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Annamária nyitott, jó ke-
délyű lány, aki népda-
lokban, népi énekekben 

tudja leginkább kifejezni ön-
magát, valamint azt a sze-
retetet, ami benne van. Már 
óvodás korában felfigyeltek 
kellemes hangjára, nevetve 
mesélte, hogy középső csopor-
tosként a nagyokkal vitték ve-
télkedőkre. Édesanyjától tanult 
énekelni, és a népdalok mellett 
a legfontosabbat is tőle tanulta, 
a hiteles éneklés alapját, azt, 
hogy mennyire „fontos, hogy 
értsd, amit énekelsz, s úgy pró-
báld átadni a hallgatóságnak”, 
hiszen a dal témája hordozza 
előadásmódját is.

Amikor még ciki volt a népdal 

Családjában hagyománya 
van az éneklésnek, édesanya, 
nagymama, dédnagymama 
mind-mind énekelt, s gyer-
mekként Annamária is na-
gyon szerette hallgatni őket. 
Bár életében folyamatosan je-
len volt a népdaléneklés, a ve-

télkedők, fellépések különböző 
helyi rendezvényeken, még-
is volt időszak, amikor nem az 
éneklést látta jövőjének, és úgy 
döntött, természettudományok 
szakra iratkozik, hogy később 
fogorvos lehessen. Ez a szak-
mai kilengés talán amiatt is 
történt, mert sokszor tapasz-
talta kortársai között, hogy 
nincs értéke a zenének: kis-
iskolásként azért akarta ab-
bahagyni az éneklést, mert 
sokak szerint ciki volt a nép-
dal, de végzősként is sokan 
sajnálkozva kérdezték, hogy 
azért felvételizik-e a zeneta-
nári szakra, mert máshova 
nem sikerült bejutnia. Ma már 
nevet rajta, de bizony sokszor 
fájtak neki ezek a mondatok. 
„Az emberek észre sem ve-
szik, mennyire szerves része 
az életünknek. Pedig képzeld 
el a világot zene nélkül! Milyen 
lenne?” – mondta a másodéves 
zeneszakos lány, hozzátéve, 
hogy régen a matematikával, 
csillagászattal egyenértékű 
tudomány volt a zene.

Most fiatal felnőttként nagy 
élmény neki egy-egy baráti tár-
saságban áténekelt éjszaka, 
látni, hogy érdeklődési körtől, 
nemtől, kortól függetlenül mi-
ként hat a zene ereje, mennyi 
érzelmet tud kiváltani egy vi-
dám, egy pajzán vagy épp egy 
kesergő népdal.

Fel kellett zárkózni

Annamária végül tizedik osz-
tályban döntötte el, hogy ze-
nét szeretne tanítani, és ezért 
Nagyváradra felvételizne, a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
zenepedagógia szakára. Így 
is tett. És bár többször érez-
te, hogy egy-egy akadályt azért 
nem sikerült könnyen vennie, 
mert nem volt meg a zenei elő-
képzettsége, hiszen korábban 
nem járt művészeti iskolába, 

elhatározta, nem fog ezzel ta-
karózni, inkább minden ener-
giáját a felzárkózásba fektette, 
ami rengeteg zeneelméletet és 
kottából éneklést jelent a mai 
napig. Segített a sok pozitív visz-
szajelzés, amit tanáraitól ka-
pott, ezekért nagyon hálás.

Hazajönne tanítani

Amikor legmerészebb álma-
iról faggattam, csendesen, fé-
lénken egy zeneovit említett, 
meg hogy karvezető is len-
ne, természetesen gyermekkó-
rusban. Elmesélte, rengeteget 
tanult abból, ahogyan őt taní-
tották, a jóból is, de még többet 
abból, amit nála elrontottak. 
Ugyanis a fiatal zene szakos 
lány sokszor értetlenül állt egy-
egy tiltás, utasítás előtt, innen 
tudja, milyen fontos a kommu-

nikáció, hogy énektanárként 
tudja, mit akar hallani és ho-
gyan. „A gyerekeket nem lehet 
szeretet nélkül tanítani, de az 
még fontosabb, hogy úgy sze-
ressük őket, ahogyan vannak” 
– jelentette ki. S bár csak egye-
temista, mégis tudja, miről be-
szél, ugyanis kilencedikes kora 
óta szabad idejében gyerekeket 
tanít gitározni, énekelni.

Amíg befejezi tanulmánya-
it, Fábián Annamária igyekszik 
minden lehetőséget megragad-
ni, hogy fejlődhessen, például 
mesemondókhoz társult, velük 
énekel. Volt már iskolai körúton, 
de tervez még a székelyudvar-
helyihez hasonló fellépést is. 
Mindezek mellett leginkább hi-
teles szeretne maradni, a szak-
ma szeretetét átadni.
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Fábián Annamária: „az emberek észre sem veszik, mennyire szerves része az életünknek a zene”

Ereje van a hangnak, a dalnak

Annamária nyitott, jó kedélyű lány, aki népdalokban, népi énekekben tudja leginkább kifejezni önmagát

Az énekesnek értenie kell a dalokat, mondaniva-

lójukat, tudnia kell, mekkora hatalom van a tor-

kában és hogyan használja – derült ki a Fábián 

Annamária népdalénekessel folytatott beszélge-

tésünkből. Annamária nemrég Székelyudvarhe-

lyen énekelt népdalokat az Abásfalvi Cigányzene-

kar kíséretében, az est sikeréről pedig egyebek 

közt az is tanúskodott, hogy még napokkal 

később, beszélgetésünkkor is egyre-másra lép-

tek oda az emberek, hogy megköszönjék neki az 

élményt. Közben mesél: hogyan is jutott el idáig, 

és milyen álmokat dédelget a jövőre.
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A kolozsvári székhelyű Nobila 
Casa megnyitotta üzletét Szé-
kelyudvarhelyen, ahol szeretettel 
várja a lakberendezést kedvelő-
ket és mindazokat akiknek fontos 
az otthon melege, ugyanakkor 
egyéniséget szeretnének kölcsö-
nözni lakásuknak a mai trendek-
kel. A Nobila Casa vásárlói 10% 
kedvezményben részesülnek a 
nyitást követő egy hónapban.

A Nobila Casa üzlet a Városháza 
tér 1. szám alatt széles termékvá-
lasztékkal várja vásárlóit a lakberende-
zési tárgyak világában. Itt minden megta-
lálható, ami egy funkcionális, esztétikus 
és kényelmes otthonban szükséges. Az 
új üzlet kínálatában fellelhetőek az örök 
klasszikusok: a minőségi tálalókész-
letek, evőeszközök és poharak, 
minden ami egy elegáns, otthonos, ün-
nepi asztalterítéshez szükséges. Nem 
elhanyagolható a praktikus konyhai 
tárolók, fürdőszobai kiegészí-
tők kínálata, melyek évek óta a vásárlók 
kedvencei közé tartoznak. A Nobila Casa 
népszerű a sokszínű, egyedi, ajándék-
tárgyaitól is, amelyekkel könnyűszerrel 

meglephetjük, megörvendeztethetjük sze-
retteinket. Bizsusdobozok, dekora-
tív virágok és vázák, képkeretek 
és órák, csak néhány az új üzlet 
kínálatából.
Fontos tudni, hogy ugyanitt lehetőség 
nyílik tömör fából készült bútor-
rendelésre is, ahol széles palettáról 
választhatjuk ki megálmodott textilmin-

tánkat vagy akár a fa típusát, színét. 
Ugyanakkor megtalálhatóak a Nobila 
Casa vásárlói körében immár 
kedvenccé vált Mendola Fabrics 
textíliák, amelyekből csodálatos füg-
gönyöket és sötétítőket rendelhetünk, 
igénybe véve az üzletben kínált ingye-
nes szolgáltatásokat: mérés, 
vágás, szegés és szerelés.  A nyitás 

alkalmából, november 2-ig, min-
den kedves vásárló 10% kedvez-
ményben részesül. 
„Nagy nap ez számunkra, mivel ma egy-
szerre két üzletet is megnyithat-
tunk Székelyföldön, itt Székely-
udvarhelyen illetve Csíkszeredá-
ban, ahova már régóta vágyunk. Ilyen 
még nem volt a Nobila Casa több mint 
18 éves történelmében. Szeretet-
tel várunk minden kedves érdeklődőt és 
kívánjuk, hogy érezze magát otthon 
nálunk, és bátran vigyen magával tőlünk 
egy kis melegséget otthonába”, vallotta 
Gündisch Ágnes, az alapító Székely család 
tagja, a Mendola Pro ügyvezető igazgatója.

A Nobila Casa egy belső lakberendezési 
tárgyakat kínáló kolozsvári családi vállal-
kozás tulajdonában levő üzletlánc, amely 
1999 óta van jelen a piacon. A családi 
vállalkozású Mendola Group cégcsoport 
része. Jelenleg 14 üzletet számol Romá-
nia-szerte 10 kulcsfontosságú városban: 
Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Nagyszeben, 
Bukarest, Marosvásárhely, Gyulafehérvár, 
Nagybánya, Székelyudvarhely, Csíkszere-
da, Beszterce és Zilah.
www.nobilacasa.ro
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Otthonteremtő dekoratív termékek az újonnan nyílt Nobila Casa üzletben!




