottak: a teremben hideg
volt, a tányérok nem voltak ren-

desen elmosva, a whisky pedig
még éjfél előtt elfogyott(!).

Egy gyulafehérvári panasz a
személyzet viselkedésére vonat-
kozott, egy nagyenyedi vendéglő
kliense pedig a miatt tett pa-
naszt, hogy nem akarták sörrel
kiszolgálni. Egy azugai vendég-
lőben bogár volt a levesben, a
szakács pedig „arrogánsan visel-
kedett” (vagyis nemcsak a leves
volt bogaras, hanem a szakács
is), egy Busteni-i menedékház-
ban pedig szakadt ágynemű és
rozsdás evőeszköz miatt fordult
a fogyasztóvédelemhez egy dü-
hös vendég – pedig egy mene-
dékházban a rongyos lepedő és
rozsdaette kanál igazán nem
nagy kunszt, sőt, egyenesen
hangulatos.

A hét átverése. Mint ahogy
több forrásból is megerősítést
nyert, a nőnemű politikusokat
egyes kóser sajtókiadványok ki-
retusálták a nevezetes párizsi
Charlie Hebdo-felvonulást köve-
tően, és ez nem az egyetlen
trükk, ami a „békemenet” alatt
és után történt…

A Deutsche Wirtschaft Nach-

richten által közölt beszámoló-
ban (és a mellékelt fotón) arra
derül fény, hogy Európa bölcs (és
gyáva) vezérei Párizs egyik – a
titkosszolgálat által előzőleg
megtisztított és ezután légmen-
tesen lezárt – mellékutcájában
fejezték ki együttérzésüket a
Charlie Hebdo-ügy kapcsán!!! Az
élő adásban a két videót egy-
máshoz igazították, és így való-
ban úgy tűnt, hogy a „bátor és
határozott” politikusok a milliós
tömeg élén haladnak.

A hét felmérése. Egy kuta-
tásban megkérdezett férfi egye-
temisták harmada erőszakolna
meg egy nőt, ha nem járna kö-
vetkezményekkel! „Szexuális
kapcsolatot létesítene-e egy nő-
vel annak akarata ellenére, ha
soha senki nem tudná meg, és
nem lennének következmé-
nyei?” – így hangzott az egyik
kérdés egy amerikai egyetem
kutatásának kérdőívén. A férfi
résztvevők 31,7 százaléka vála-
szolt igennel, akiknek a többsége
valójában fel sem ismerte, hogy
tette nemi erőszak lenne. Amikor
direktebb megfogalmazásban

tették fel a kérdést („Megerő-
szakolna-e egy nőt, ha nem
lenne következménye?”), „csak”
13,6 százalék válaszolt igennel.

Azért a nők is megérik a pén-
züket, emlékezzünk csak, mit vá-
laszolt Piroska a „Hazakísérhet-
lek?’ kérdésre: meg hát!

A hét szexuálisai. A met-
roszexualitás a metropolitan és
a heterosexual angol szavakból
keletkezett neologizmus annak
az életmódnak a jellemzésére,
amit egyes nagyvárosban élő és
többnyire egyedülálló férfiak kö-
vetnek: sokat költenek kozme-
tikumokra, fodrászra, divatra, és
sokat törődnek a külsejükkel.
Csakhogy ez már nem trendi,
mióta nemrég megjelentek a
lumberszexuálisok! Ez az új
trend, ennek lenni menő ma-
napság; a kifejezés az angol
„lumberjack” szóból ered, amely
favágót jelent. 

De kik is a lumberszexuáli-
sok? A Cosmopolitan magazin
szerint azok, akik imádják a ter-
mészetet, a barkácsolást, hosszú,
bozontos szakállat viselnek, és
főként farmer+kockás ing+ba-

kancs kombót hordanak (ná-
lunkfelé ezt erdésznek hívják).
A „lumberek” maguk készítik a
bútoraikat (ahogy mindenki, aki
az IKEÁ-ban vásárol), kívülről
tudják az erdő térképét (ami a
GPS korában tök fölösleges), sőt
azt is, hogy hol terem a legfino-
mabb áfonya (erre már no com-
ment).

Ezek szerint Csipike is lumber
volt, csak nem tudta a nyomo-
rult.

A hét ajánlása. Rotterdam
muszlim polgármestere szerint,
akinek nem tetszik a szabadság,
az „takarodjon a picsába”. Ahmed
Aboutaleb Marokkóban szüle-
tett, egy imám fia, 2008 óta ő a
polgármestere az etnikailag na-
gyon sokszínű holland városnak.
Most a francia események után
beszélt a NewsHour című mű-
sorban, és kemény üzenetet fo-
galmazott meg azoknak a musz-
lim bevándorlóknak, akik nem
hajlandóak alkalmazkodni új
otthonukhoz.

„Felfoghatatlan, hogy a sza-
badság ellen fordultok. De ha
nem tetszik nektek a szabadság,

akkor az isten szerelmére, fog-
játok a táskátokat, és menjetek.
Biztos van hely a világon, ahol
ti magatok lehettek, ahol jól
érezhetitek magatokat, és ahol
nem kell ártatlan újságírókat
gyilkolnotok. És ha nem érzitek
itt jól magatokat, mert olyan hu-
moristák írják az újságokat, aki-
ket nem szerettek, akkor nem
tudok mást mondani, mint hogy
menjetek a picsába. Ez az egész
annyira ostoba, annyira felfog-
hatatlan. Tűnjetek el Hollandiá-
ból, ha nem találjátok itt a he-
lyeteket. Az összes jó szándékú
muszlimot kinézik most miatta-
tok itt” – mondta Aboutaleb.

Nocsak, felszállott a kettős-
réce a vármegye házára: ha a
rotterdami muzulmán polgár-
mester mond ilyet, az vicces, ara-
nyos, igaza van, ha viszont Orbán
Viktor mond hasonlót, akkor ki-
rekesztő, bevándorló-ellenes, fa-
siszta.

A hét mondása. Nem va-
gyok klausztrofóbiás – jól érzem
magam a bőröndben!

Molnár Tibor
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Pénteken este néhány korábbi-jelenlegi marosvásárhelyi birkózónak (Kerekes György, Szilágyi Levente, Ambrus Lajos, Ballai Sándor) köszönhetően, a valamikori
legjobb Maros megyei kötöttfogású birkózóbajnokok találkoztak egy közös vacsorán, ahol felelevenítették a régi, szép emlékeket.

Buzánszky Jenő, az Aranycsapat jobbhátvédje, utolsó élő tagja életének 90.
évében, 2015. január 11-én hunyt el egy esztergomi kórházban, súlyos be-
tegség következtében. 1999. május 7-én, Marosvásárhelyen tartózkodott,
többek közt az egykori csapattársával, Grosics Gyulával és a legendás sportri-
porterrel, Szepesi Györggyel, akik a Timár Péter által rendezett 6:3 avagy,
játszd újra Tutti című film bemutatására jöttek városunkba. Az eseményre a
Marosvásárhelyi Művészmoziban került sor. E sorok írója akkor személyesen
találkozhatott és beszélgethetett Buzánszky Jenővel.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Egykori kötöttfogású birkózók találkoztak  

A rendezvényen többek közt
jelen volt a 82 éves Balló Ferenc,
aki kétszeres világbajnoki ezüst -
érmes, Európa-bajnok, emellett
még kétszeres olimpiai résztvevő
(Tokyo 1964 és Mexiko City

1968), többszörös Balkán-bajnok
és 14-szeres román bajnok, va-
lamint az ötszörös Balkán-baj-
nok, kétszeres veterán világbaj-
nok Ambrus Lajos, a négyszeres
veterán világbajnok, ötszörös ve-

terán világbajnoki második he-
lyezett Ballai Sándor, a Mureșul
klub edzője, Márton József, to-
vábbá  Kerekes György ( ISK, Co-
mertul, Elektromaros), Kertész
Lázár, Szőcs Attila, Kádár Attila

(Elektromaros), Măgheran Olim-
piu (Elektromaros), Sabău Cos-
min, Fekete Sándor (edző Elekt-
romaros), Kozma József
(Elektromaros), Ráduly Ioan, Ciula
Ioan,  Pop Teodor (Elektromaros),

Dósa Csaba (Mureșul), Szilágyi
Levente és Újfalvi Mihály is. 

Mint Kerekes György el-
mondta, Marosvásárhelyen a kö-
töttfogású birkózás 1978-ban in-
dult és 1992-ig tartott, amikor

felbomlott az Elektromaros klub
és megszűnt a kötöttfogású bir-
kózó-szakosztálya is.

A szervezők remélik, hogy ez-
után hagyományossá válik a ren-
dezvény. 

In memoriam Buzánszky Jenő

– Ön szerint az egykori
Aranycsapat a véletlen műve,
vagy Sebes Gusztáv szövetségi ka-
pitány érdeme volt?

– Annak idején a magyar
labdarúgó-bajnokságban na-
gyon sok kiváló labdarúgó ját-
szott. Sebes Gusztáv akkor fo-
gaskerék módjára rakta össze az
együttest, bármelyik játékos ki-
egészítette a másikat. Nálunk öt
csatár játszott – Bozsik „Cucu”
volt a hatodik –, tehát a hátvéd-
sornak is kellett a támadásban
segíteni. Mindig fontos volt,
hogy egy góllal többet rúgjunk,
mint az ellenfél. Tulajdonképpen
a Sebes Gusztáv szakértelmére
volt szükség, hogy az Aranycsa-
pat összekovácsolódjon. 

– Mivel magyarázható, hogy
a magyar labdarúgó- válogatott
1954-ben a svájci vb-n éppen a
döntőben, Nyugat-Németország
ellen szenvedett vereséget, mi-
után ugyanazokat 8-3 arányban
sikerült legyőzniük a csoportmér-
kőzések során? 

– Nekünk valóban sikerült
nyernünk a németek ellen a cso-

portban. Erről nehéz röviden be-
szélni, de azért nyertek a néme-
tek, mert sikerült egy góllal töb-
bet szerezniük, mint nekünk.
Tény, hogy sok olyan sportoló
van, aki világbajnok volt és nem
lett olimpiai bajnok, vagy olim-
piai bajnok volt és nem lett vi-
lágbajnok, vagy akár világcsú-
csot ért el egy sportágban, de
nem sikerült elnyernie a világ-
bajnoki címet.

Az igazság az, hogy hosszú
idők távlatából ilyen kis ország-
nak, mint Magyarország soha
nem volt akkora esélye, hogy vi-
lágbajnok legyen, mint akkor
Bernben, 1954-ben.

– Mennyire izgult ön a vb-
döntőben? 

– Amikor elhagytuk a hotelt
és a pályára indultunk, a bu-
szon, volt, aki a himnuszt dú-
dolta, volt, aki mozgalmi dalo-
kat, magyar nótákat énekelt, így
valamivel próbálta elfoglalni
magát, levezetni a feszültségét,
idegességét. Tudja, a fociban
van egy olyan mondás, hogy a
fejeddel gondolkozol, s a lábad-

dal játszol, vagyis fontos nyu-
godtnak lenni.

–  Ki volt az akkori Aranycsa-
pat legjobb játékosa? 

– Vitathatatlanul Puskás
Öcsi, hiszen bármely világrang-
listát elemezve az ő neve az első
tíz között szerepel. 

– És Buzánszky Jenő? 
– Kellett egy jobbhátvéd az

akkori magyar csapatnak is, azaz
egy jobbik hátvéd, aki ügyelt,
hogy Grosics kevesebb gólt kap-
jon...

Amire büszke vagyok igazán,
hogy 1950 és 1956 között 49-
szer voltam válogatott, de soha
nem cseréltek le és ami – gon-
dolom – ritkaság: a 49 mérkő-
zésen mindössze háromszor
kaptunk ki...

A hajdani Aranycsapat kerete
a németek ellen a vb-döntőben:
Grosics (Gellér)–Buzánszky, Ló-
ránt, Lantos–Bozsik, Zakariás–
Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás,
Czibor. Tartalékok: Várhidi, Ko-
vács I., Sándor Karcsi „Csikar",
Palotás, Tóth Mihály.

Buzánszky Jenő 1938
és 1946 között a Dombó-
vári Vasutasban, majd
egy évig a Pécsi VSK-ban
játszott csatárként, aztán
a Dorogi Bányász (1947–
1960) együttesében fut-
ballozott. Dorogon 274
élvonalbeli találkozón
szerepelt, az NB II-ben 56
mérkőzésen lépett pá-
lyára. Hivatalos bajnoki
találkozón 25 gólt szer-
zett. A Dorogi Bányásszal
legjobb eredményük két
ötödik hely (1950 ősz,
1955) volt, a vidék leg-
jobbja címet két alkalom-
mal megnyerte ( 1954 és
1955). 

Tagja volt a magyar
olimpiai győztes csapat-
nak 1952-ben Helsinki-

ben, játszott 1953-ban
Londonban, Anglia ellen
az évszázad mérkőzésén.
Az 1954-es világbajnok-
ság mind az öt találkozó-
ján szerepelt, így a berni
döntőben is, ahol ezüst -
érmet nyert a csapattal.

Buzánszky 1964-ben
a Testnevelési Főiskolán
szerzett diplomát szaked-
zői tagozaton, majd 1960
és 1972 között edzőként
dolgozott: 1961-től
1965-ig és 1967-től
1969-ig a Dorogi Bányász
edzőjeként, majd 1972 és
1985 között ugyanott
volt technikai vezető.
1965 és 1967 között, va-
lamint 1970–71-ben az
Esztergomi Vasas edzője-
ként tevékenykedett.

1985 és 1993 között a ko-
máromi, illetve Komá-
rom-Esztergom megyei
labdarúgó-szövetség el-
nökhelyettese, majd
1993 és 1997 között el-
nöke volt. 1993-tól
kezdve az MLSZ elnökségi
tagjaként és az utánpót-
lás-bizottság elnökhe-
lyetteseként is tevékeny-
kedett.

2010. május 4-e óta a
dorogi stadion az ő nevét
viseli, 2011. április 26-án
Grosics Gyulával együtt
átvette a Nemzet Sporto-
lója díjat.

Buzánszky Jenőt
2015. január 30-án, Bu-
dapesten, a Szent István
Bazilikában helyezik
végső nyugalomra.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Anyukám kéri kölcsön a volt apukámat, mert csak ő tudja felfújni a lufimat!

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


