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Sport

A Maros megyei tollaslab-
dázás történetéből. Egy
sportág felemelkedése és
bukása 

1974-ben néhány vásárhelyi fiatal tollaslab-
daütőt vett a kezébe és kipróbálta, milyen a
sportág.  1976 decemberében rendezték
meg, Demeter Zoltán sporttanár kezdemé-
nyezésére, az első hivatalos, a nemzetközi
szabályok szerint lebonyolított országos jel-
legű tollaslabda versenyt, a Maros Kupát,
amelyen 8 megye egyéni játékosai vettek
részt. Jelenleg Marosvásárhelyen ezt a sport-
ágat kevesen űzik. Ennek okáról, a sportág
jelenkori helyzetéről a tollaslabdázás egyik
nagy öregjével, az 57 éves Erdős Józseffel be-
szélgettünk.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 15. oldal

Kultúra

Székely furfang 

Az egyik szekeres azt a hírt hozta, hogy távoli puskalövést hal-
lott, s látott is elvánszorogni az építőtelepükön kívül egy szé-
delgő szarvasbikát. A vérnyomon el lehetne nyomozni, mert
azt hiszi, hogy a megsebzett vad nem bírja sokáig. Igen bőven
ömlik a vére. Azt mondja a másik ember, hogy az eddig már
megbújt lennebb a sűrűben. A szentléleki Kerestély Ferenc
élelmes ember volt, de nem csoda, mert sok éhes gyermek-
szájat hagyott otthon.

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

Vélemény

A kampány tanulságai 

Nehéz kampányt zárnak a képviselő- és sze-
nátorjelöltek. Egyesek éjt nappallá téve za-
rándokoltak körbe a körzetükben a választóik
kegyeiért. A vidéki lakosság mindig is fogé-
konyabb volt a korteshadjáratokra, így aztán
a jelöltek is nagyobb előszeretettel látogat-
ták az idillikus vidékeket, mint a szennyezett
városokat.

>>> 4. oldal

Interjú

„Vagyok valaki, mert sokakat
ismerek, mert sokak ismernek”

Mostani lapszámunkban Ötvös Józseffel, a
Marosi Református Egyházmegye leköszönő
esperesével beszélgetünk. Szót ejtünk a
kezdetekről, a papi hivatásról, küldetéséről, az
egyházmegyei vezetés élén történt változásról,
a stafétabot átadásáról, az új esperesről, egy
lezárt korszakról, és persze a családról. 

>>> 10-11. oldal

Vélemény

Gondolatok választás előtt

Bocsáss meg népem, 
bocsáss meg nemzetem!
Bocsáss meg, hogy nem értem oda 
Mohácsnál, hogy letettem a fegyvert 
Világosnál, hogy leszereltem a 
Székely Hadosztályt! 
Bocsáss meg, hogy csatát vesztettem, 
bocsáss meg, hogy háborút vesztettem!

>>> 3. oldal >>> 6. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

w w w . k o z p o n t . r o

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

Rezidensálom: „itthon van 
legnagyobb szükség a munkámra”

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Több mint egy hete járt le az orvosi rezidensvizsga és vasárnap történt a tényleges eredményhirde -
tés, azaz a helyek elosztása. Az országszerte meghirdetett 3800 helyre 5300-an jelentkeztek, a
marosvásárhelyi központban 434-en versengtek, 314-en orvosi, 93-an fogorvosi, 17-en gyógysze -
részeti állásért. Itt vizsgáztak azok a diákok is, akik a Hargita, Kovászna, Szeben vagy Beszterce-
Naszód megyében meghirdetett rezidens helyek valamelyikét szerették volna elnyerni. A vásárhelyi
megmérettetésen a legnagyobb érdeklődésnek a fogászati állások örvendtek: majdnem hatan
versengtek egy helyért. A vizsgára való feliratkozás díja 360 lej volt.
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Színdarabok a Nemzetiben
December 6-án, csütörtökön 19
órától a Carmina Burana tánc-
színházi előadást mutatják be
a Nemzeti Színház Nagytermé-
ben. A Kisteremben 19.30-tól
Caragiale Megtorlása látható.
A színház Underground termé-
ben december 7-én, pénteken
20 órától Kenéz Ferenc Lilike
medika leveleiből című felol-
vasószínházi előadása látható.

Előadás Fodor Sándor
„Netti” emlékére 
A sepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes december 7-én,
pénteken 19.30-tól Száz évig
című, Fodor Sándor „Netti” em-
lékére összeállított előadásával
lép fel a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Kistermében. Ren-
dező: Könczei Árpád. A legen-
dás kalotaszegi cigányprímás
alakját a Heveder zenekar, a
Háromszék Táncegyüttes zene-
kara segít felidézni. Jegyek elő-
vételben a Kultúrpalota jegy-
pénztáránál, illetve előadás
előtt a helyszínen kaphatók.

Bővebb információk a
www.hte.ro honlapon.

Igazságosság – 
jószívűség – tolerancia
Ez a neve annak a nemzetközi
művészeti kiállításnak, amely
megnyílt a marosvásárhelyi
várban lévő archeológiai mú-
zeumban. A tárlatot a Romániai
Falun Dafa Qigong Egyesület
szervezi. A kiállított festmények
december 16-ig naponta 9 és
20 óra között tekinthetők meg.

A Kökényes a Dzsesszben
A Kökényes Néptáncegyüttes a
marosvásárhelyi Jazz&Blues

Clubban vendégszerepel 
december 13-án és 14-én este
7 órától Halálos szerelem című
táncszínházi produkciójával,
amiben egy kávézó furfangos
történetei illetve egy roma la-
kodalom bonyodalmai bonta-
koznak ki. Jegyek elővételben
a klub pénztáránál, ára felnőt-
teknek és nyugdíjasoknak 8 lej,
diákoknak 6 lej.

A vallásos zene napjai
Idén is megszervezik a XXIII. A
vallásos zene napjai című ren-
dezvénysorozatot . Főszervező:
a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia. December 6-án, csü-

törtökön 17 órától a Cuza Voda
utca 8. szám alatti Szent Miklós
görög katolikus templomban a
nagyérdemű Musicescu, Dima,
Bortniansky, Montia, Mozart,
Puccini kórusműveit és kolin-
dáit hallhatja. Szintén decem-
ber 6-án 19 órától a Bajor Udvar
Panzióval közös szervezésben
a Kultúrpalota nagytermében
kerül sor szimfonikus koncertre.
Vezényel a franciaországi 
Alexandre Piquion, zongorán
játszik Kaparas Uinskas Litvá-
niából.

Kovács András 
Ferenc felolvasóestje
„A víz szakad, a cső marad”
címmel a Látó Irodalmi Játékok
idei utolsó estjén, december 8-
án, szombaton 18 órától Kovács
András Ferenc olvas fel közéleti
verseiből a marosvásárhelyi,
Cuza Voda utcai G. Caféban.

Jótékonysági 
szimfonikus koncert
Pénteken, december 7-én a
Kultúrpalotában jótékonysági
szimfonikus koncertre kerül sor,
amelynek során egy vidéki ál-
talános iskola könyvtárát kíván-
ják gazdagítani. Így a belépő
egy könyv lesz.

2. oldal >>Naptár december 6–11.

Névnapok
December 6. Miklós, Nikolett, Miksa, Mikolt, Gyopárka

December 7. Ambrus, Ányos, Agaton, Ambrózia

December 8. Mária, Mátyás, Emőke, Immakuláta

December 9. Natália, Ábel, Leona, Georgina, György

December 10. Judit, Lívia

December 11. Árpád, Artúr, Dániel, Szabin

Ajánló

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Hasznos telefonszámok

Kos: Pénzügyei felülvizsgálásáról szól ez a hét. Talán túlzottan
is szókimondó lehet a héten, ami nem mindig rossz, de azért
legyen óvatos, mert könnyen olyan konfliktusba keveredhet,
amit utána sokkal tovább tart feloldani.
Bika: A hét a felfedezés jegyében telhet ön számára. Egy ese-
mény hatására talán elkezdi feltárni az önben rejlő tehetséget.
A héten viszont hivatali ügyek felhőzhetik az életét, legyen na-
gyon körültekintő. Ha szerződést ír alá, tisztázzon minden kö-
rülményt, és igyekezzen biztosra menni.
Ikrek: A héten új lendületet kaphatnak az eddig beragadt
ügyei. Nagyobb egyetértést tapasztalhat a környezetében, és
talán ön is bátrabban adagolja merész elképzeléseit. Olyan új
helyzetet is hozhat ez a hét, melyben új szabályokhoz lesz kény-
telen alkalmazkodni, de meglátja, megéri.
Rák: Sok lemaradást kell behoznia a munkában - mielőtt pá-
nikba esne, gondoljon arra, hogy akkor lehet hatékony, ha szü-
neteket iktat a feladatok közé, és a szabadidejét is igyekszik ki-
használni a pihenésre. Valami véget érhet a héten, amit el kell
engednie, de helyébe hamarosan új és jobb dolog érkezik.
Oroszlán: Talán egyre inkább zavarja, hogy egy számára fontos
helyzetben nem lát elég tisztán - az az érzése, hogy valaki titkol
valamit. Ne adja fel a kérdezősködést, főleg, ha munkaügyről
van szó, előbb-utóbb megtalálja a választ. Viszont amíg az nincs
meg, ne hozzon hosszú távú döntést.
Szűz: Remekül érzi magát a bőrében a héten. Nem kizárt, hogy
új állásajánlatot kap, vagy szakmai változások várják, de mindez
pozitív végkifejletet hoz. Emellett a romantika sem kerüli el a
héten, ha nincs párja, most könnyen lehet, hogy új udvarló lép
az életébe.
Mérleg: Fontos változások készülődnek az életében. Ingatlannal
kapcsolatos ügyletekre, háznézésre, lakásfelújításra különösen
alkalmas ez az időszak, de az sem kizárt, hogy lakhelyváltásra
adja a fejét. Ha még nincs párja, a héten beléphet az életébe
valaki, aki igencsak megdobogtatja a szívét.
Skorpió: Rugalmasságot követel öntől ez a hét, mert lehetséges,
hogy sok új és váratlan helyzethez kell alkalmazkodnia. Még
szerencse, hogy örömmel veszi a kihívásokat, és fejlődési lehe-
tőséget lát bennük. A hét vége előnyös pénzügyi lehetőséghez,
és egy olyan emberrel ismerkedhet meg, aki talán szerelmet
hoz az életébe.
Nyilas: Ez az átalakulás időszaka ön számára. Nem kizárt, hogy
nagyon sok pozitív változást él át a munkájában és a magáné-
letében is, de különösen fontos, hogy ezt a néhány napot tu-
datosan is önmaga megismerésével töltse. Támogató energiák
veszik körül, használja ki őket.
Bak: A héten szakmai változások várhatnak önre, lehet, hogy
lezárul egy korszak, ami pozíció- vagy munkahelyváltással
járhat. Pozitív energiák támogatják a többi emberrel való kap-
csolatát, ezekben a napokban gond nélkül elérheti, amit akar.
Vízöntő: Ha úgy érzi, összekuszálódott ön körül a helyzet, vagy
túl sok impulzus éri, a legjobb, amit tehet, ha kicsit hátralépve
szemléli az eseményeket. Néhány furcsa összefüggésre is fény
derülhet így, és megláthatja a probléma lényegét. A hét vége
felé romantikus pillanatok várnak önre.
Halak: Ezen a héten önnek minden sikerül. Szakmai kihívá-
soknak bátran mondjon igent, de ha új szerelem környékezi
meg, arra is bólintson rá. Pörög ebben az évszakban, így ne ri-
adjon el attól, hogy egy döntő kérdésben határozott, vissza-
vonhatatlan választ adjon.

Kár kihagyni



3. oldalHír és hírháttér <<december 6–11.

Nemes Gyula

Nem lát, nem hall,
nem beszél

Lapunk a MOGYÉ-n tanító
magyar orvosprofesszoroktól
szeretett volna konkrétumokat
megtudni a rezidensvizsga
menetéről, például arról is, mi-
lyen az arányban vizsgáznak az
egyetemen tanuló magyar di-
ákok, illetve azok a végzősök,
akik részt vesznek a megmé-
rettetésen – azaz itthon szeret-
nének dolgozni –, a jól vagy a
kevésbé jól teljesítő diákok.
Megtudtuk, hogy túljelentke-
zés volt a meghirdetett szabad
állásokhoz képest, főleg a fog-
orvosi helyekre, és kíváncsiak
lettünk volna, mi javíthatna a
rendszeren. Ám az általunk
megkeresett professzorok
egyike sem nyilatkozott. 

Dr. Szilágyi Tibor rektor-
helyettes kijelentette, hogy
nem illetékes az ügyben, és in-
kább Leonard Azamfirei rek-
torhoz forduljunk. Arra az
érvünkre, miszerint magyar
szemszögből és a magyar diá-
kokról szerettük volna kér-

dezni, azt válaszolta, hogy „ez
nem egy kizárólagosan ma-
gyar ügy”. Ugyanakkor arra hi-
vatkozott, hogy ő csak az
adminisztratív feladatokat
látta el a vizsga alatt.

Dr. Brassai Attila profesz-
szort is megkerestük, aki azt
mondta, hogy nem volt tagja
a rezidenciátusi vizsgát szer-
vező csapatnak, így nem tud
pontos adatokkal szolgálni, és
dr. Ábrám Zoltán professzor-
hoz irányított. Ő szintén eluta-
sított, arra hivatkozva, hogy
„véleménye van ugyan a vizs-
gáról, de nem vett részt a szer-
vezésben, így nem tud konkrét
adatokkal szolgálni.”

„A helyekért folyik 
a kemény harc”

Nem volt más választá-
sunk, a vizsgán résztvevő diá-
kokat faggattuk. Balázs
Andor, Általános Orvosi Karon
végzett diák elmondta, hogy a
vizsga közepes nehézségű
volt. „Túlzás lenne, ha azt állí-
tanám, hogy könnyű átmenni,

de maradjunk annyiban, hogy
úgy van megszerkesztve a 200
kérdés, és úgy van kitalálva a
pontozás, hogy aki elvégzett
hat év orvosi egyetemet,
annak a munkája lehetőleg
igénybe vehető legyen. A na-
gyon jó eredményhez rengete-
get kell tanulni. Valójában
nem az átmenés a tét, hanem
a helyekért folyik a kemény
harc” – összegzett Andor, aki
fül-orr-gégészeten választott
helyet Marosvásárhelyen, és öt
évet kell dolgoznia rezidens-
ként.

Fogorvosoknak 
kevés a kínálat

K.I., fogorvosi karon vég-
zett diák Kolozsváron próbálta
meg a rezidensvizsgát. „Fogor-
vosként szerettem volna elhe-
lyezkedni, és bár a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen
végeztem, azért iratkoztam a
kolozsvári vizsgára, mert Vá-
sárhelyen nagyon kevés helyet
írtak ki. Kolozsváron sokkal na-

gyobb pontszámokat értek el
a diákok, így nem sikerült ott
állást találnom. Jövőre valószí-
nűleg Vásárhelyen próbálko-
zom” – mondta.  Hozzátette
azt is, hogy becsapós kérdések
voltak, nagyon figyelmesen
kellett elolvasni őket. „A fog-
orvosi rezidensvizsga nem volt
könnyű, és sokan be sem tud-
ták fejezni. Emellett Kolozsvá-
ron nagyon szigorúak voltak a
felügyelő tanárok, még író-
szert, karórát sem vihettünk
be, sőt, akinek hallókészüléke
volt, azt is kivetették a füléből”
– mesélte a végzős fogorvos.

„A fizetés nem az
egyetlen és nem is 
a legfontosabb 
szempont”

Andor egyike azon kevesek-
nek, akik itthon szeretnék ka-
matoztatni tudásukat, és bár
elmondta, hogy szerinte majd-
nem mindenki megfontolja a
külföldi munkavállalás lehető-
ségét, pontos adatok hiányá-
ban nem szeretne becslésekbe

Több mint egy hete járt le az orvosi rezidensvizsga és vasárnap történt a tényleges
eredményhirde tés, azaz a helyek elosztása. Az országszerte meghirdetett 3800 helyre 5300-an
jelentkeztek, a marosvásárhelyi központban 434-en versengtek, 314-en orvosi, 93-an fogorvosi,
17-en gyógysze részeti állásért. Itt vizsgáztak azok a diákok is, akik a Hargita, Kovászna, Szeben
vagy Beszterce-Naszód megyében meghirdetett rezidens helyek valamelyikét szerették volna
elnyerni. A vásárhelyi megmérettetésen a legnagyobb érdeklődésnek a fogászati állások ör-
vendtek: majdnem hatan versengtek egy helyért. A vizsgára való feliratkozás díja 360 lej volt.

Rezidensálom: „itthon van 
legnagyobb szükség a munkámra” Gondolatok 

választás előtt

Bocsáss meg népem, bocsáss meg nemzetem!
Bocsáss meg, hogy nem értem oda Mohácsnál, hogy le-

tettem a fegyvert Világosnál, hogy leszereltem a Székely
Hadosztályt! 

Bocsáss meg, hogy csatát vesztettem, bocsáss meg, hogy
háborút vesztettem!

Bocsáss meg, hogy önző voltam, hogy megtagadtalak,
hogy elárultalak, hogy eladtalak!

Bocsáss meg, hogy rossz oldalon álltam, hogy idegen ér-
deket védtem, hogy obstruáltam, hogy nem jól politizál-
tam!

Bocsáss meg, hogy igába hajtottam fejem, hogy beletö-
rődtem, hogy nem voltam irredenta, nem voltam revizio-
nista!

Bocsáss meg, hogy besúgó voltam, hogy kollektivizáltam,
hogy kommunista voltam! 

Bocsáss meg, hogy féltem, hogy elmenekültem, idegen
hazát kerestem!

Bocsáss meg, hogy idegen nőt vettem, hogy idegen fér-
fihoz mentem, hogy gyermekemet nem magyarnak nevel-
tem!

Bocsáss meg, hogy hamis történelemkönyvet írtam, gyer-
mekemet arra tanítottam!

Bocsáss meg, hogy hagytam összeomlani templomodat,
hogy eltüzeltem fejfáidat, kopjáidat, hogy nem ápoltam ha-
gyományaidat!

Bocsáss meg, hogy idegen zászlóra esküdtem, idegen
vezényszóra meneteltem, idegen hazát szolgáltam!

Bocsáss meg, hogy nevet változtattam, hogy asszimilá-
lódtam, hogy agglegény, aggleány maradtam, hogy nem
nemzettem fiakat!

Bocsáss meg, hogy gazemberekben, árulókban, megal-
kuvókban bíztam, hogy nekik mandátumot adtam!

Bocsáss meg, hogy hagytam elveszni hazámat!
Bocsáss meg, hogy nem jól választottam!

bocsátkozni arra vonatkozóan,
hogyan szerepeltek kollégái.
„Minden kétség nélkül, idén is
sokan választották külföldöt,
sőt sokan úgy gondolják, hogy
ez az egyetlen logikus alterna-
tíva, mások viszont hallani sem
akarnak róla. A két véglet kö-
zött pedig ott vannak azok,
akik rengeteget evődnek ezen
a kérdésen” – mondta el.

Köztudott, hogy a rezidens
orvosok bére nagyon alacsony,
800 lej körüli, miközben az Eu-
rópai Unió más tagállamaiban
havonta legkevesebb 1200
eurót vihetnek haza. Andort
arról kérdeztük, mégis mi az,
ami miatt itthon szeretne dol-
gozni. „Sajnos a hazai reziden-
sek bére rendkívül alacsony, és
aki itthon marad, felvállalja
ezt, abban reménykedve, hogy
majd egy szép napon jobb lesz.
Vannak, akik úgy döntenek,
hogy itthon maradnak, ez is azt
bizonyítja, hogy a fizetés mesz-
szemenően nem az egyetlen és
nem is a legfontosabb szem-
pont. Én is az itthon maradás
mellett döntöttem. Marosvá-

sárhelyen születtem, szeretem
itt. Kötődöm Erdélyhez, és úgy
érzem, talán itthon van a leg-
nagyobb szükség a munkámra.
Ugyanakkor nem vagyok elfo-
gult, tudom, mire vállalkozom
és, hogy sok nehézség szárma-
zik majd a döntésemből. Ezért
megértem azokat is, akik a ki-
vándorlás mellett döntenek,
ennek is megvan a pozitív ol-
dala, hisz sok olyan orvos lesz,
aki hazatér majd és külföldön
szerzett tudásával javítja az itt-
honi orvosi ellátás minőségét”
– foglalta össze.

Mint ismeretes, 11 ezer
orvos ment külföldre az utóbbi
öt évben, és a Romániai Orvosi
Kamara elnöke, Vasile Astărăs-
toae becslése szerint távozá-
sukkal a román állam 3
milliárd lejt veszített, mert
ennyibe került a tanításuk. Bár
Romániának 86 ezer szakor-
vossal kellene rendelkeznie,
itthon mindössze 43 ezren te-
vékenykednek.

Pál Piroska
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Breaking news

Nehéz kampányt zárnak a képviselő- és szenátorjelöltek. Egyesek éjt
nappallá téve zarándokoltak körbe a körzetükben a választóik
kegyeiért. A vidéki lakosság mindig is fogékonyabb volt a korteshad-
járatokra, így aztán a jelöltek is nagyobb előszeretettel látogatták az
idillikus vidékeket, mint a szennyezett városokat.

Magyar megfelelője nincs, illetve van: brékingnjúz. Rendkívüli hírek –
talán ez áll a legközelebb az angol elnevezéshez, de fölösleges jó magyar
szinonima után kutakodni, úgyis érti mindenki. Használatos még a
„News alert” kifejezés is, hasonló értelemben. De van-e különbség
breaking news és breaking news között? Hát, akad…

A külföldi hírcsatornák –
BBC, CNN, Euronews satöbbi –
olyankor brékingnjúzolnak,
amikor valóban valami rendkí-
vüli dolog történik a nagyvi-
lágban: a megszokottnál jóval
gyorsabban és nem az arra
rendszeresített helyen landol
egy utasszállító gép, durván
megbillen egy luxus-óceánjáró,
kijelentkezik a pápa, komman-
dósok kigittelik Osama bin Lá-
dent, egy elmebeteg lemészá-
rol több tucat táborozó
kamaszt, vagy egy Sötét Lovag
csökkenti a Batman-rajongók
számát. A mindmáig number
one bréking kétségkívül a 9/11-
es terrortámadás, amit csak az
tudna überelni, ha kiderülne,
hogy Elvis él (de tényleg!), vagy
marslakók támadnának meg
bennünket – bár utóbbi esetről
aligha tudósítanak majd: elő-
ször bizonyára a kommuniká-

ciós csatornáinkat fogják haza-
vágni.

Kissé más a helyzet a hazai
hírtévék (szék)háza táján;
egyébként ők se tudták lefor-
dítani – a Realitatea tévén, az
RTV-n és az Antena3-on is a
Breaking news, illetve a News
alert elnevezésekkel operálnak.
Csakhogy náluk – a fent emlí-
tett csatornákkal ellentétben –
gyakorlatilag bármi felkerülhet
a sárga csíkra, még olyasmik is,
amiknek nemhogy különösebb
horderejük, de gyakorta még
valós hírértékük sincs. Az oké
és tényleg brékingnjúz, amikor
megbukik a kormány, sürgős-
ségi rendelettel megnyirbálják
a közalázottak bérét és a nyug-
díjakat, vagy félrelép egy-egy
miniszter. Ellenben az talán
már kevésbé, hogy megműtöt-
ték egy volt focikapus karját
(még ha négy tizenegyest há-

rított is anno zsinórban), meg-
rühesedett Gigi Becali egyik
juha, Vadim Tudor levénkur-
vázta Oana Zavoranu anyját,
vagy Elena Udrea új táskát vett.

A román hírtelevíziózás, s
ezen belül a brékingnjúzolás
csúcsa az volt, amikor a nyáron
– mentségükre szóljon: a ko-
vászosuborka-szezon kellős kö-
zepén – napokig (hetekig?) a
gyilkos medvékről szóltak nem-
csak a brékingek, hanem még
a stúdióvendéges-észosztós
beszélgetések is. Medvéről any-
nyi bőrt a büdös életben nem
húztak le! Kezdődött az egész
azzal, hogy egy Dambovita me-
gyei, minden bizonnyal latyak-
részeg paraszt felrúgta egy ép-
pen málnázó mackó vödrét, aki
nem vette jó néven a dolgot,
és „anyáddal szórakozzál!”-ala-
pon egy hanyag mancsmozdu-
lattal kijósolta tenyeréből az

életvonalat. Igen ám, csakhogy
a tapló véletlenül rokonságban
állott Rovana Plumb környe-
zetvédelmi és erdészeti minisz-
ter asszonnyal, így őnaccsága
közbenjárására azon nyomban
nagyszabású, elit kommandós
és hőérzékelő kamerával ellá-
tott helikopáteres hajtóvadá-
szat indult a szőrös nagybácsi-
killer ellen, s pár óra múlva ki
is lőtték – mint utóbb kiderült,
egy másikat. De ekkor már nem

volt megállás: ha egy csobán
– a sziluett és a szag alapján –
alkonyatkor medvének vélte
esztenához közeledő asszonyát,
egy neveletlen medvebocs fél-
hangosan elpurcantotta magát
valahol a rengeteg mélyén,
vagy egy munkakerülő erdőke-
rülő Ursus-dobozt talált egy re-
kettyebokorban, ment is egy-
ből brékingnjúzba.
Mindeközben a stúdiókban
hemzsegtek a válogatott med-

veszakértők, maci-etológusok,
bocs-behavioristák, bunda-fe-
nomenológusok, mancs-filozó-
fusok és brummológusok, és
órákon, napokon keresztül ma-
gyarázták azt, amit a székely
már évszázadok óta tud: a
medve nem játék!

December elseje, Antena3-
as bréking (nem vicc): SCANDAL
LA COADA DE FASOLE!

Molnár Tibor

A falusi lakosság iránti na-
gyobb érdeklődés abból az
alapvető „árukínálási” szabály-
ból származik, mely szerint ott
érdemes nagyobb pénzt és
energiát befektetni, ahol élén-
kebb a kereslet. Ezért a jelöltek
kapuról kapura járva szóba ele-
gyedtek az emberekkel, és
sorra meghallgatták azok
gondjait. Talán egyeseknek
megígérték, hogy bejutásuk
esetén majd mindent elkövet-
nek a felhozott problémák
megoldásáért, de az is lehet,
hogy másoknak csak a kézfogás
és a mosolygás, esetleg egy-
két szórólap jutott. A nagyobb
községekben és Marosvásárhe-
lyen kabarét – vagyis ingyen-
cirkuszt – is szolgáltattak a
népnek, hogy enyhítsenek a
mindennapok nehézségei által
okozott fájdalmakon. Szerveztek
városi lakossági fórumokat is,

amelyek egyikén alulírottnak is
volt szerencséje megjelenni, és
bizonyos közösségi problémákra
felhívni a mélyen tisztelt „ta-
pasztalt” politikusok figyelmét.
Sajnos, még ígéretet sem kapott
ezek orvoslására. 

Egyes jelöltek már jó előre
„elintézték a szerencséjüket”. A
törvényhozásban olyan választói
körzeteket szavaztattak meg,
amelyekben nem maradt esély
román jelölt befutására, az „el-
lenjelölt” magyarok pedig kép-
telenek voltak egy életképes al-
ternatíva felmutatására.
Előválasztások hiányában, ha így
halad az erdélyi magyar politi-
kum, akkor továbbra sem fog
számítani a szavazataink minő-
sége, hanem csak a mennyisége.
A jelöltek személyéről pedig
majd döntenek (továbbra is) a
felettünk őrködő „pásztorok”.

Az újabb és újabb választási

ciklusok, illetve kampányok
után szemmel látható, hogy
egyre fokozódik a politikusok
„kúszó-mászó” készsége. An-
nak ellenére, hogy itt inkább
az érdekképviseleti munka,
nem pedig a pártpolitizálás
volna kelendő, a „mi” politiku-
saink mégis bukaresti stílusban
közelítik meg a választóikat.
Arra használják fel a kampányt,
hogy különféle hatásvadász
eszközökkel feledtessék a ko-
rábbi hanyagságukat. Jó stra-
tégia ez, akárcsak a magyar
kártya kijátszása a román vá-
lasztók körében, de mostaná-
ban ez náluk sem járt sikerrel.
A mi házunk táján pedig nagy
gond lehet azzal a párttal,
amely ennyi év hatalmi politi-
zálással a háta mögött folyton
magyarázkodásra szorul, és
úgyszintén azzal is, amely „új
és tiszta” embereivel, valamint

„lendületes” tevékenységével
máig sem tudta magához csa-
logatni a célközönségét. Ter-
mészetesen, mindig is lesznek

olyan érdekelt személyek, akik
a saját pecsenyéjüket sütögetik
a pártjuk közös nagy tűzhelyén,
de remélhetőleg a magyarok

többsége továbbra sem lesz
vevő az olcsó kampány-masz-
lagokra.

Ferencz Zsombor

A kampány tanulságai
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Kádár Barna Zsolt 1983. Szeptember 20-án született Nagyernyében. Itt kezdte iskoláit is, de már
a tanító nénije, Horváth Melánia felfigyelt kiváló zenei tehetségére, és rábeszélte a szülőket, hogy
küldjék Zsoltot zeneiskolába. Így került a marosvásárhelyi Apolló Népművészeti Iskolába, majd
hatodik osztálytól a Művészeti Líceum diákja lett. Ott érettségizett fagott szakon. Tanulmányait
Kolozsváron, a Gheorghe Dima Zeneakadémián folytatta 2002–2006 között, és itt is mesterizett
2008-ban. Szakvizsgáit a klasszikus és a barokk zenéből írta, illetve védte meg. 

Kádár Zsolt 12 éve a Nagyernyei Római
Katolikus Egyházközség kántora, és 2006-
tól dolgozik a tanügyben. 2006–2011 között
a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban ta-
nított fagottot és kamarazenét. Idéntől
Nagyernyében, Sáromberkén, Székelykálban
és a Marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pe-
dagógia Líceumban általános zenét tanít.  

A 2011-es évet Kádár Zsolt arra használta
ki, hogy felkészüljön, és részt vegyen az Er-
dély Hangja tehetségkutató versenyen. 
Életének erről az időszakáról kérdeztük:

– Hogyan szerzett tudomást a tehetség-
kutató versenyről, és mi késztette arra, hogy
részt vegyen?

– Az Erdély Hangja 2010-ben indult, az
interneten követtem a verseny lezajlását.
Több diákom a Művészeti Líceumból jelezte,
hogy elmegy, megméreti magát. Akkor én
még nem próbálkoztam, első ilyen verseny
volt, gondoltam, még várok egy évet, lássuk
mi lesz belőle. A 2011-es versenyre aztán
jelentkeztem. Novemberben volt az elővá-
logató (casting), amelyen 450 jelentkező
közül 36-on jutottunk be az első elődöntőbe.
Négy kemény hét következett, minden pén-
teken egy-egy elődöntő, illetve a döntő. Ez
a tehetségkutató verseny annyiban külön-
bözik a magyarországi X-Faktortól, hogy itt
nincsenek mentorok, a versenyzők egyéni
úton készülnek a fellépésekre. Továbbá itt
nem a nézők, hanem a zsűri dönti el, hogy
ki marad, és ki megy haza. Az SMS-ezők
csak a „nézettségi mutató” állásán változ-
tathatnak. 

– Kik voltak a zsűri tagjai? Ön szerint szi-
gorúak voltak? Igazságosan ítélkeztek? Ka-
pott-e kritikát?

– A zsűrinek négy állandó tagja volt Mik-
lós György, a Knock-Out basszusgitárosa,
Gáspár István Zsolt, a Bumeráng zenekar
ex-énekese, Cserkész Emese, a Spaps Vo-
cal-Band együttes művészeti vezetője, Szi-
lágyi Zsolt Herbert, jazz zongorista, illetve
a döntőben tiszteletbeli zsűritagként ott
volt Tamás Gábor, Erdély legnépszerűbb
könnyűzene énekese. Egy bizonyos fokú szi-
gorúságra mindenképpen szükség van, mert
így a versenyző jobban motiválja magát a
felkészülésre. Szerintem nem volt részre-
hajlás a zsűri részéről, igazságosak voltak,
a kritikák, amiket megfogalmaztak építő
jellegűek voltak. Én például egy alkalommal
azt a kritikát kaptam, hogy több hajlítást

alkalmaztam a zeneszámban, mint maga
az eredeti előadó. 

– Milyen zeneszámokat énekelt a verseny
során és hányadik helyezést ért el?

– Az előválogatáson Zorán dalát éne-
keltem, a Kell ott fenn egy ország címűt,
majd az elődöntőkön Jégszív (Demjén Fe-
renc), Zene nélkül mit érek én? (Máthé Pé-
ter), és a Szabadság vándorai (Demjén) da-
lokat. A döntőben két-két dalt adtunk elő,
én Katona Klára Legyen ünnep az égen dalát
választottam elsőnek, majd újra elénekel-
tem a Zorán számot, amit az előválogatáson
adtam elő. 

A 2011-es versenyt Abodi Nagy Blanka
nyerte meg, János Kinga lett a második és
én a harmadik. De a nézői szavazatok alap-
ján második helyezett lettem, és fogalmaz-
hatunk úgy is, hogy én voltam a legjobb
férfihang. 

– Milyen élmény volt részt venni ezen a
versenyen? Mi volt a legemlékezetesebb pil-
lanata? 

– Számomra nagyszerű élmény volt. Az
összegyűlt társaság lezser volt, sok jelent-
kezőben nem is volt versenyszellem, de
ahogy közeledtünk a döntő felé, egyre job-
ban éreztük, hogy tétje van a dolognak.
Legemlékezetesebb mozzanatnak az én
szemszögemből azt a momentumot tartom,
amikor a döntőben Tamás Gábor azt mondta
az előadásom után: „Számomra kimagas-
lóan a legjobb előadó volt ma este.”

– Hogyan befolyásolta az életét, a szak-
mai előmenetelét az Erdély Hangja?

– A versenyben való szereplésem pozi-
tívan hozott változást az életembe, sokan
megismertek. Külön köszönetemet fejezem
ki a főszervezőknek, a Bexmon Marketing
ügyvezető igazgatójának és a KR Stúdiónak.
Velük mai napig tartom a kapcsolatot, ők
írták be a nevem az Odeon events honlap
erdélyi magyar előadóinak a lajstromába.
A szakmai előmenetelhez sok reklám, és jó

menedzsment szükséges. Az idén meghívást
kaptam a Marosszentgyörgyi Napokra, ahol
április 27-én volt koncertem. De külön meg-
tiszteltetés és öröm számomra, hogy vissza-
hívtak az Erdély Hangja színpadára mint
vendég előadót, december 8-ára. 

– Figyelemmel követi-e a 2012-es Erdély
Hangja versenyt? Van-e kedvence az énekesek
közül?

– Természetesen figyelem a verseny zaj-
lását, hiszen több vásárhelyi ismerősöm sze-
repel, zenészbarátok. Több kedvencem is
van, de nem szeretném a nevüket említeni,
nehogy ezáltal befolyásoljam valamilyen
szinten a zsűri vagy a nézők döntését. 

– Az oktatáson kívül mivel foglalkozik most?
– Rövid ideje együttműködöm a Blue

Art zenekarral, amelynek Rend Tamás, ta-
valyi X-Faktoros versenyző és Domahidi Ár-
pád, a marosvásárhelyi filharmónia kóru-
sának egyik énekese a tagja. Nemrég
kezdtem el dolgozni első CD-men, amelyben
segítségemre van tanárnőm, Cseh Judit, Er-
dély nótaénekes nagyasszonya és Jakab At-
tila, népi zenekarával. Úgy számítom, hogy
jövő év január végére, február elejére elké-
szül a lemez, amelyen mint nótaénekes je-
lentkezem. 

– Ön tehát klasszikus zenét végzett, a
templomban egyházi énekeket énekel, az Er-
dély Hangjában könnyűzene énekesként szállt
versenybe, és CD-jén magyar nótákat énekel.
Végül is melyik zeneműfaj áll a legközelebb
önhöz?

– Minden stílus közel áll hozzám, de
amit végeztem, az az igazi, az a domináns.
Az egyházi zene sokat segített abban, hogy
kifejlődjön a hangom, hiszen már 17 éves
korom óta kántorkodom. 

– Mit tanácsol az idei versenyzőknek, il-
letve azoknak, akik a jövőben próbálkoznak
hasonló versenyeken eredményt elérni? 

– Amint már említettem, a tavalyi ver-
senyen elég nagy lazaságot tapasztaltam a
fellépők körében. Szerintem, ha egy ver-
senyre készül valaki, akkor igyekezzen a 
maximumot kihozni magából, még akkor
is, ha ez nem sikerül minden esetben. De a
végső célnak mindenki számára a döntőnek
kell lennie, csak így van értelme az egész-
nek. 

Nemes Gyula

Újra a színpadon
– Interjú Kádár Barna Zsolttal, a 2011-es Erdély Hangja harmadik helyezettjével –

Náci
Náci régi ismerősöm, szinte gyerekkorától tudok róla, egy

ideig iskolatársam volt, később azonos egyesületnél sportol-
tunk. Az iskolapadból kikerülve évekig eltűnt a látókörömből.
Amikor újra felfigyeltem rá, már jó nevű műszerészként dol-
gozott, családot alapított, s élte az utolsókat rúgó román na-
cionál-kommunista éra mindennapjait. Igaz, nem akárhogyan
– másokhoz viszonyítva jól. Akkoriban nagy volt a becsülete
a hozzá hasonlóan találékony, s a kellő furfanggal is megkent
fúró-faragó szakiknak. Aztán jött a gengszterváltás, s Náci
körül is nagyot fordult a világ.

A kilencvenes évek közepén találkoztam vele, akkor me-
sélte, megromlott a házassága, elvált, albérletben lakik, de
nem tudja, meddig bírja anyagilag. Abból, hogy meghívatta
magát egy korsó sörre, következtettem, hogy nincs minden
rendben körülötte, hogy nem megy már a szekér úgy, amint
korábban... Alig fél évre rá igen lerobbant állapotban találtam,
Elmondta: munkanélkülivé vált, a gyár, ahol addig dolgozott
bezárt, a munkások utcára kerültek, immár ő is „sommer”.
Azt még nem árulta el, de később megtudtam, hogy nem
bírta fizetni az albérletet, s az utcán, hajléktalanként tengeti
életét. 

Következő találkozásunkkor – hét-nyolc éve – éppen a
hajléktalanokról, karácsonyukról készültem írni, adatgyűjtő
körúton voltam, s a hajléktalanszálló után épp a kövesdombi
kocsmák egyikében tájékozódtam. Hát ott gubbasztott a fű-
tőtest mellett Náci is a sarokban, üres tekintetét rám vetette,
de úgy tűnt, nem ismert fel. Leültem mellé, beszélgetésbe
elegyedtünk, a harmadik deci után már megszűnt kezének,
sőt egész testének korábbi remegése, s halkan, szaggatottan,
szinte érzelemmentesen mesélte élete alakulását. A hajlék-
talan életmódot megunva, visszaköltözött gyergyói szárma-
zású anyja lakásába, aki röviddel ezután elhagyta az árnyék-
világot. Nácink pedig ott maradt a bankhitelből
megelőlegezett lakásban, de mivel munkanélküliként kép-
telen volt a részleteket törleszteni, magához vette – hogy
ne kényszerüljenek albérletbe – egyik lányát. Egy ideig meg-
voltak úgy ahogy, de a „gyerek” férjhez ment, jöttek az unokák,
s Nácinak egyre kevesebb jutott a negyedik emeleti élettérből,
mígnem egyszer az ajtón kívül találta magát. 

Amikor mindezt elmesélte, nem voltak sem iratai – azokat
bosszúból a lánya széttépte –, sem semmije. Úgy tűnt: egész-
sége is megrendült, ami nem csoda, tekintve életkörülmé-
nyeit. Azzal váltunk el, hogy amint rászánja magát, megkeres,
s megpróbáljuk pótolni azt, ami hiányzik – én a szükséges
irataira gondoltam, ő egészem másra –, aztán majd meg-
látjuk, mihez tudunk kezdeni... Hát nem jelentkezett, látni
sem láttam azóta sem... 

A napokban, rövid egy hét leforgása alatt kétszer is talál-
koztunk. Először igen illuminált állapotban találtam, amikor
is elmondta: egy gyergyói településen lakik, öt éve nem járt
a városban, most is valami hivatalos ügyben volt kénytelen
lejönni. Nem ivott öt esztendeje, de most, a vonatra várva, a
hideg s az unalom elől betért egy játékterembe, persze vesz-
tére. A nála lévő nem sok, de szegény ember számára még-
iscsak jelentős összeget rendre eljátszta, aztán, az emiatti
bánatot enyhítendő, inni kezdett – persze játék közben. Aztán
„jótét lelkek” megszabadították maradék pénzétől is, nem
maradt vonatjegyre sem... Annak pedig legalább három napja
– vallotta be. Mit tehettem, kifizettem a menetjegy árát...
Bár ne tettem volna. 

Két napra rá ismét ott találkoztam vele. Ezúttal elkerült
volna – tudom, szégyenében. Harapnivalót vásároltam neki
– nem nagyon volt étvágya hozzá, ezért aztán megivott né-
hány sört, s megígérte, hazamegy – bár nem tudja, hogyan
magyarázza majd meg a történteket nagynénjének, akinél
most – illetve vásárhelyi kiruccanásáig – lakott. Aztán kikí-
sértem a hajnali vonathoz, sőt annál tovább, egészen kisál-
lomásig... Abban egyeztünk meg, hogy amint hazaér, életjelt
ad magáról. Azóta eltelt legalább két hét. Életjel. semmi. 

Náci, hol vagy? 
Szentgyörgy László  

Erdély Hangja
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Hadagy József

Jel

Öreg ember, háta hajlott,

életereje is fogytán,

ő a soros kiválasztott:

virág nyílik horgas botján:

a jel, hogy jön valami más,

igazságos, szent az Isten,

tiszta fehér lesz a világ,

s  kezdődhet elölről minden…

Kortesmakáma
Kaptok kaját, kaptok piát,

válasszátok a nép fiát! Győz-
zetek meg minden prosztót,
s kaptok tőlem pénzes posz-
tot. Négy nálunk a nagy igaz-
ság: pénz, pénz, pénz, plusz
némi gazság. Felbiztatok ki-
csit-nagyot, sok maszatos pu-
szit kapok. Nedves orrok, rán-
cos képek...Hej, szeretni kell
a népet! A csillagot leígérem
– elég marad még az égen.
Üstököst és holdvilágot, hite-
gessük a világot! Disznó-
szomjasak a torkok, mind ki-
ürülnek a hordók. Hol itt, hol
ott inog a párt, ha szomját
nem oltom mindjárt. Kevés a
pénz, sok az ember, a bendő-
jük száraz tenger. Ha a tenger
mind bor volna, e tengeren
mind lefolyna. – Éljen, éljen!
– harsog a nép. Istenem, de
gyönyörűszép! Csakhogy
semmi sincsen ingyen, lesze-
dik rólam az ingem. Kiszáradt
már minden gége, hol van az
alagút vége? Mindent meg-
ittak, megettek, mégis buk-
tatnak, temetnek.

Pirulj pofa, jó a potya, za-
bál minden kelekótya. Amíg
rakva a svédasztal, fel az ege-
kig magasztal, de ahogy el-
fogy a kaja, azonnal eláll a
szava. Drága cigarettám

szívja, mintha a véremből
inna. Azt sem tudja, mi az ára,
s füstöl, mint a kémény, szája.
Szajkózzák, hogy bennem
bíznak, pedig csak zsíromon
híznak.

Korteseim, korteseim, ki-
ürültek a zsebeim, cserben-
hagynak a híveim. Szlogenoz-
tak, ordibáltak, amíg mindent
fölzabáltak, aztán szépen to-
vábbálltak. Fölszívódtak, át-
pártoltak, úgy itt hagytak,
mint Szent Pál a rokonokat.
Hiába tör a nyavalya, végképp
le vagyok maradva. Zokogó
majomként látom: napról-
napra fogy a pártom. Édes-
getem: mi köll? Nesze!...De
sosem jön meg az esze. Ló-
tok-futok, rendezek, tervezek
és szervezek, nyilatkozom
nyakra-főre, hátha siker lesz
belőle. Sürgök-forgok reggel-
este, tévé-showban éjjelente.
Vásárra viszem bőrömet, s
nincs benne semmi köszönet.

A népnek nagyokat mon-
dok, hogy micsodásak a gon-
dok; tűrhetetlen itt a helyzet,
nem bírjuk már a sok terhet!
Olyan súlyos lett a válság, az
istent is le kell váltsák! Az el-
lenzék felbuzdul –, de a nép,
az nem mozdul. Szomorán to-
vább adózik, bizony, reánk se

bagózik!
Elnököm, most mit csinál-

jak? Meghaljak, vagy disszi-
dáljak? Feladva programo-
mat, itt hagyjam a pártomat?!
Feledve sok szép szavamat,
akasszam fel magamat?!
Megtömtem már a zsebem,
nem hiányzik semmim sem.
Villa, park, uszómedencék,
szép szeretők, hű feleség, hat
kocsi harminc kerékkel, ma-
gán reptér három géppel.    

Földi mennyországom
titka: kacsalábon forgó kripta.
Ha majd életem elillan: le-
gyen benne víz, gáz, villany!
Legyen benne minden jó:
hűtő, televízió. Kriptámat
most építik, kívül-belül szé-
pítik, szerelnek és vakolnak –
ez is kész lesz maholnap!

Disszidálni? Dőre dolog,
erre végképp nem gondolok.
Nem loptam, nem raboltam,
bankot nem robbantottam.
Akkorát nem sikkasztottam,
amiért érdemes volna meg-
pucolni jó távolra.

Nincs az a pénz, az a va-
gyon, melyért hazámat elha-
gyom! Hiszen van egy nagy-
nagy titkom, ez tart
mindörökre itthon: ameddig
lesz nyalni való, nekem is jut
falni való!

Székely furfang 
Az egyik szekeres azt a hírt

hozta, hogy távoli puskalövést
hallott, s látott is elvánszo-
rogni az építőtelepükön kívül
egy szédelgő szarvasbikát. A
vérnyomon el lehetne nyo-
mozni, mert azt hiszi, hogy a
megsebzett vad nem bírja so-
káig. Igen bőven ömlik a vére.
Azt mondja a másik ember,
hogy az eddig már megbújt
lennebb a sűrűben. A szent-
léleki Kerestély Ferenc élelmes
ember volt, de nem csoda,
mert sok éhes gyermekszájat
hagyott otthon.

– Ki jön velem? Siessünk,
mert a vadászok is hamar ide
érhetnek a vérnyomon, s ak-
kor az övék a zsákmány. 

Két nagyfalusi szekeres,
aki jártas lehetett az ilyesmi-
ben, melléje szegődött, s
nemsokára hozták is a nagy
szarvasbikát. Alig bírták ci-
pelni. Már ott helyben kie-
resztették a maradék vérét, és
mészáros is került itt a szarvas
bundájának legombolására.
Ügyesek ezek a havasaljiak,
nem csak verekedéskor seré-
nyek a bicska- vagy a késfor-
gatásban. Ott lógott a bun-
dájából kivetkőztettett
szarvas a fenyőfa vastag, alsó
ágán, de éppen akkorra meg-
érkeztek a vadászok is. Nem
volt mit tagadni, nem volt mit
mentegetőzni. 

Övék a zsákmány, ők lőt-
ték meg. Nem szabadott

volna hozzányúlni illetékte-
lennek. – Ez vadorzás – na-
gyon határozottan és kemé-
nyen hangoztatták a
jövevények –, tudják-e ma-
gok, hogy mennyi a büntetés?
Ezek a magyar törvények nem
ismernek sem Istent, sem em-
bert, börtön is járhat, de a
büntetés az busás lesz: ennyi
meg annyi készpénzben! Rá-
adás lesz a vad elkobzása és
beszolgáltatása a vadásztár-
saságnak.

A határozott fellépés és a
kemény törvényes hang min-
denkit megbénított. S már
néztek is körül az építők, hogy
ki lesz most a bűnbak, aki ma-
gára vállalja a felelősséget. Ez
riadóztatta Kerestély Ferenc
agyát is, mert hát nyilván ő
lesz az egyes számú vádlott.

– Ide figyeljenek, em-
berek! Maguk magyar tör-
vényt emlegetnek, de maguk
magyarok-e? Mert ha azok,
akkor a magyar embert arról
lehet megismerni, hogy ha
idegen helyre betoppan, ak-
kor egyszer köszön, és azután
bemutatkozik! Hát maguk
kik? – szinte kikelve a képéből
kiabált Kerestély.

A két idegen sarkon for-
dult, és levett sapkával jött
vissza, köszöntek: – Isten
áldja meg! – és bemutatkoz-
tak illedelmesen: – Sánta
Áron és Csonka Balázs.

– Eppen ez kellett nekünk!

– vágott közbe a szentléleki
székely mester –, vedd a plaj-
bászt, s írjad a jegyzőirkádba
a nevüket! Mert tudják-e ma-
gok, hogy a minap itt járt a
homoródi vadőr, és megkért
münköt, ha ilyen meg ilyen
gyanús öltözetű puskás em-
bereket látunk errefelé járni,
jól jegyezzük meg a nevüket
és a ruhájukat, mert azok
mind aljas vadorzók, és segít-
sünk neki a törvény kezére
adni őket. A vadnak bőrét és
húsát most leadjuk a ható-
ságnak, de magukkal mi té-
vők legyünk, mert maguk lőt-
ték meg a szegény állatot!? 

Amíg Benedek mester a
jegyzete után nyúlt, a két ide-
gen úgy elillant, hogy talán
még most is mennek.

Mondanom sem kell, hogy
ezek után Geréb Márton fő-
szakácsnak gyűlt meg a baja,
mert tudta szerint előbb pác-
levet kellene készítenie a szar-
vashúshoz, s azután lehetne
elkészíteni, de nem állták
meg a türelmetlen és vad-
húsra éhes ácsok, hogy meg
ne kóstolják, milyen is med-
vehagymásan, vadcsomboro-
san a szarvasbika rostélyos. 

Balázsi Dénes 
Ácsok, kőművesek,
országépítők című

könyvéből

Öreg csángó. Nagy P. Zoltán fotója

A szarvas, Kedei Zoltán rajza
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Boros Zoltán lájkolja, hogy levétették

Díszvendégek az EMNP-kampánynyitón „Annyi ő-t mondtál már, Béla, mondj egy ű-t most!”

„Meglesz 
az öt százalék, 

nem lesz meg…”
Az EMNP-nek
mindenre futotta

Mindent a
választóért – 

Toró picuskát árul

Piri néni RMDSZ-es
pungával – megint
be fog vásárolni
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Marosvásárhely – Hatékony energetikai város -
Akcióterv a tartós energiáért – PAED 

A polgármesterek egyezménye jelenti a legfontosabb európai
lépést, amelyben részt vesznek a helyi és regionális hatóságok,
akik önkéntes módon felvállalják az energetikai hatékonyság
növelését, valamint a megújuló energiaforrások felhasználását
területeiken.

A Polgármesterek Paktumához való Csatlakozáson keresztül,
Marosvásárhely a többi aláíró fél mellett az alábbi
kötelezettségeket vállalja: az EU 2020-as évre megszabott
célkitűzéseinek meghaladása, a CO2 kibocsátás 20%-al való csökkentése városunk övezetében,
egy akcióterv bemutatása a tartós energia területén, egy olyan kibocsátási referencialeltárt
tartalmazva, amely leírja a célkitűzések elérési módját.

Az Akcióterv a Tartós Energiáért (PAED) egy kulcsfontosságú irat, amely megszabja a helyi
közigazgatás energetikai politikáját egy 8 éves időszakra, a CO2 kibocsátás város területén
történő csökkentésének céljából. Ez a terv magába foglal egy sor rövid- és középtávú
intézkedést, melyek célkitűzése a középületek energetikai hatékonyságának növelése, az
energia ésszerű felhasználása a tercier ágazat épületeiben, a közvilágítási rendszer
korszerűsítése, a helyi szinten szükséges energia jelentős részének, megújuló forrásokból való
termelése.

Az Akcióterv a Tartós Energiáért szerves része a 2011-ben kidolgozott „Marosvásárhely
Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2012-2025 közötti időszakra” által megszabott
stratégiai perspektíváknak.

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város, adószám: 4322823,

Győzelem tér 3. szám. nyílt közversenytárgyalást hírdet , egyes
Marosvásárhely, Győzelem téren található és Marosvásárhely
megyei jogú város köz- illetve magánterületét képező, 333,60
négyzetméter illetve 542,76 négyzetméter nagyságú területek
10 éves időszakra való koncesszionálásának céljából, két közélelmezési helyiség kialakítására.

A versenytárgyalás feladatfüzete Marosvásárhely Municípium székhelyén, Győzelem tér 3.
szám, 85-ös szoba szerezhető be, 2012.12.03-tól kezdődően.

A bizonyító iratok listája, amely az érdekelt fizikai és jogi személyektől követelt minőségre és
képességekre vonatkozik, a Feladatfüzet második részében - Utasítások az ajánlattevőknek –
szerepel.

Az ajánlatokat Marosvásárhely Municípium székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as szoba,
nyújthatják be, egészen 2013.01.09-ig, 10 óráig.

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap, az ajánlatok benyújtási határidejétől számítva, amely
időszak alatt az ajánlat szilárd.

Az ajánlatok felnyitása Marosvásárhely Municípium székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 45-
ös szoba történik, 2013.01.10-én, 12 órától.

KÁNTÁLÓK A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN 

Karácsony Szent Ünnepe alkalmából, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala ez évben is várja a kántálókat, Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyére, december 17-ei és 18-ai napokon.

A hagyományos eseményre 2012. december 5-14 közötti időszakban lehet feliratkozni, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Belső- és Nemzetközi Kapcsolatok
Osztályon, 36-os szoba, I. emelet.

Kapcsolattartó személy: Veronica Doda. Telefon: 0265-268.330, 144-es belső, vagy 0265-
266.963, e-mail:comunicate@tirgumures.ro, comunicate@tirgumures.ro.

Várjuk szeretettel!

2012. november 22-i 120-as
számú HATÁROZAT

a 2012/114-es számú helyi tanácsi határozat előírásainak
kiegészítésére, a „KERÉKPÁRUTAK KIALAKÍTÁSA
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN” Rózsák tere –
Víkend Sport- és Szabadidőközpont útvonal, helyi költségvetésből történő részleges
támogatására vonatkozóan, 500.000 lej értékű összeggel

Marosvásárhely megyei jogú város helyi tanácsa soros ülésén,
Figyelembe véve egyes SZDP-s helyi tanácsosok, név szerint, Sabin-Pop Olimpiu, Brişcaru

Cornel és Loghin Lucian kezdeményezéseit figyelembe véve, a kétkerekű járművek város
központjában levő járdákon való közlekedésének megtiltására vonatkozóan, a terelőútra
vonatkozó egyes jelzőtáblák kihelyezését illetően, valamint a Peti András úr – helyi RMDSZ-es
tanácsos által előterjesztett 2012/114-es számú helyi tanácsi határozat keretén belüli, iratokból
megállapítható tévedés kiigazítási kérését illetően, a Marosvásárhely megyei jogú város
jegyzőjének 2012. november 21-i, 51.397-es számú jegyzékére vonatkozóan, valamint a
végrehajtó közhatóság és szakbizottságok szakjelentéseit illetően,

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újrakiadott, 2001/215-ös számú törvény 36-os cikkelye
(1) és (2) bekezdése „b”, „c” betűje, (4) bekezdése „a”, „d”, „e” és „f” betűje, 45-ös cikkelye (3)
bekezdése, 115- ös cikkelye (1) bekezdése „b” betűjének értelmében,

Elhatározza:
1.Cikkely. Jóváhagyják a 2012/114-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítését, a

„KERÉKPÁRUTAK KIALAKÍTÁSA MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN” Rózsák tere –
Víkend Sport- és Szabadidőközpont útvonal célkitűzés, helyi költségvetésből történő részleges
kiegészítésére vonatkozóan, 500.000 lej értékű összeggel, egy másik cikkel, az alábbi
megfogalmazással:

„Visszavonják a 2007/131-es számú helyi tanácsi határozat előírásait, amely a kétkerekű
járművek város központjában levő járdákon történő közlekedésének megtiltására illetve a
kerülőútat érintő jelzőtáblák kihelyezésére vonatkozik”.

2. Cikkely. Az 1. Cikkely előírásai a témát érintő törvényes előírások végrehajtását illetve a
kötelező láttamozások elnyerését követően lépnek érvénybe, a legiszláció előírta feltételek
között.

3.Cikkely. A jelen határozat végrehajtásáért a Közterület Igazgatóság, A Műszaki
Igazgatóság és a Helyi Rendőrség Igazgatósága felel.



Reklám <<december 6–11.

C M
Y B

C M
Y B

9. oldal



10. oldal >> Interjú december 6–11.

Akarva-akaratlan azon gondolkodom, hogy életünknek egyáltalán van-e olyan része, ahol ne lenne ott a hatalmi harc valamilyen formája? Ez
megvan a politikában, de egyaránt meglelhető az egyházi életben is. Ha a kérdésbe még jobban belegondolunk, sajnos, rá kell jönnünk arra,
hogy az említett harc bizony megfigyelhető még a családban is. A család, életünk egyik legszentebb része. E heti alanyunk egy Istentiszteleten
beszélt évekkel ezelőtt a családi fészekről. Az ő szavai szerint a családi fészek nagyon sebezhető. Sokszor megtépi a szél, néha a földre zuhan, al-
kalomadtán illetéktelenek kakukktojást hagynak benne, van amikor elválik lakóitól, olykor pedig gazdátlanul marad. A természet azonban
vigyáz arra, hogy ez a fészek mindig megújuljon, és ha vért izzadva is, de követelje övéitől, hogy félretéve az élet viszontagságait mindent 
megtegyenek a megmaradásért, az összetartozásért, a szeretetért.  Mostani lapszámunkban Ötvös Józseffel, a Marosi Református Egyházmegye
leköszönő esperesével beszélgetünk. Szót ejtünk a kezdetekről, a papi hivatásról, küldetéséről, az egyházmegyei vezetés élén történt változásról,
a stafétabot átadásáról, az új esperesről, egy lezárt korszakról, és persze a családról. 

„Vagyok valaki, mert sokakat 

– Ha tíz mondatban kellene össze-
foglalnia gyermekkora élményeit, mi
lenne az, amit elmondana? 

– Először is azt a nagyon szép Me-
zőség-széli földműves világot említem,
mely lassan már visszahozhatatlan, és
ami nemcsak nosztalgia, hanem egy
igaz romantika. Hatvanévesen vissza-
tekintek most az elmúltakra, és azt kell
mondanom, hogy ezt tartom az igazi
idillnek. Ide bármikor vissza lehet vo-
nulni. 

Az igazság, hogy az ember gyer-
mekkorában nem veszi észre, hogy
mekkora érték az, hogy a világon van
egy olyan biztonságos hely, ahol meg
lehet pihenni, meg lehet nyugodni és
fel lehet töltődni. Sajnálom azokat a fi-
atalokat, akik milliós fővárosokban
nőnek fel. Én egy 600-700 lelkes falusi
közösségben cseperedtem, így lehet,
hogy egykor ők is sajnáltak engem. Én
azonban úgy látom, egészen más egy
gyermek személyiségfejlődése, bizton-
ságérzete, ha olyan környezetben nő
fel, ahol mindenkit ismer. 

Abban a faluban, ahol én nevelked-
tem, voltam valaki, mert mindenki is-
mert, és mert mindenkit ismertem.
Korunknak egyik legnagyobb kihívása,
problémája-gondja az, hogy idegenek
vagyunk a saját városunkban. Talán
pont ezért menekülök vissza szülőfa-
lumhoz. Ott soha nem voltam, nem va-
gyok, és nem leszek idegen. 

– Miért lett református lelkipásztor? 

– Ennek van egy belső, és van egy
külső motivációja. Először a másodikat
mondanám, mert ez kézzel fogható. Ti-
zenkettedikes koromban a szüleim ma-

gánórákra járattak fizikából. Jó reálos
voltam, de mindig magyarul tanultam.
Építészmérnök szerettem volna lenni,
de erre a szakra csak románul lehetett
felvételizni. Sajnos, a mai nap sem di-
csekszem a román nyelvtudásommal.
Szó ami szó, egy román-magyar kérdés
kapcsán összevesztem a tanárommal.
Azt mertem neki mondani, hogy in-
kább olyan egyetemre fogok jelent-
kezni, ahol az én nyelvemen lehet
felvételizni. Ma is tisztán emlékszem,
amikor azt mondta nekem, hogy ebben
az országban ilyen nincs. Hát én meg-
kerestem ezt az egyetemet, a teológiát,
és azzal, hogy megtaláltam, egyben
bebizonyítottam, hogy szűkebb ha-
zánkban igenis van, létezik ilyen is. 

Ami a belső motivációt illeti, az az
elhívás tényszerűsége. Ezt különben a
teológián is tanítják. Én azonban ezt
csak sokkal később értettem meg. 

Az elhívás megvan tehát, csak lehet,
nem tudjuk órára, napra pontosan
meghatározni, hogy mikor szólít meg
minket az Úristen. Csak utólag döbbe-
nünk rá arra, hogy mikor volt ama pil-
lanat. Nekem talán akkor jelzett az
Úristen, amikor édesapám azt kérdezte
tőlem, hogy nem akarok-e papnak ta-
nulni. Csak azt tudtam apámnak vála-
szolni, hogy én képtelen lennék
temetni. Most pedig állítom, hogy az
egyik legkedveltebb szolgálatom a te-
metés. Tudom, hogy meglepő, de így
jöttem rá arra, hogy nem akármilyen
elhívással léptem erre a pályára. 

– Honnan az a méltóság, ami mond-
hatni állandóan sugárzik Önből?

– Pár évtizeddel ezelőtt éreztem rá
arra, hogy abból a világból, abból a kör-

nyezetből, ahonnan jöttem, még ma is
rengeteg értéket meg lehet menteni.
Huszonévesen még azt sem tudtam
igazán, hogy mi az a Mezőség. Valami-
kor gyermekkoromban édesapám el-
mondta: „Póka a Mezőség kapuja. Ezen
belül nagyrészt már elrománosodtak a
falvak”. 

Elemista koromban irigykedtem is a
nagyobb falukra. Azokban ugyanis kas-
télyok, várak voltak, és híres emberek
születtek. Hatvanéves koromra tisztult
le bennem az, hogy az erdélyi mezőségi
embernek nincs amiért szégyenkeznie.
Talán innen a méltóság, a megértés, a
szeretet, amit magamban-magamon
hordok.

– Pár héttel ezelőtt lejárt az esperesi
mandátuma. Megkérném, foglalja össze
mindazt, amit az elmúlt időszakból fon-
tosnak tart. Az esperesség, a Marosi Re-
formátus Egyházmegye, és a harmadik
évezred első évtizede… 

– Éveknek kellett eltelniük ahhoz,
hogy tudatosuljon bennem, hogy ez
mennyire fontos időszak volt. Hiszek
abban, és nagyon remélem, hogy ennek
a 10-12 éves szolgálatnak megmarad az
eredménye. Ha most visszatekintek az
elmúlt évekre, el kell mondanom, hogy
ez a korszak sokkal felelősségteljesebb
volt, amint én azt az elején hittem. Egy
új évezred indító napjairól, hónapjairól

kell beszélnünk. Valahol mi feleltünk
azért, hogy mit, miket írnak, jegyeznek
fel ezekről az évekről. Kijelenthetem,
hogy egy jó összekötő csapat voltunk,
melyben az volt talán a legszebb, hogy
fel tudtuk vállalni a múlt század értékeit
úgy, hogy ezeket sikerült továbbvinni,
továbbépíteni. 

Ez azért annyira fontos, mert ’89 óta
már felnőtt egy-két nemzedék az egy-
házban, Erdélyben. A szóban forgó ge-
neráció képviselőinek igencsak
szükségszerű elmondani, hogy a fordu-
latig milyen is volt az itteni magyar, és
a hívő ember élete. Az erdélyi egyház ki-
lencvenig furcsa életet élt meg. Csak
néha látszott szabadnak, és a templom-
ban is bezártan élt. Dacára az elmon-
dottaknak, a változástól olyan fontossá
vált egy pap személye, hogy szinte egy
kopjafát sem lehetett felállítani pap, es-
peres  vagy egy püspök nélkül.  

Örvendek annak, hogy esperessé-
gem ideje alatt sok minden a helyére
került. Ahol fontos volt, ott megjelen-
tünk, és ahol nem, ott nem váltunk ki-
rakattá. 

Ami még pozitívum, és amit tovább
szeretnék adni az az, ami bebizonyoso-
dott: tapasztalatból állítom, hogy a ma-
rosvásárhelyi, az erdélyi magyar
értelmiség szereti és felvállalja az egy-
házát. Jobban, mint az kívülről látszik.
Lehet, hogy nincs minden vasárnap ott
a templomban, vagy nem teljesen a val-

lását gyakorló közösség, de soha nem
éreztem, hogy ne tisztelettel beszéltek
volna arról, aki az egyházukat képviseli. 

– Az esperességi tisztséget illetően a
Marosi Református Egyházmegyében
újabb és megismételt választásokra ke-
rült sor. Amennyiben lehetséges, vegyünk
mindent kronológiai sorrendben. Bizo-
nyos dolgok ugyanis nem mentek zökke-
nőmentesen... 

– Mindez talán egy itteni, régi vívó-
dásnak köszönhető. Kilencvenben, a le-
hető legrosszabb felosztásban kétfelé
vált az egyházmegye. A régi, hagyomá-
nyos egyházmegyében 63 egyházköz-
ség maradt, az újban pedig csupán 16.
Ez az elosztás nem volt elfogadható,
ezért ellentét ellentétet, vita vitákat
szült. Semmiképp sem lehetett meg-
egyezni, így a Püspökség vette át az irá-
nyítást. Az erőszakos döntést Brassóban
hozzák meg. Mondanom sem kell, hogy
milyen feszült volt a helyzet. Az utolsó
hónapban az úgynevezett Székely Me-
zőséget átcsatolták a Mezőségi Egyház-
megyéhez és erre nem igazán voltunk
felkészülve. 

Az esperességet illetően két ember
jöhetett szóba, név szerint Lőrincz János
és Henter György. Ebben az áldatlan ál-
lapotban én mindezt csak nagyon ne-
hezen tudtam magamban feldolgozni. 

Amikor engem tizenkét évvel ezelőtt

A Vártemplomi lelkipásztori szolgálat van olyan értékű, 
mint a Marosi Református Egyházmegye esperesi szolgálata!

Boldog vagyok azért, hogy egy olyan valamit képviselhettem
és képviselek, ami egy nem akármilyen erdélyi érték…
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ismerek, mert sokak ismernek”
megválasztottak, épp Lőrincz János volt
a vetélytársam. A választás után kijelen-
tettem: oda szeretnék eljutni, hogy hat
év múltán ne egymással szemben,
hanem együtt induljunk. És ez sikerült
is. A hat éves mandátumom egyik leg-
nagyobb eredménye az, hogy aki anno
velem szemben indult, az munkatárs
lett, és ennek köszönhetően – nagyon
szépen – együtt tudtunk dolgozni. Vi-
szont Henter György, itt a Vártemplom-
ban kollégám. Közvetlen, napi
találkozásaink vannak. Mi tagadás, na-
gyon sokat vívódtam azon, hogy én
akkor hova is álljak… Természetesen
mindkettőjükkel elbeszélgettem. Végül
arra az elhatározásra jutottam, hogy Lő-
rincz János lelkipásztort kell támogat-
nom. Ezt is tettem.

– Ahogy ilyenkor lenni szokott, ebben
a feszültségben meg is születik a replika.
Henter György felküld egy észrevételekből
összeállított 11 pontos levelet a Püspök-
séghez.

– Mint leköszönő esperes, igyekez-
tem tisztességesen és demokratikusan
levezetni a közgyűlést. 45-44 arányban
Henter György megnyerhette volna a
szavazást, de volt két érvénytelen sza-
vazat, így ennek alapján nem lehetett
meg a fele plusz egy. 

Ezek után már egészen másként
alakultak a dolgok. Nem csodálkozom
Henter Györgyön, hiszen az első menet-
ben ő állt az élen, de végül mégsem az
ő oldalára billent a mérleg. Úgy gondo-
lom, ennek a hangulatának tudható be,
hogy elküldte a Püspökségnek az em-
lített levelet. Beigazolódott az, hogy a
Püspökségnek sem tetszett ez a válasz-
tás, így inkább arra hajlottak, hogy az
egészet meg kell ismételni. 

A lelkipásztorok azóta is vitatják,
hogy ez törvényes volt-e vagy sem.
Mindez csakis akkor lehetett volna tel-
jesen helyénvaló, ha mintegy húsz szá-
zalék fellebbez. Azonban nem
fellebbezett senki. A Püspökség viszont,
mint felülről beszóló-rászóló intéz-
mény, kijelentette, hogy meglátása
szerint rendellenességek történtek, és
a választást meg kell ismételni; nagyon
érdekes az, hogy nem az egész válasz-
tást, csak magát az esperes megneve-
zését…

– Önt azért is feljelentették, mert es-
peressége ideje alatt nem kérte a szekus-
nyilatkozatokat.

– Ez egy nagyon érdekes kérdés. Vá-
laszként egy páratlan esettel élnék. 

A nyolcvanas évek és a külföldre,
nyugatra utazás… Biztosan sokan em-
lékeznek arra, hogy a kiutazás, azaz az
útlevél kibocsátásának feltétele: két-
száz dollár, és egy hivatalos meghívó-
levél volt. Egyik lelkipásztor
kollégámnak megvolt a szükséges

pénze és a meghívója. Persze, nem ő
volt az egyetlen, aki útlevelet igényelt,
mégis a rendőrségen azt mondták neki,
hogy: „Tiszteletes úr, mi kiállítjuk az út-
levelét, de ugyanakkor elvárjuk, hogy
Ön is segítsen nekünk. Arra kérjük, írja
le, árulja el nekünk azt, hogy milyen
ember ez az Ötvös József”. 

Azért is tudom az egészet elmon-
dani, mert írása, jelentése ott van az
asztalomon. Paptársam a következőket
írta: „Találkoztam Ötvös Józseffel, és na-
gyon jó hírt kell mondanom róla:
nősül.” 

Én hiszem, hogy engem akkor meg-
mentett ez a kolléga. Azért, mert nem
írt semmit rólam. Pedig akkoriban írni
kellett. Számtalanszor voltam kihall-
gatva én is, és ennek köszönhetően
tudom: amikor órákra rázárják az em-
berre a szekuritáté ajtaját, és egyedül
van, akkor nem meri megtenni azt,
hogy „nem ír”. Valamit írni kellett. Ez a
lelkipásztor annyit írt rólam, annyit je-
lentett személyemről, hogy nősülök. 

De ettől eltérve, esperességem ideje
alatt sok „más tartalmú besúgást” is lát-
tam, olvastam. Sohasem akartam azt,
hogy társaim ujjal mutogassanak egy-
másra. És ezt el is értem. Másként gon-
dolkodva, azt is mondhattam volna az
előbb említett kollégámról, hogy „te
besúgó vagy”, pedig ő megmentett
engem. 

Hát ennyit a besúgás papírjairól,
melyekről még azt is tudni kell, hogy
ezekkel kiválóan lehet manipulálni az
emberi kapcsolatokat!

Hatvanévesen ki merem mondani,
hogy az én generációm nem ártott a
másiknak. Csak felhasználtak minket
egymás ellen. Pont ettől akartam elha-
tárolni a kollégáimat, és ennek érdeké-
ben valóban többször is kijelentettem,
hogy amíg én vagyok az esperes, addig
nem fogom teljesíteni a Püspökségnek
azt a rendeletét, hogy az úgynevezett
szekus dossziékat kérjem. 

– A Székely Mezőséget átcsatolták
Mezőségi Egyházmegyéhez. E tény már
elegendő ahhoz, hogy akár egy új beosz-
tásról beszéljünk.

– Az öt nagyvárosi gyülekezettel
sokkal heterogénebb lett az egyház-
megye. Azonban figyelembe kell venni,
hogy nagyon erősek lettek a város mel-
letti gyülekezetek. Ezzel szemben a vé-
geken lévő falusi gyülekezetek a
fennmaradásukért küzdenek.  

Addig, amíg a város melletti a kö-
zösségek megerősödnek: a Maros-
mente elrománosodik, a
Nyárádmentén elég sok a cigány és nap
mint nap romló anyagi helyzetben él.
Sajnos ezeket a tényeket tudomásul
kell venni. Úgy állunk, hogy a kihaló-
ban lévő falvakban lassan már azt sem
tudjuk, lesznek-e még iskoláink. El sem
tudom képzelni azt, hogy miként fog-

juk a nevelni magyar iúságot úgy, ha
a településen nincs iskola, oktatás, val-
lásóra.  

– Templomépítés… Az ortodox
templomok megjelenésének száma ab-
szolút nincs arányban a magyar temp-
lomokéval… 

– A Református Egyház abban
hibás, abban vagyunk ludasok, hogy
nem vállaltuk, hogy kijárjuk, kilobbiz-
zuk, kikunyeráljuk, hogy mindenütt le-
gyen templomunk, ahol arra szükség
mutatkozik. Marosvásárhelynek szük-
sége lenne két nagy, és ezek mellett sok
kicsi református templomra, új egyház-
községekre. Nemcsak a látványos a fon-
tos. Az egyházban ahhoz, hogy elérjük
az embereket, kis pontokra van szük-
ség. Mi tagadás: ezzel arat a jehoviz-
mus, ezzel aratnak a baptisták, az
adventisták, sőt még a hit gyülekezete
is. Ugyanis ahhoz, hogy személyessé le-
hessen tenni egy lelki kapcsolatot a kö-
zösségen belül, ahhoz mindenekelőtt
kicsi közösségre van szükség. Talán ezt
ismerték fel az ortodoxok, ezért is van
minden városnegyedben templomuk.
A jövőre nézve, ezt a Református Egy-
háznak is fel kell vállalnia. 

– A templomba járás opciói.
Ma már ilyen is van…

– Igen, így van. A harmadik
évezred nemzedékének nem akár-
milyen választási lehetősége van.
Oda megy el, ahol érzi, hogy ott ő
valaki, és neki ott a helye. Az embe -
reknek ma már nem elég az, hogy a
pap szépen beszél. Sokszor arra van
szükség, hogy a templomozás után
a mellette lévővel még egy kicsit be-
szélgethessen, ahogy mondani szok-
ták „dumcsizzon”. Egy ötszáz
férőhelyes templomban, ahol van-

nak négyszázan és az emberek nem
ismerik egymást, ez nem megold-
ható. A kicsikben viszont igen. 

– Milyen szájízzel adja át a staféta-
botot?

– Nagyon örülök annak, hogy most
már minden letisztázódott bennem és
körülöttem. Büszke vagyok arra, hogy
felemelt fejjel adhatom át a teendőket.
Lehet egy kicsit vulgárisnak fog hang-
zani a válaszom, de kijelenthetem,
olyan időszakban voltam esperes, ami-
kor családi életemben is sokat számí-
tott a szolgálati autó, a telefon és a jó
fizetés. Sokakkal ellentétben, én ezeket
teljes mértékben fel merem vállalni.
Ezeknek köszönhetően esperességem-
nek gyakorlati haszna is volt. Másik
dolog, hogy jó értelemben, bennem
mindig is megvolt egy jó adagnyi kar-
rierizmus. Esperesként nagyon sok he-
lyen jártam, élményeimet, ha akarnám
sem tudnám felsorolni. Rengeteg em-
berrel megismerkedtem és többek kö-
zött nekik köszönhetem, hogy
számtalanszor éreztem és érzem, hogy
vagyok valaki. Boldog vagyok azért,
hogy az egyik legsajátosabb erdélyi
érték védői, oltalmazói közé tartozhat-
tam. 

– Az életében lezárul egy korszak.

Hogyan tovább?

– Esperesként csak kéthetente ta-
lálkozhattam híveimmel, így nem él-
hettem át igazán azt, hogy milyen jó is
gyülekezeti lelkész lenni. Meg vagyok
győződve arról, hogy nagyon szép idő-
szak előtt állok. Vártemplomi lelkipász-
tor vagyok még öt évig, vagyis a
nyugdíjazásomig. Lehet, túlzásnak
tűnik, esetleg a visszavonulással is ma-
gyarázható, de úgy gondolom, hogy a
vártemplomi lelkipásztori szolgálat van
olyan értékű, mint a Marosi Református
Egyházmegye esperesi szolgálata. 

– Hivatás és család az elmúlt tizenkét
évben, és mostantól…

–  Az elmúlt években csak „futot-
tam és rohangáltam”. Itt az alkalom,
hogy köszönetet mondjak a családom-
nak a nem akármilyen megértésért. Es-
perességem ugyanis nem kis
alkalmazkodást kívánt a szeretteimtől.
Éveken keresztül alig tudtunk közös
programokat szervezni. Úgy hiszem,
ezentúl sok minden meg fog változni. 

Tudom, hogy sok minden már nem
hozható vissza, de igencsak értékelem
azt a megértést, amit az enyéimtől
kaptam. 

Nagy-Bodó Tibor

Valóban többször is kijelentettem, hogy amíg én vagyok az esperes, addig nem fogom
teljesíteni a Püspökségnek azt a rendeletét, hogy az úgynevezett szekus dossziékat kérjem…

Tapasztalatból állítom,
hogy az erdélyi magyar
értelmiség szereti és
felvállalja az egyházát.



Lépést tart
a technológiával az egyház

Múlt héten Böjte Csaba atya Facebookon jelentette be, hogy az Ablak a Végtelenre című
könyvét immár androidos okostelefonon is olvasni lehet, és azt is, hogy a hit évében
naponta végigelmélkedhető lesz a könyv néhány gondolata egy külön erre a célra lét-
rehozott Facebook-fiók segítségével. Az alkalmazás a Google Playről letölthető.

Meghívlak a hit évét meghirdető
Egyház nevében egy nagy kalandra, a
hitünk tanulmányozására, annak alá-
zatos, nyugodt átbeszélésére! – írja
köszöntőjében a ferences szerzetes,
aki nagy kihívásnak érzi a Facebookon
ilyen módon el indulni, mivel ehhez
hasonló példával még nem találko-
zott. „Ezért nem tudhatjuk, hogy a
szeretettel, jósággal megterített asz-
talunk köré kik fognak összegyűlni, és
hogy ott milyen társaság fog kialakul-
ni – folytatja Csaba atya. – Bízom a
teremtő Istenben és az emberek jóin-
dulatában, ezért nagy bátorsággal és
tel jes nyitottsággal mindenki felé el-
indulunk élő hitünk pislákoló lángjá-
nál a Végtelenbe torkol ló úton!”

Nem Csaba atya az egyetlen, aki

egyházi emberként követi a technoló-
giai újításokat. Hétfőn Benedek pápa
Twitter-fiókját mutatták be a Vatikán-
ban, az egyházfő nevével jelzett
mikroblog december 1 2-én indul
nyolc nyelven, olaszul, angolul, fran-
ciául, spanyolul, portugálul, németül,
lengyelül és arabul. A pápai Twitter-
fiók neve @Pontifex lett. A mikroblog
kezdetben kizárólag a szerdai pápai
audienciákon mondott beszédek tar-
talmát ismerteti. Később a pápai
Twitter-üzenetek gyakoribbá válhat-
nak – hangzott el a vatikáni sajtótájé-
koztatón.

A pápának ezenkívül a hitet érintő
kérdéseket is fel lehet tenni az #ask-
pontifex hashtaggal. Az egyházfő
senki más Twitterét nem fogja követni,

őt annál többen: a még nem működő
@Pontifex fiókra máris megkezdődött
a jelentkezés az egész világból. Az első
óra alatt 1 2 ezren kl ikkeltek rá, lap-
zártánkkor viszont már a 370 ezret is
meghaladta a fel iratkozók száma. A
Vatikán azt is elárulta, hogy XVI . Be-
nedek nem személyesen Twitterezik,
mivel a 85 éves pápa ritkán használ ja a
számítógépet, de az üzenetek tartal-
mát el lenőrzi. A Vatikán által kiadott
közlemény szerint a pápai Twitter-fi-
ókkal az egyház ismételten el ismeri az
új médiaeszközök lehetőségeit, ame-
lyek alkalmas környezetet teremtenek
az evangél iumi igazság tanításához is,
a mai emberek problémáinak és re-
ményeinek meghal lgatásával és
megértésével.

A Brassói Lapok, Hargita Népe, Központ, Nyugati Jelen és Székely Hírmondó
val lásos mel léklete. Megjelenik minden héten.
A szerkesztőtanács tagjai: Baróti László-Sándor, Darvas-Kozma József,
dr. Orbán Szabolcs OFM, Szénégető István.
Ügyvezető: Lukács János István.
Telefonszám: 0364-1 4871 9, email : iroda@keresztal ja.ro, web: www.keresztal ja.ro.
Kiadja a Pax et Bonum Egyesület, a partnerlapok kiadóival közösen.
Minden jog fenntartva.

Kolozsi Noémi

Advent
Fejsze éle vágott a fa elevenébe, egy

vil lanás, és a hótól terhes ágak sorra
zuhantak a földre. A fa sírt fájdalmában,
minden sebhelye sajgott, égett, lükte-
tett, de a legjobban az fájt, hogy meg
kel lett válnia szeretett gyermekeitől.

A szél látta a kínlódást, és visszaka-
nyarodott a sudár fenyőhöz, megsimo-
gatta és próbálta vigasztalni.

– Ne sírj, hisz gyermekeid jó helyen
lesznek! Nem tudod, hogy az emberek
adventre készülődnek, és szükségük van
a gal lyakra? Koszorút fonnak belőlük,
gyertyát helyeznek közéjük és imád-
kozni fognak, hogy méltón várják a

Messiás születését!
– Megszűnne fájdalmam, ha tud-

nám, hogy Jézust várva az emberek
jobbá válnának, szívükben valóban
megszületne a békesség, és a szeretet
mindennap eltöltené őket! – felelte a
fenyő.

A szél arra gondolt, hogy elmegy és
megnézi, hova kerültek a kis ágak.
Könnyű dolga volt, hisz őt nem látta
senki, bárhová be tudott jutni, parányi
résen, tátongó kulcslyukon.

Látott egy fényes palotát, bekíván-
csiskodott. Gondolta, itt bizony nem
fonnak koszorút, nem várják Jézust,
mert megvan mindenük. Nagy volt az
ámulata, amikor meglátta a kis csalá-
dot, mindenki fonta az ágakat, faragta
a gyertyákat, mosolyogtak. A családfő
imára kulcsolta a kezét, és hálát adott

Istennek, hogy megáldotta őket, és
mindenük megvan, amire szükségük
van. Arra kérte gyermekeit, hogy válo-
gassanak játékaik között, és készítsenek
csomagot a szegényeknek. Az anya is
hozta befőttesüvegeit és csomagolta a
játékok közé. Titokban elmorzsolt egy
könnycseppet a szeme sarkában, hisz
pár évvel ezelőtt ilyen csomagot kaptak
ők is az angyaltól. Szegények voltak ak-
kor, és kilátástalan helyzetükben csak
az imára támaszkodhattak. Isten meg-
segítette őket.

A szél elégedetten ment tovább. Egy
szegényes házhoz ért, ahol a család ép-
pen vacsorázott. Kenyér volt, és lekvár
az asztalon. Mosolyogva majszolt a sok
gyerek, finom volt az étel, és ők hálásan
fogyasztották. Vacsora után ők is ad-
venti koszorút fontak és énekeltek, hí-

A pápának rengeteg követője van már a Twitteren

Az elmúlt egy év során az önkén-
tes tevékenységben résztvevők ok-
levelet és egy óriás puzzle egy
darabját vihették magukkal. A„Több
kéz többet húz” kirakós, amely az
önkéntesség mottójának ötletére
készült, szimbóluma volt annak az
egységnek, erőnek, jónak, amely az
önkéntesek egyenként vál lalt mun-
kájából fakad. Mindannyian fontos
résztvevői a tevékenységeknek,
amelyek által a rászorulókat segítik.
Ezt szimbol izálta az a kerámiamág-
nes, a puzzle egy darabja, amit az
önkéntesek kaptak.

vogatták az Üdvözítőt. Az il latos fenyő-
gal lyak sem búslakodtak, ők is érezték,
hogy milyen szép feladatot kaptak Is-
tentől : megszépíteni a várakozást, re-
ményt adni minden embernek, hogy
Emmánuel nemsokára megérkezik.

A szél bejárta a Földet, városok tere-
in, templomok szentélyében, iskolák
folyosóin, kórházak termeiben, minde-
nütt viszontlátta barátja, a fenyő apró
gyermekeit. Az ágak integettek neki, és
a szél tudta, hogy jó helyen vannak.
Tel jesítették feladatukat, és ez, habár
áldozatot követelt tőlük, mégis öröm-
mel töltötte el őket.

Advent van. Szívünk mélyén van egy
kis szoba, ahová Jézus szeretne beköl-
tözni. Drága vendég, il l ik Őt méltón fo-
gadni. Ebben a szobában lehet, hogy
mindent el lepett a por, megsárgultak a

terítők, áporodott benne a levegő. Tár-
juk szélesre szívünk ajtaját, törölgessük
le a port gondolatainkról, szel lőztessük
ki belőle a sok gonoszságot, bűnt. Dí-
szítsük fel ezt a szobát jótetteink zöld
ágaival, bűnbánatunk jó il latú gyertyá-
ival.

Várjuk Őt igaz szeretettel, keressük
Őt a hajnal i rorátén, lássuk meg Őt a
koldus szemében, hal l juk meg szelíd
szavát a gyóntatószék csendjében.

A szél indult a fenyőhöz, hogy el-
mondja neki, mit látott.

Az emberek, akik akkor az utcán
voltak, hal lottak egy csengő éneket:
„Hív minket most egy tiszta szó, szívek
homályán átható: Hagyjátok el már ál-
motok, az égből Krisztus ránk ragyog.”

Könnyes szemmel, de boldogan, a
fenyő énekelt, a szél kísérte.

Önkénteseket
ünnepelt a Caritas

Több mint 1 70 résztvevővel zajlott a
Caritas önkénteseinek szervezett gála-
ünnepség Csíksomlyón. „Jelen vannak,
ott vannak a kórházi ágyak mel lett, is-
kolások padja fölé hajolva, időseket ka-
ronfogva, sérültekkel játszva, nevetve,
fiatalok közé vegyülve” – emeli ki az
önkéntesek munkájának jelentőségét a
szervezet honlapján közzétett beszá-
moló. A gálát Sebestyén Ottó, a Caritas
lelkésze nyitotta meg, majd a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem báb szakos
mesteris hal lgatói adták elő a Születés,
szerelem, halál pantomim-, alternatív
bábdarabjukat.

Hirdessen
a hetente 35 000 példányban megjelenő Keresztaljában!

A Keresztal ja egyszerre jelenik meg öt regionál is újságban, tíz erdélyi megyében,
minden héten. Ha minket választ, hirdetése biztosan nem marad visszhang
nélkül, ráadásul egy jó ügyet támogathat. Kedvező árak, gyors, pontos kiszolgálás.
Telefonszám: 0744-51 5373 E-mail : iroda@keresztal ja.ro
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„Istenem, add, hogy nyerjek a lottón”
Miután egy amerikai lottótársaságnál 550 millió dollárra nőtt a főnyeremény, külön ima-
csoportok alakultak az interneten azért, hogy Isten segítségét kérjék a nyeremény meg-
szerzéséhez.

hogy a felebarátja helyett ő maga
nyerjen a lottón.”

A lottónyereményért mondott ima
egyébként nem új dolog. A CNN meg-
keresett néhány korábbi lottónyertest,
akik kifejezetten az ima erejének tulaj-
donították a szerencséjüket. Egy Gloria
Aguda nevű hölgy akkor kezdett imád-
kozni, amikor az adósságaik miatt a bank
már a házukat készült volna elárverez-
ni – és azonnal nyert is 9 mil l ió dol lárt.
Egy másik lottónyertes szintén az imá-
ban bízott. „A szentek segítségét kértem
– mondta Larry Green. – Soha nem sza-
bad kételkedni az ima erejében.”

Luhrmann professzor egyébként
könyvet is írt arról, hogyan van jelen az
ima az emberek mindennapjaiban,
Amikor Isten felesel címmel. A kutató
több száz keresztény embert kérdezett
meg arról, miért és hogyan imádkozik.
A beszélgetések egy részében triviál is
imakérésekről esett szó: menő frizurá-
ért, jó parkolóhelyért, sikeres vizsgáért
fordultak Istenhez a megkérdezettek.
Mások viszont méltatlannak találták az

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

A titok
mögötti világ

Nagyobbacska fiú voltam akkoriban, már nem kisgyerek, de a tojáshéj
még nagyjából ott volt a fenekemen. Mikulásjárás ideje volt, pucoltuk a
cipőnket szorgalmasan, bár a pirosruhás jóságos öregember létére vonat-
kozó alapos gyanú már befészkelte magát a szívünkbe. S hogy a gyanút
minden kétséget kizáróan eloszlathassam, eldöntöttem: én biza idén meg-
lesem a Mikulást. Így történt, hogy a titok még azon az éjszakán szerte-
foszlott, s miután néhány napig büszkén ízlelgettem a tudás fájának édes
gyümölcsét, végül rá kel lett döbbennem: ezzel nagyjából ki is űztem ma-
gam a gyermekkori ártatlanság paradicsomából.

Vannak olyan titkok, amelyekre kár ráfordítani a fényszórót.
Szent Miklós püspök maga sem verte nagydobra jószívűségét. A le-

genda szerint úgy adott hozományra valót a kilátástalan helyzetbe került
myrai lányoknak, hogy szegények azt sem tudták, honnan van a pénz. Az
éj leple alatt tette az ablakba a tömött zacskót, aztán a harmadik évben
a lányok apja megleste, hogy köszönetet mondjon az adományért. Egye-
dül Istennek tartozol köszönettel, figyelmeztette ekkor a jámbor püspök
a hálálkodó apát.

Vannak olyan titkok, melyeknek nincs szükségük fényszóróra, hi-
szen ők maguk válnak ragyogó jel lé, mihelyt egy halvány lámpás fénye
rájuk vetül.

Most, amikor az ajándékozási, vásárlási láz, az ünnepi csil logás lassacs-
kán a legjózanabb embert is hatalmába keríti, nem árt figyelni kicsit a tit-
kokra. A puszta kíváncsiság, amelyet a titkokkal szemben rendszerint
érzünk, gyakran felszínes, és többet árt, mint amennyit használ. Mélysé-
gében viszont csak akkor érthetünk meg egy titkot, ha érdeklődésünk több
lesz, mint merő kíváncsiság, ha nem elégszünk meg azzal a válasszal, amit
az internetes keresőmotor a másodperc töredéke alatt kidob. Szent Mik-
lós püspök, Szent Ferenc, a többi szent, és természetesen maga a betle-
hemi Kisded mind-mind olyan titkokat hordoztak, melyek felfedezése és
megértése egyúttal azt jelenti, mi magunk is rejtett kinccsé válunk. Eh-
hez viszont idő kel l, és őszinte, felnőtt kíváncsiság. Az ilyen emberen az-
tán keresztültör a szeretet, és bármikor képes átereszteni a beáradó
napfényt, akár a festett szentek a templomok ólomüvegein.

ehhez hasonló célokért mondott imád-
ságokat, szerintük Isten nem olyasvala-
ki, akivel csak úgy„leülhetsz kávézni”.
Ők arról beszéltek a könyv cél jaira anya-
got gyűjtő professzornak, hogy Isten se-
gítségét elsősorban a lelkiek terén
érdemes kérni, és anyagi természetű
kérés esetén mindig tudnunk kel l elfo-
gadni az Ő akaratát. „Fontos, hogy
imádkozzunk, de az is fontos, hogy Is-
ten megmaradjon Istennek. Isten min-
dent hal lani szeretne az imában, de a
döntéseket nem vehetjük ki a kezéből”
– mondta az egyik hozzászóló.

Mi a helyzet vajon velünk, magya-
rokkal?

Az imaszandek.hu honlapon nem
találtunk lottónyereményre vonatkozó
kérést, viszont konkrét anyagi segítsé-
get annál többen remélnek az imától.
Viszonylag ritka az ehhez hasonló fo-
hász: „Kérlek, Uram, erősíts a hitben”,
bár nem tel jesen példa nélkül i. Többen
kérnek segítséget Istentől vál lalkozá-
sukhoz, anyagi gondok megoldásához,
il letve betegségből való gyógyulásért.
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Az egyik csoport még honlapot is
működtet, ahol egydol láros„nevezési
díj” el lenében be lehet kerülni abba a
zárt körbe, amelynek tagjai együtt
imádkoznak a Powerbal l lottó megnye-
réséért, bízva abban, hogy a közös ima
„hatásosabb”.

De vajon szabad-e imádkozni lottó-
nyereményért? Nem bűn ez?

A kérdést a CNN hírcsatornának a
hitélettel foglalkozó blogja járja körül.
Csodálkozó pil lantások helyett szakér-
tők bevonásával próbál ja megkeresni és
megérteni, mi ál lhat a hasonló imaké-
rés hátterében. Tanya Luhrmann, a
Stanford Egyetem antropológiapro-
fesszora szerint bonyolult kérdés, hogy
helyes dolog-e lottónyereményért
imádkozni. „Azt hiszem, az embereknek
meglehetősen eltérő elképzeléseik
vannak az ima következményeiről –
mondta. – Egyesek számára az ima le-
hetőség arra, hogy bármit kérjenek
vagy megbeszél jenek Istennel. Mások
viszont úgy gondol ják, a Jézust követő
keresztény ember nem kívánhatja,

Csütörtök, 2012. december 6.

Cirkuszisták a pápánál
Akrobaták, bohócok, bűvészek, ál-

latidomárok, zsonglőrök és mutatvá-
nyosok ezrei zarándokoltak az elmúlt
hét végén Rómába a világ minden tájá-
ról, a cirkuszistákat XVI . Benedek pápa
is fogadta. Beszédében a Szentatya ki-
emelte: a cirkusz embereihez hasonló-
an az Egyház is vándor. „Mestersé-
getekhez lemondásra, áldozatra,
felelősségre és kitartásra, valamint bá-
torságra és nagylelkűségre van szükség”
– mondta a cirkuszistákhoz intézett be-
szédében XVI . Benedek. Olyan erények
ezek, amelyeket a mai társadalom nem
mindig értékel, mégis hozzájárultak,

hogy egész nemzedékeket nevel jenek
ebben a szel lemben. A Szentatya kiemel-
te, hogy a cirkusz környezete még őrzi
a nemzedékek közötti párbeszédet, a

barátság szel lemét, a csapatmunka ízét.
A befogadás, a vendéglátás jel lemzi őket,
i l letve odafigyelnek és választ adnak a
fiatal nemzedékek hiteles vágyaira.

12. oldal december 6–11.>> Keresztalja
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Nagyobbacska fiú voltam akkoriban, már nem kisgyerek, de a tojáshéj
még nagyjából ott volt a fenekemen. Mikulásjárás ideje volt, pucoltuk a
cipőnket szorgalmasan, bár a pirosruhás jóságos öregember létére vonat-
kozó alapos gyanú már befészkelte magát a szívünkbe. S hogy a gyanút
minden kétséget kizáróan eloszlathassam, eldöntöttem: én biza idén meg-
lesem a Mikulást. Így történt, hogy a titok még azon az éjszakán szerte-
foszlott, s miután néhány napig büszkén ízlelgettem a tudás fájának édes
gyümölcsét, végül rá kel lett döbbennem: ezzel nagyjából ki is űztem ma-
gam a gyermekkori ártatlanság paradicsomából.

Vannak olyan titkok, amelyekre kár ráfordítani a fényszórót.
Szent Miklós püspök maga sem verte nagydobra jószívűségét. A le-

genda szerint úgy adott hozományra valót a kilátástalan helyzetbe került
myrai lányoknak, hogy szegények azt sem tudták, honnan van a pénz. Az
éj leple alatt tette az ablakba a tömött zacskót, aztán a harmadik évben
a lányok apja megleste, hogy köszönetet mondjon az adományért. Egye-
dül Istennek tartozol köszönettel, figyelmeztette ekkor a jámbor püspök
a hálálkodó apát.

Vannak olyan titkok, melyeknek nincs szükségük fényszóróra, hi-
szen ők maguk válnak ragyogó jel lé, mihelyt egy halvány lámpás fénye
rájuk vetül.

Most, amikor az ajándékozási, vásárlási láz, az ünnepi csil logás lassacs-
kán a legjózanabb embert is hatalmába keríti, nem árt figyelni kicsit a tit-
kokra. A puszta kíváncsiság, amelyet a titkokkal szemben rendszerint
érzünk, gyakran felszínes, és többet árt, mint amennyit használ. Mélysé-
gében viszont csak akkor érthetünk meg egy titkot, ha érdeklődésünk több
lesz, mint merő kíváncsiság, ha nem elégszünk meg azzal a válasszal, amit
az internetes keresőmotor a másodperc töredéke alatt kidob. Szent Mik-
lós püspök, Szent Ferenc, a többi szent, és természetesen maga a betle-
hemi Kisded mind-mind olyan titkokat hordoztak, melyek felfedezése és
megértése egyúttal azt jelenti, mi magunk is rejtett kinccsé válunk. Eh-
hez viszont idő kel l, és őszinte, felnőtt kíváncsiság. Az ilyen emberen az-
tán keresztültör a szeretet, és bármikor képes átereszteni a beáradó
napfényt, akár a festett szentek a templomok ólomüvegein.

ehhez hasonló célokért mondott imád-
ságokat, szerintük Isten nem olyasvala-
ki, akivel csak úgy„leülhetsz kávézni”.
Ők arról beszéltek a könyv cél jaira anya-
got gyűjtő professzornak, hogy Isten se-
gítségét elsősorban a lelkiek terén
érdemes kérni, és anyagi természetű
kérés esetén mindig tudnunk kel l elfo-
gadni az Ő akaratát. „Fontos, hogy
imádkozzunk, de az is fontos, hogy Is-
ten megmaradjon Istennek. Isten min-
dent hal lani szeretne az imában, de a
döntéseket nem vehetjük ki a kezéből”
– mondta az egyik hozzászóló.

Mi a helyzet vajon velünk, magya-
rokkal?

Az imaszandek.hu honlapon nem
találtunk lottónyereményre vonatkozó
kérést, viszont konkrét anyagi segítsé-
get annál többen remélnek az imától.
Viszonylag ritka az ehhez hasonló fo-
hász: „Kérlek, Uram, erősíts a hitben”,
bár nem tel jesen példa nélkül i. Többen
kérnek segítséget Istentől vál lalkozá-
sukhoz, anyagi gondok megoldásához,
il letve betegségből való gyógyulásért.
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Az egyik csoport még honlapot is
működtet, ahol egydol láros„nevezési
díj” el lenében be lehet kerülni abba a
zárt körbe, amelynek tagjai együtt
imádkoznak a Powerbal l lottó megnye-
réséért, bízva abban, hogy a közös ima
„hatásosabb”.

De vajon szabad-e imádkozni lottó-
nyereményért? Nem bűn ez?

A kérdést a CNN hírcsatornának a
hitélettel foglalkozó blogja járja körül.
Csodálkozó pil lantások helyett szakér-
tők bevonásával próbál ja megkeresni és
megérteni, mi ál lhat a hasonló imaké-
rés hátterében. Tanya Luhrmann, a
Stanford Egyetem antropológiapro-
fesszora szerint bonyolult kérdés, hogy
helyes dolog-e lottónyereményért
imádkozni. „Azt hiszem, az embereknek
meglehetősen eltérő elképzeléseik
vannak az ima következményeiről –
mondta. – Egyesek számára az ima le-
hetőség arra, hogy bármit kérjenek
vagy megbeszél jenek Istennel. Mások
viszont úgy gondol ják, a Jézust követő
keresztény ember nem kívánhatja,

Csütörtök, 2012. december 6.

Cirkuszisták a pápánál
Akrobaták, bohócok, bűvészek, ál-

latidomárok, zsonglőrök és mutatvá-
nyosok ezrei zarándokoltak az elmúlt
hét végén Rómába a világ minden tájá-
ról, a cirkuszistákat XVI . Benedek pápa
is fogadta. Beszédében a Szentatya ki-
emelte: a cirkusz embereihez hasonló-
an az Egyház is vándor. „Mestersé-
getekhez lemondásra, áldozatra,
felelősségre és kitartásra, valamint bá-
torságra és nagylelkűségre van szükség”
– mondta a cirkuszistákhoz intézett be-
szédében XVI . Benedek. Olyan erények
ezek, amelyeket a mai társadalom nem
mindig értékel, mégis hozzájárultak,

hogy egész nemzedékeket nevel jenek
ebben a szel lemben. A Szentatya kiemel-
te, hogy a cirkusz környezete még őrzi
a nemzedékek közötti párbeszédet, a

barátság szel lemét, a csapatmunka ízét.
A befogadás, a vendéglátás jel lemzi őket,
i l letve odafigyelnek és választ adnak a
fiatal nemzedékek hiteles vágyaira.

13. oldaldecember 6–11. >> Keresztalja
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Michel de Nostredame, vagy ahogy mindenki ismeri, Nostradamus a 16. századi Fran-
ciaország népszerű alakja volt. A négysoros jövendöléseit sokan ismerik, azonban a 30
éve megtalált „elveszett könyvéről” már keveseknek van tudomása. Pedig ebben a
kódexben is a látomásait fogalmazta meg, csak képekben.

>> Életmód

Naponta használod őket,
pedig egészségkárosító
hatásúak
Technikai kütyük, melyek nélkül már el sem tudjuk
képzelni az életünket. Holott több szempontból is ká-
rosak.

Számítógép

Szeretsz éjszaka dolgozni? Esetleg csak az interneten ba-
rangolsz? Az éjszakai ücsörgés a villogó, világos, fényes mo-
nitor előtt megboríthatja a szervezet természetes belső
óráját. Ha meg nem is munkával, hanem játékkal vagy film-
nézéssel foglalkozol, fokozódik az esély arra, hogy aznap éjjel
álmatlanul forgolódj. Az erőszakos filmek vagy a számítógé-
pes játékok ugyanis csökkentik az agy melatonintermelését.
A melatonin az a hormon, amely az alvás-ébredés ciklust sza-
bályozza. 

A számítógép és a tévé ülve tartja használóit. Minél töb-
bet használod ezeket a technikai eszközöket, annál több időt
töltesz fizikailag inaktívan, s annál kövérebb, enerváltabb le-
szel. A tévé különösen veszélyes a testsúlyra, hiszen a filmek
közti reklámok gyakran fokozzák az ember éhségét, és folya-
matos nassolásra csábítják. A televízió hizlaló hatása már
gyermekkorban is szembetűnő. A számítógép vagy tévé előtt
naponta legalább 2 órát ülő gyerekek kövérebbek társaiknál
– ezt statisztikák igazolják.

Ismerősek az alábbi tünetek, amikor több órát töltesz el
a számítógép előtt? Fáradtság, vöröslő, fájdalmas szem, el-
mosódott vagy kettős látás. Nem meglepő, hiszen az emberi
szem nem képes egy pontból huzamosan egy pontot bá-
mulni. Szüksége van a mozgásra, hogy a szemizmok ne er-
nyedjenek el, s az egy pontra fókuszálás ne fárassza el
teljesen. Bár a fent említett tünetek szerencsére csak átme-
netileg tapasztalhatók, ha állandó megerőltetésnek teszed
ki a szemed, fogékonnyá válik mindenféle szemfertőzésre. 

Az egér és a billentyűzet használata apró, jellegzetes, nem
hétköznapi mozdulatokat igényel. A kézfej, a könyök, a kar,
sőt a váll is megsínyli ezeket a mozdulatokat. Az inak irritá-
ciója és gyulladása nyomja az idegeket, és komoly kéz- vagy
vállfájdalomhoz vezethet. Hosszú távon károsodnak az ideg-
sejtek és a szövetek.

Zenelejátszó

A hordozható zenelejátszóknak köszönhetően sokan soha
sincsenek csöndben, folyamatos zenének, vagyis ebben az
értelemben zajnak teszik ki magukat. Ezért a legtöbb, állan-
dóan zenét hallgató fiatal füle sokkal öregebb, mint fizikai
életkora indokolná, azaz magas frekvenciákon olyan hallás-
kiesést tapasztalnak, ami normális esetben középkor előtt
nem jellemző. Sokan nemcsak az utcán hallgatnak zenét,
hanem munkahelyükön is egész nap fülhallgatóval a fejükön
dolgoznak. Ez azért baj, mert a fül egészségének szempont-
jából nemcsak az fontos, hogy milyen hangos az adott zaj,
hanem az is, hogy mennyi ideig tart. Amíg egy szirénázó
autót könnyen elvisel a füled, a folyamatos zajtól károsodnak
a belső fül sejtjei. A hangos zene ráadásul életveszélyes is
lehet, hiszen nem hallod, mikor jön autó, vagy mikor dudál
rád valaki.

Telefon

Egy átfogó kutatás bebizonyította, hogy ha vezetés köz-
ben telefonálsz, az olyan, mintha közepesen részeg lennél.
És a közhiedelemmel ellentétben ennek nem csak az az oka,
hogy amíg a telefonod nyomkodod, csak egy kezed marad a
sebességváltó és a kormány használatára. Ha kihangosítóval
beszélsz, a hasonlat akkor is megállja a helyét. A beszélgetés
ugyanis olyannyira lefoglalja az agyad, hogy nem vagy képes
minden olyan területét maximálisan kihasználni, amely el-
vileg a biztonságos vezetéshez szükséges.

Forrás: otvenentul.hu

Nostradamus elveszett kódexe –
képes jóslat a világvégéről

Egy jós életútja

Nostradamus saját korában egyáltalán
nem a jóslási képességei okán, hanem mint
pestisdoktor vált híressé. Egy olyan idő-
szakban, amikor a higiénés körülmények
messze nem voltak kiforrottak. Később
megnősült és két gyermeke született, ám
egy ismeretlen betegség a családfőn kívül
mindannyiukkal végzett. Ekkor úgy döntött,
bejárja Olaszországot. Utazásának az ismét
kitörő pestis vetett véget, melynek hatására
hazatért, hogy segítse honfitársait. A jár-
vány csillapodtával újraházasodott, és
könyvírásra adta a fejét. Emellett a csilla-
gászatban, a jóslásban és a tágabb érte-
lemben vett alkímiában is elmerült. Nem-
sokára híre ment különleges látnoki
képességének. Jövendöléseit folyamatosan
lejegyezte, és a rosszakarók elől versesfor-
mába öntötte, hogy megnehezítse a jós-
latok megértését. Ezt a művét 1555-ben A
próféciák címmel adta ki. Még II. Henrik,
francia király is elhívta udvarába, hogy ta-
nácsokkal lássa el. Két jövendölést hagyott
az uralkodóra: az egyik szerint Franciaor-
szág egyesítése révén hatalmas sikereket
fog elérni, azonban a másik jóslat vészjósló
volt: egy baleset véget fog vetni földi pá-
lyafutásának. Az uralkodó nemsoká bekö-
vetkező halála meghozta Nostradamus szá-
mára a sikert, hiszen a víziója valósággá
vált és beteljesedett.

Nostradamus másik kódexe

A próféciák című könyv és a benne levő
négysoros jóslatok ismertsége csak az
1980-as években vált világhírűvé. Ekkortájt
talált rá egy olasz újságíró, Enza Massa a
jós addig ismeretlen művére, amelyet a
szakmabeliek úgy emlegetnek: ,,Az elve-
szett könyv”.

A római Központi Nemzeti Könyvtárban
látható alkotást csak azután kezdte felfe-
dezni a média, hogy 2007-ben a History
Channel egy dokumentumfilmet szentelt
neki. Az illusztrált kódexben 80 kép talál-

ható, ezek közül a legtöbb már bekövetke-
zett eseményt ábrázol. A rajzok vízfestékkel
készültek, és ahogy a verses jóslataiban
megszokhattuk, ezek is rengeteg szimbo-
likus jelentőséggel bírnak. Az utolsó olda-
lon azonban nem a szerző által írt kiegé-
szítés azt sejteti, hogy a mű jelen
állapotában hiányos, nem a teljes alkotást
takarja.

Az egyik leghíresebb illusztráció a 2001.
szeptember 11-én bekövetkezett, New
York-i Világkereskedelmi Központ ellen irá-
nyuló terrortámadást vetítette előre.
Ugyanakkor említésre méltó a francia for-
radalmat, és a Szovjetunió összeomlását
ábrázoló képek is, melyek a Nostradamus-
hívőket ismételten megerősíti, hogy a pró-
fétának igenis pontos jövendölései voltak,
amiket tisztán látott a csillagokból.

Nostradamus elveszett könyve.
2012. december 21-i jóslat

A kódex legérdekesebb eleme egy hét
részes képsorozat, amikben van egy közös
pont, épp ezért egységben kell vizsgálnunk.
Néhányan úgy vélik, ez a jóslat a 2012. 
december 21-én bekövetkező változásokra
utal, amit egyes ősi kultúrák a „világvégé-
nek” is tekintenek. Az ábrákat a lapok te-
tején látható idő kereke köti össze, mely
meg is határozza azok egymásutániságát.
A képeken többször láthatunk utalást arra,
amit a csillagászok is hangoztatnak, hogy
idén fog bekövetkezni az a páratlan ese-
mény, amikor a Nap a Tejút-rendszer kö-

zepével fog együtt állni. Ezt galaktikus
együttállásnak nevezik. Ritkaságát mi sem
jelzi jobban, hogy 26000 évente történik
hasonló égi jelenség. És ami aggodalomra
ad okot, vélik a kutatók, hogy a legutolsó
jégkorszak 13000 éve történt. Tehát, ha fél-
időben ilyen katasztrófa történhetett a
bolygónkkal, akkor a mostani együttállás-
nál hatványozottabban előfordulhatnak
olyan szörnyűségek, mint az erősödő föld-
rengések, vulkánkitörések, cunamik. Ez
egybevág Nostradamus jóslataival is.

A másik szimbólum, ami többször is
megjelenik: az élet fája, illetve annak pusz-
tulása, ami meglehetősen baljóslatú. Az
utolsó kép a legrémisztőbb, mert az idő
megállt, az időkeréknek már nincsenek kül-
lői. Nostradamus saját kezében egy könyvet
mutat felénk, aminek lapjai üresek. Sokan
úgy vélik, ezzel azt üzente a látnok, hogy
a sorsunk a mi kezünkben van.

A választás lehetősége

A szakértők szerint akárcsak II. Henrik
esetében, Nostradamus nekünk is megadja
a választás lehetőségét a jövőnket illetően.
A négysorosaiban többször utal arra, hogy
éljünk békességben a Földön. Ez az egyik
út. A másik, hogy ragaszkodunk makacsul
az elveinkhez és az anyagi javakhoz, melyek
egyre gyakoribb harcokhoz fognak vezetni,
míg végül az ember elpusztítja saját magát.
A jövendőmondó hívei szerint csak rajtunk
áll, melyiket választjuk.

Forrás: napkávéház.hu

A mazsola véd a magas vérnyomástól?
A mazsola és a szója fo-
gyasztása védhet a magas
vérnyomástól, amely a szív-
betegségek legjelentősebb
kockázati tényezője - közöl-
ték kutatók az Amerikai
Kardiológiai Kollégium
konferenciáján.

A mazsolával kapcsolatos
vizsgálat az első randomizált
klinikai próba volt, amely az
aszalt szőlő vérnyomásra gya-
korolt hatására volt kíváncsi.

A tanulmányba összesen 46

embert vontak be, akik vala-
mennyien a magas vérnyomás
betegséget megelőző állapot-
ban voltak. Ez azt jelenti, hogy
vérnyomásuk még nem ha-
ladta meg a 139/89-es sziszto-
lés és diasztolés értékpárt.

Azok vérnyomása, akik na-
ponta háromszor édesség he-
lyett egy-egy kis maréknyi ma-
zsolát ettek, a 12 hetes követési
idő végére határozottan csök-
kent, a felső, szisztolés érték
akár 10 higanymilliméterrel is.

A kutatók úgy vélik, hogy a
mazsola előnyös hatása az
aszalt szőlő nagy káliumtartal-
mának köszönhető.

„Egyúttal az antioxidáns ét-
kezési rostoknak is jó forrása,
ami előnyösen változtatja meg
az erek biokémiáját, így rugal-
masabbá teszi azokat, ezáltal
is csökkenhet a vérnyomás” -
magyarázta Harold Bays kuta-
tásvezető, a louisville-i Anyag-
csere- és Érelmeszesedési Ku-
tatóintézet munkatársa.

A másik, szójáról készült ta-
nulmányba 5100 amerikait
vontak be, akik életkora 18 és
30 év között volt.

A szója jótékony összetevői
az izoflavonok; akik naponta
legalább 2,5 milligrammot fo-
gyasztottak belőlük tofuval (de
akár mogyoróval vagy zöld te-
ával), azok szisztolés vérnyo-
mása átlagosan 5,5 higanymil-
liméterrel esett vissza.

Forrás: napidoktor.hu
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

1974-ben néhány vásárhelyi fiatal tollaslabdaütőt vett a kezébe és kipróbálta, milyen a sportág.
1976 decemberében rendezték meg, Demeter Zoltán sporttanár kezdeményezésére, az első
hivatalos, a nemzetközi szabályok szerint lebonyolított országos jellegű tollaslabda versenyt,
a Maros Kupát, amelyen 8 megye egyéni játékosai vettek részt. Jelenleg Marosvásárhelyen ezt
a sportágat kevesen űzik. Ennek okáról, a sportág jelenkori helyzetéről a tollaslabdázás egyik
nagy öregjével, az 57 éves Erdős Józseffel beszélgettünk.  

A FCM vezetőedzője 
korházba került

Pénteken, az őszi idény 15. fordulójában, a Marosvá-
sárhelyi FCM együttese minimális gólkülönbségű, 1-
0 arányú győzelmet aratott az anyagi nehézségekkel
küszködő scornicesti-i FC Olt ellen.

A mérkőzés viszonylag könnyűnek ígérkezett, hiszen az
FC Olt a bajnokság gyengébb képességű csapatai közé tar-
tozik. 

Az mérkőzés legfontosabb történése Daniel Isăilă veze-
tőedzővel kapcsolatos, aki az első félidő végén, amikor a
helyzetekkel játszadozó együttese eladott egy labdát a kö-
zéppályán, s ebből majdnem vendéggól született, annyira
felidegesítette magát, hogy rosszul lett, a mentősöknek kel-
lett közbelépniük, s kórházba szállítaniuk. Az orvosok szív-
burokgyulladást észleltek, amit a stressz rovására írtak,
amelyet súlyosbított, hogy a szakember az utóbbi időben
többször megfázott. Először arra gyanakodtak, hogy infarktus
érte Daniel Isăilát, de végül ezt a vizsgálati eredmények ki-
zárták. A szakembernek kéthetes pihenést javasoltak, emel-
lett gyulladáscsökkentő gyógyszereket kell szednie. Ezúton
is mielőbbi felépülést kívánunk neki. 

Mivel a Damila Măciuca 3-2 arányú vereséget szenvedett
a FC Argeş otthonában, az FCM két ponttal megelőzi az újon-
cot, és a tabella harmadik helyéről várja a tavaszi folytatást,
hét ponttal lemaradva a 27 pontot gyűjtő éllovas brassói Co-
rona mögött. 

A Maros megyei tollaslabdázás történetéből

Egy sportág
felemelkedése és bukása 

– Mikor is bukkant fel a tollas-
labda mint sportág városunkban?

– Többedmagammal már a
hetvenes évek elején, a helyi Pio-
nírház keretén belül tollaslabda
szakosztályt alapítottunk, ahol
hobbi szinten űztük ezt a sportágat.
Demeter Zoltán vezetésével ott ját-
szott többek között Czirjék Gyula,
az Erdei-testvérek, Kozma Éva stb.,
akikkel idővel a Víkendtelepen,
majd a Petru Maior egyetem tor-
natermében hódoltunk ennek a
sportágnak.

– Kik voltak azok, akiknek kö-
szönhetően elterjedt Marosvásárhe-
lyen a tollaslabda?

– A hetvenes évek elején a né-
hai Grün László, Kiss István, Demeter
Zoltán tanár, Czirjék Gyula és Raţiu
Maria voltak a sportág első igazi
úttörői, kezeik közül sok iú tehet-
ség kikerült az évek során.

– Mikor tartották az első tollas-
labda versenyt Vásárhelyen?

– Romániában az első hivatalos
tollaslabda versenyre Marosvásár-
helyen került sor 1975-ben, a helyi
Pionírházban. 1976-ban ugyancsak
városunkban került sor a KISZ-Ku-
pára, amelyen 12 megye legjobb
sportolói vettek részt. Annak idején
több klub is működött városunk-
ban, éspedig: Marosvásárhelyi Pi-
onírház (1975), I.P. 3 Marosvásár-
hely (1976), C.S. Electromures
(1976), Marosvásárhelyi Gyerekek
és Tanulók klubja és Szászrégeni Vo-
inţa (1976).

– Melyek voltak a legismertebb
marosvásárhelyi versenyek, ame-
lyekre sor került a 70-es években  a
városban?

– Az 1976 decemberében ren-
dezték meg, az első hivatalos, a
nemzetközi szabályok szerint lebo-
nyolított országos jellegű tollas-
labda versenyt, a Maros Kupát,
amely a legismertebb és a legsike-
resebb volt, hiszen 8 város 62 játé-
kosa vett indult. A házigazdák mel-
lett Temesvár, Bukarest, Resica,
Szászrégen, Kolozsvár, Csíkszereda
és Sepsiszentgyörgy csapatai mér-
ték össze tudásukat és szerettették

meg ezt a játékot a hálás közön-
séggel. 

Akkoriban az országban csak
városunkban rendeztek hasonló je-
lentőségű, gyerekek számára kiírt
tollaslabda versenyt, a hagyomá-
nyossá vált Maros Kupát, amelyen
például 1979-ben 7 megye 80 gye-
reke vett részt. 

Ugyancsak városunkban,
ugyanabban az évben első ízben
került sor nemzetközi versenyre is,
amelyen a helyi Pionírház gyermek-
és iúsági csapata, az akkori magyar
bajnok Zsombó együttesével mér-
kőzött meg.

– Mikor alakult meg a hazai tol-
laslabda szövetség?

- Annak idején főleg a maros-
vásárhelyi, temesvári, bukaresti csa-
patok remekeltek, de hamarosan
méltó ellenfelei lettek az időközben
megalakult együttesek is. Az önálló
Tollaslabda Szövetség felállítására
jóval később, 1990. január 29-én
került sor, az elnökség soraiban a
marosvásárhelyi Demeter Zoltán is
jelen volt.

– Kik voltak a legismertebb helyi

tollaslabdázók a korábbi, mintegy
40 év során?

– A nők közül a legismertebb
és a legsikeresebb Stich Erika (Elect-
romureş) volt, aki 1991-ben egyé-
niben és párosban (Kozma Csilla ol-
dalán) országos bajnok lett,
csapatban meg országos másodi-
kak lettek. 

1993-ban a tollaslabda Balkán-
bajnokság férfi felnőtt kategóriá-
jában a néhai Balázs Imre aranyér-
met szerzett. Ez volt minden idők
legjobb marosvásárhelyi tollaslabda
eredménye. Ugyancsak 1993-ban
a Balázs Imre-Szilágyi Zsolt páros
az országos harmadik lett. 1994-
ben és 1995-ben Stich Erika orszá-
gos bajnoki címet, 1995-ben pedig
a Stich Erika-Balázs Imre vegyes pá-
ros ezüstérmet szerzett.

– Néhányan egy marosvásárhe-
lyi líceum sporttermében hetente
egyszer, hobbiként űzik a tollaslab-
dát. Miért lett ennyire elhagyatott ez
a sportág Maros megyében?

– A pénzhiánynak is betudható
ez, meg annak, hogy szerintem
nincs kellőképpen mediatizálva a
sportág. Bennünk, akik hajdanán

klubszinten játszottunk, megvan a
játék iránti szeretet, és alig várjuk a
csütörtököt, hogy újra játszhassunk,
igaz, csak egymás közt. A hajdani
Electromureş játékosai közül Szilágyi
Zsolt, Sipoş Vasile, Nemes Csongor,
Szabó Zsombor, Ioana Matei, Sárosi
Attila vesz részt ezeken a játszmá-
kon.  

Kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal ugyan, de 40 éve űzöm ezt
a sportot, s csütörtökönként általa
vezetem le, úgymond „kiütöm” ma-
gamból a bennem felgyűlt feszült-
séget. 

– Ki is volt Balázs Imre?
– Balázs Imre fiatalon, elemi is-

kolásként ismerkedett meg a tol-
laslabdával mint sportággal Ma-
rosvásárhelyen, ahol a Pionírháznál,
Demeter Zoltán tanár kezei alatt
barátkozott meg a tollaslabdával.
A későbbiekben Czirjék Gyula egy-
kori tollaslabdázó kezei között for-
málódott. Balázs Imre nevéhez fű-
ződnek a vásárhelyi tollaslabda
legsikeresebb évei. Kevéssel vissza-
vonulása  után a sportág eltűnt a kí-
nálatból, legalábbis megyei szinten.

Szőcs Bernadette 
kétszeres országos bajnok!
A december 9-16-a között az
indiai Hyderabadban rende-
zendő ifi világbajnokságra
készülve, a marosvásárhelyi
születésű, de Besztercén asz-
taliteniszező Szőcs Berna-
dette-Cynthia részt vett a Bu-
zăuban megrendezett
U-21-esek (nagy iúságiak)
országos bajnokságán, ahol
két arany- és egy ezüstérmet
szerzett.

A vegyes párosban, a kéz-
divásárhelyi Kanabe Szilárd
oldalán a döntőig jutott, ahol
szoros küzdelemben, 3-2
arányban maradtak alul a
konstancai-cămpulung-i
Munteanu-Postoaca párossal
szemben, így az ezüstérem
birtokosai lettek.

A lánypárosban, a szlati-
nai Irina Ciobanuval, minden
meccsüket megnyerve, a
döntőig meneteltek, ahol 3-
1-re legyőzték a buzau-zilahi
Istrate-Vincze párost, s így az
aranyéremnek örvendhettek.

A legfontosabb verseny-
számban, az egyéniben Ber-
nie egymásután nyert egy
konstancai, majd  egy buzăui
lány ellen (4-2), majd az elő-
döntőben, az ausztriai Szu-
perligában játszó Postoaca
ellen is diadalmaskodott (4-
0).

A döntőben sima, 4-0
arányú győzelmet aratva a
Franciaországban pingpon-

gozó zilahi Vincze ellen (4-
0), így elhódítva a bajnoki
babérokat (amit Bernadette
még korábban is több ízben
megnyert).

Bernadette bátyja, Hunor
nem tudott részt venni az
idén ezen a versenyen, a né-
metországi Bundesliga 2-ben
szereplő TTS Borsum me, en-
gedélyezte az elutazását, így
nem tudta megvédeni a ta-
valyi 3-szoros bajnoki címét.

Megjegyezendő, hogy
november 20-án, a 3 aranyé
remmel Bahrainból haza-
utazó Bernie-nek még volt
ideje kiutazni a norvégiai
Stavangerbe, ahol meg-
nyerte a Norvég kupát női
felnőtt (Damen Elite) és U-
21-es korcsoportban is, majd
engedélyt kapott a rende-
zőktől, hogy a fiúk (!)U-21-
es kategóriájában is részt ve-
gyen, ahol az előkelő 5.
helyen végzett (a legjobb 8
között, a későbbi győztes kí-
nai fiútól kapott ki 3-1-re).

A román szakszövetség és
főszponzora által a napokban
kiadott 2013-as naptárában
is láthatjuk a kis marosvásár-
helyi lányt, míg az asztalite-
nisz-sportfelszereléseket
gyártó Tibhar-cég 2012-
2013-as katalógusában is
megcsodálhatjuk a Berna-
dette fotóit. 

Sajnos, hogy Marosvásárhelyen csak
a kövesdombi Gheorghe Sincai, meg
az Electromures liceum termében
űzhető a tollaslabda, hiszen csak ott
vannak megvonalazva, a szabályok
szerinti tollaslabda-pálya
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Benedek István szavazásra
buzdítja a Maros megyeieket

Benedek István, a vásárhelyi
RMDSZ-frakció elnöke: 
„Arra kérek minden Maros megyei
magyart, hogy minél többen já-
ruljanak december 9-én az urnák
elé, és szavazzanak az RMDSZ je-
löltjeire, hisz eddigi tevékenysé-
günk és megvalósításaink önma-
gukért beszélnek.

Emellett arra hívnám fel a sza-
vazópolgárok figyelmét, hogy a

parlamentbe egyetlen bejutásra
esélyes magyar politikai alakulat
az RMDSZ, emiatt ne pazarolják
más erdélyi magyar pártokra a
voksaikat, hiszen azok csak a ro-
mán alakulatok esélyeit növelik.
Rendkívül fontos, hogy a Szövet-
ség továbbra is képviselni tudja a
magyarság érdekeit, emiatt va-
sárnap voksoljanak a jelöltje-
inkre!”


