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Sport
Nosztalgiázó
Marosvásárhelyiek

Hétfőn délután, a marosvásárhelyi Sportcsar-
nokban került sor a Líceumok Ligájára, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatal, a helyi tanáccsal
és a Joma sportszergyártó céggel közösen
rendezett meg. 

A 3.-4. helyért való mérkőzésen, az Elekt-
romureş Iskolaközpont 4-2 arányban győzte
le a Gh. Şincai Iskolaközpont együttesét, míg
a döntőben a Szász Albert Sportiskola diákjai,
ugyancsak 4-2 arányban diadalmaskodtak,
a Transilvania Kereskedelmi Kollégium ellen.

Az esti órákban, érdekes gálamérkőzésre
került sor, amelyen városunk egykori legis-
mertebb csapata, a hajdani ASA barátságos
mérkőzést vívott a bukaresti Dinamo öregfiúi
ellen. 

Az ASA színeiben pályára léptek az egykori
kedvencek, akik hajdanán történelmet írtak
a hazai labdarúgás nagykönyvében és több
ezer ember szurkolt nekik a Ligetben szinte
minden mérkőzés során. 

Nem vehetett részt ezen a mérkőzésen
többek közt minden idők legjobb marosvá-
sárhelyi labdarúgója, Bölöni László sem –
aki jelenleg Qatarban edz, az Al-Khor együt-
tesénél–, de levélben üdvözölte egykori
csapattársait, régi barátait, a hajdani szur-
kolóit.  
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Interjú
„Elültettem egy fát, amelynek 
most kezdenek beérni a gyümölcsei”
Interjú Bányai Kelemen Barna, Kaszás Attila-díjas színművésszel

Bányai Kelemen Barna 1982. október 14-én született
Marosvásárhelyen. Általánosba a 3-as és a 18-as iskolákba járt, majd az
Unirea Líceumban érettségizett. 2002–2006 között a Marosvásárhelyi
Színművészeti Egyetem diákja volt, ahol színész szakon tanult. 2006-
tól tagja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának, de ezzel párhuzamosan a Sebestyén Aba által
alapított független színháznak, a Yorick Stúdiónak is munkatársa. 

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

Vélemény
Karácsonyi 
nosztalgia

Dezső betöltötte már a 44. életévét, mégis
csak idén végzett egy számítógép-kezelő
tanfolyamot. Úgy gondolta, jövő van benne,
hisz lassan az egész világot számítógépek
vezérlik. A mai világban szinte analfabétának
számít, akinek nincsenek legalább alapfokú
számítógépes ismeretei. 

>>> 4. oldalVélemény
Ellenzékre is alkalmatlan

A romániai magyar érdekképviseleti szövetség
potenciális szavazójaként kellemetlenül
éreztem magam az utóbbi időben. A hírek
folyton az RMDSZ kormánytárgyalásairól
szóltak. Annak ellenére, hogy nem volt „ránk”
szükség a parlamenti többséghez, és mint
utóbb kiderült, még a kétharmadoshoz sem, a
hatalom betegségével megfertőzött
politikusaink nem tudták az undorító
kuncsorgást abbahagyni. 
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A 12. és 13.
oldalon

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

A Pécsi Tudományegyetem
díszdoktorává avatták Mihai
Răzvan Ungureanut

Humor >>> 7. oldal

www.kozpont.ro

December 13-án a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává avatták  Mihai Razvan Ungureanu volt román miniszterelnököt.  A
rendezvényen a MOGYE szenátusát dr. Nagy Előd egyetemi docens képviselte, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesületet részéről Ádám Valérián volt jelen, és egy MOGYE-hallgatókból, és rezidensekből álló csoport.  A kiutazást Csegzi Sándor
polgármesteri tanácsos és i. dr. Benedek István támogatta. Dr. Nagy Előd a MOGYE szenátusa nevében megköszönte a volt
miniszterelnöknek, hogy egy európai megoldást támogatott, amikor a különálló magyar kar létrehozása mellett kiállt. Ádám Valérián
megkérte a volt miniszterelnököt, hogy szenátorként az ellenzékből is támogassa az ország kisebbségeinek felzárkózását. Ugyanakkor a
volt miniszterelnök elfogadta az RMOGYKE meghívását, hogy Marosvásárhelyen nyílt fórumon mutassa be az általa képviselt
kisebbségpolitikát.



Rendkívüli karácsonyi 
koncert az Arielben
A marosvásárhelyi Művész-
kuckó Egyesület rendkívüli ka-
rácsonyi koncertet szervez 
december 21-én, pénteken és
22-én, szombaton 19 órától az
Ariel Iúsági és Gyermekszín-
ház Nyomda utcai székhelyén.
Jegyek elővételben és a hely-
színen is válthatók a színház
pénztáránál.

Gyergyószárhegyi 
klasszikusok
December 18-án nyílt meg a
marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban az idén októberben hatodik
alkalommal megrendezett
Gyergyószárhegyi Klasszikusok
Nemzetközi Alkotótábor mun-
káit bemutató kiállítás. Idén 18
festő, grafikus, szobrász dolgo-
zott a művésztelepen, az alko-
tásaikból összeállított tárlatot
a szárhegyi Alkotóközpont mű-
vészeti vezetője, Siklódi Zsolt
szervezte. Az alkotók között
marosvásárhelyi, brassói, csík-
szeredai, gyergyóalfalui, sze-

beni illetve magyarországi mű-
vészek is találhatók.

Téli tárlat 2012
A Romániai Képzőművészek
Szövetségének marosvásárhe-
lyi fiókegysége idén is meg-
szervezte a Téli tárlatot. A kiál-
lítás a Kultúrpalota földszinti
galériáiban tekinthető meg.

Rendhagyó fotókiállítás
Gondolatok és tükröződések
címmel nyílt formabontó fotó-
kiállítás a marosvásárhelyi Ber-
nády tér 3. szám alatti refor-
mátus esperesi hivatal
tanácstermében. Incze István

AFIAP fotóművész fotói Incze
Annamária verseit illusztrálják.
A kiállítás december 30-ig na-
ponta 9-13 óra között látogat-
ható.

Marton Erzsébet kiállítása
Továbbra is megtekinthető
Marton Erzsébet préseltvirág-
kiállítása a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi
Ház előcsarnokában.

Ünnepi vásár a 2-es 
Számú Általános Iskolában
December 20-án, csütörtökön
karácsonyi vásáros nap lesz a
marosvásárhelyi Dózsa György

utcai 2-es általános iskolában.
Az I-VIII. osztályos diákok által
készített karácsonyfadíszek, ké-
peslapok, kis ajándéktárgyak
között reggel 9 és délután 5 óra
között válogathatnak az érdek-
lődők. A vásárra bárki betérhet,
a vendégeket teával, forró cso-
kival és sütivel fogadják –
ameddig a készlet tart.

Az Unitarcoop 
Alapítvány kiállítása
A kövesdombi unitárius temp-
lom Bözödi György termében
megnyílt az Unitarcoop Alapít-
vány hagyományőrző csoport-
jának kézműves karácsonyi vá-
sára. A kiállítás és a karácsonyi
vásár december 16-tól 30-ig lá-
togatható hétköznapokon és
szombaton 9-13 óra között, va-
sárnap pedig a 11 órai isten-
tisztelet előtt és után.

Könyvbemutató
Csütörtökön, december 20-án
este 6 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban mutatják be
Oltyán László legújabb posztu-
musz regényét, a Kriterion
Könyvkiadónál megjelent Pi-
henő a hegyen című kötetet. 
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Névnapok
December 20. Teofil, Ignác, Krisztián, Keresztély, Eugén
December 21. Tamás, Izidor, Péter
December 22. Zénó, Anikó, Nina, Xavéria
December 23. Viktória
December 24. Ádám, Éva, Noémi, Ervin, Hermina, Adél
December 25. Eugénia, Anasztázia, Anasztáz, Nyeste, Nerina
December 26. István, Dénes, Előd, Stefánia

Ajánló

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: Ebben az időszakban elsősorban munka területén kaphat
jó híreket. Most jó esélye van arra, hogy új állást találjon vagy
fizetésemelést kapjon, ezért érdemes dolgoznia az ügyön. A
magánéletében most egy ideig valószínűleg nem történnek
nagyobb változások, de kiegyensúlyozott időszakra számíthat.
Bika: Ez a hét csupa jó hírt hozhat ön számára, és ez töltse el
optimizmussal. Ha eddig aggodalmak gyötörték, most tisztulnak
a feje fölül a viharfelhők. Elsősorban anyagi téren számíthat
fellendülésre, de a magánélete is kedvező fordulatot vehet.
Ikrek: Olyan időszakban van, amikor segítséget kap ahhoz,
hogy felfedezze a saját útját, melyhez új ötleteket és inspirációt
kaphat a környezetétől vagy ismerőseitől. Használja ki ezt a
más szempontból nyugodt időszakot arra, hogy alkosson, építse
a kapcsolatait, és másoknak is kedvében járjon.
Rák: Magánéleti nehézségek várhatják. Ha párban él, heves
viták is lehetségesek, ha pedig egyedül van, elcsüggedhet, mert
még mindig nem találta meg a párját. Akármelyik helyzetben
is legyen, meg kell tanulnia, hogyan engedje el az irányító haj-
lamait. Bízza rá magát az események sodrára.
Oroszlán: Bár ez a hét nem ígér felforgató változásokat, ezekben
a napokban új barátokra tehet szert, és ha még nem talált önre
a szerelem, akkor hamarosan beköszönt az életébe. Fogadja el
a meghívásokat, mert ez az időszak a társasági életről szól ön
számára a bolygók szerint.
Szűz: Izgalmas híreket kaphat a munkája kapcsán, de elsősorban
a romantika ragadja magával. Ha eddig úgy érezte, nem kapja
meg a munkahelyén azt a megbecsülést, amit megérdemelne,
most változik a helyzet. A magánélete pedig könnyen szárnyakat
kaphat, akár párban él, akár egyedül.
Mérleg: Most érdemes beiratkoznia valamilyen tanfolyamra,
vagy más módon, de új dolgok elsajátításába fognia, mert ezek
olyan lehetőségeket hoznak az életébe, melyekből hosszú távon
is profitálhat.
Skorpió: Elsősorban a pénzügyek, az önmegvalósítás köti le a
figyelmét. Talán nehezen adja ki a kezéből az irányítást, vagy
nem tudja, meddig terjed a hatásköre. A hét tapasztalatai azon-
ban választ adnak. Új kihívások elé néz, érdemes belevágnia az
ismeretlen feladatokba.
Nyilas: Izgalmas hét következik ön számára, és érdemes kí-
vánságlistát készítenie arról, mi mindent szeretne megtenni.
Nagyobb változtatásokra is alkalmasak ezek a napok. Itt az
ideje, hogy régóta halogatott döntést hozzon meg. Szép lassan
javulnak a pénzügyei, és a magánéleti kérdésekben is haladás
várható.
Bak: Izgalmas, eseménydús időszak vár önre. A jegyében tar-
tózkodó Mars nagy energiákkal és bátorsággal tölti el. Használja
ki ezt a tettrekészséget, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A
magánéletében azonban akadályozhatja túlzott önfejűsége.
Néha nem ártana kicsit hátradőlnie.
Vízöntő: Különösen alkalmasak ezek a napok a romantikára,
akár párban él, akár még keresi az igazit, szerelemben nem
lesz hiány. Több társasági esemény vár önre, lesz alkalma az
ünneplésre is, és rég nem látott barátaival, ismerőseivel is össze-
futhat.
Halak: Alaposan kimerült a munkában, és talán úgy érzi, nem
értékelik igazán a teljesítményét. Ám ne csüggedjen, mert az
elismerés, mely anyagiakban is megmutatkozik, már nem várat
sokáig magára. A magánéletében kellemes pillanatok várnak
önre, szorosabbra fűzheti a szálat valakivel, aki már régebben
felkeltette a figyelmét.

Kár kihagyni

Horoszkóp
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Ferencz Zsombor

Ellenzékre 
is alkalmatlan

A romániai magyar érdekképviseleti szövetség potenciális
szavazójaként kellemetlenül éreztem magam az utóbbi időben.
A hírek folyton az RMDSZ kormánytárgyalásairól szóltak. Annak
ellenére, hogy nem volt „ránk” szükség a parlamenti többség-
hez, és mint utóbb kiderült, még a kétharmadoshoz sem, a
hatalom betegségével megfertőzött politikusaink nem tudták
az undorító kuncsorgást abbahagyni. Már a választási ered-
mények kihirdetése előtt egy asztalhoz ültek a „rokon” poszt-
kommunista kormányzó párttal, és a lehető legjobb politikai
tudásuk szerint megpróbálták rávenni régi jó cimboráikat,
hogy kerítsenek számukra is legalább egy talpalatnyi helyet a
húsosfazék körül. Mindezt természetesen a „magyar ügy” ne-
vében, hiszen eddig is azt hangoztatták, hogy eredményesen
politizálni csakis a hatalom oldalán lehet. Az nem világos,
hogy mely eredményeket tekintik elsődlegesnek, az erdélyi
magyar közösség megerősítését, vagy a saját anyagi gyarapo-
dásukat, de éjt nappallá téve „küzdöttek” a hatalomért. 

A plagizátor miniszterelnök hajlandóságot mutatott ezekre
a tárgyalásokra, akár el is fogadták volna a felajánlkozásunkat,
de ezt éppen a liberálisok akadályozták meg. A gyanúsan kép-
lékeny megnyilvánulások mögött minden bizonnyal komoly
„stratégiai” tényezők álltak. Talán az RMDSZ kezébe kerültek
az eddigieknél is nyilvánvalóbb bizonyítékai a „másodpilóta”
másolásának, és ezeket a dokumentumokat vitték magukkal
a tárgyalásokra? Esetleg egy gazdasági háttéralku, vagy zsarolás
segítette a legnagyobb párt vezérét döntésében? Mert valóban
– a saját bevallásuk szerint – minden idők legjobb politikusai
az RMDSZ-es honatyák (ezért nem cserélik ki őket több mint
két évtizede), de azért mégis túlzás lenne azt feltételezni, hogy
csakis ők menthetik meg az országot a hanyatlástól. A kéthar-
mados többség mellé mit nyújthatott volna a mi öt százalékunk,
és milyen alkupozíciót szerezhettünk volna meg ezáltal? Ezek-
nek a kérdéseknek a megválaszolása nélkül politikusaink, ter-
mészetesen a „mi” érdekünkben, megint „egy ágyba bújtak az
ellenséggel”, vagyis azzal a román hatalommal, amely a leg-
kisebb hajlandóságot sem mutatja problémáinknak a megol-
dására.  

Ennek a nyilvánvalóan sikertelen próbálkozásnak köszön-
hetően már az ellenzéki szerepre sem lesznek alkalmasak vá-
lasztottjaink. Ha az eddigi, több cikluson átívelő kormányzás
ideje alatt a „diplomácia” szabályaira hivatkoztak, és ezzel ma-
gyarázták a politikai impotenciájukat, ugyanis nem lehetett a
„nagy többség” kedélyeit a „magyar üggyel” felborzolni, és in-
kább csak megalkuvó intézkedésekre szorítkoztak, akkor hogyan
fogják mostantól az ellenzéki feladataikat ellátni? Hogyan for-
duljanak majd, akár egy bizalmatlansági indítvány erejéig, a
hatalommal szembe, amikor még javában élnek az „osztozko-
dási” tárgyalások emlékei? Miért kellett elfogadni a „békés
konstruktív ellenzéki szerepet”? Ha már a képviselőink kor-
mányzati rátermettségére most senkinek sincs szüksége, akkor
miért nem óhajtják a valódi ellenzéki szerepet, esetleg a hiteles
kisebbségpolitikát felvállalni?

Az idei választási eredményekre
reflektálva megkerestük dr. Be-
nedek Imre orvosprofesszort, aki
négy évvel korábban RMDSZ-szí-
nekben képviselői mandátumért
méretkezett meg.

A 2008-ban 13 ezer szavazatott
szerzett Benedek elmondta, hogy a
legmeglepőbb számára az, hogy olyan
körzetekben kampányolt a Szövetség
erőteljesen, ott áldozott sok pénzt a
kampányra, ahol az RMDSZ-siker bo-
rítékolható volt. „Ezekben a körzetek-
ben 75% fölötti a magyarság aránya,
bárkit – akár sötétbőrű magyar jelöltet

is – indíthattak volna az RMDSZ logója
alatt, egyszerű többséget szerzett
volna. Emellett hiányolom azt, hogy
a jelöltek nevesítésére nem tartottak
belső előválasztásokat, és nem kon-
zultáltak egyes körzetekkel, azok ve-
zetőivel a személyéket illetően” – nyi-
latkozta lapunknak dr. Benedek Imre.

Mint ismeretes, a választások nap-
ján Frunda György szenátorjelölt több
száz mozgósító SMS-t küldött ki a vá-
ros lakosainak, arra buzdítva őket,
hogy menjenek szavazni. Benedek ál-
lítása szerint az sms következménye
lehet az, hogy összegyűlt az akkor még

hiányzó 1%-ék a bejutáshoz. „Én is ak-
kor járultam az urnákhoz, és több ba-
rátom is hasonlóan cselekedett. Való-
színűleg a vásárhelyieket nem személy
szerint a jelöltek bejutása érdekelte,
hanem a választási küszöb átlépését
tartották fontosnak” – hangsúlyozta.
Hozzátette: úgy gondolja, az RMDSZ-
nek racionálisan elemeznie kell az
eredményeket, és sürgős megoldást
találni a hibákra, különben négy év
múlva kétséges lesz a parlamentbe
való bejutás. 

P.P.

SZKT: önkritika
és új kihívások
„Ez az utolsó 
esélyünk a korrekcióra”

„Egyik szemünk sír, a másik
nevet” – értékelte a választási
eredményeket Kelemen Hunor,
a Marosvásárhelyen megren-
dezett RMDSZ miniparlament-
jén. A szövetségi elnök el-
mondta, hogy bár az elmúlt 23
év legnehezebb, és magyar-
magyar harctól terhes válasz-
tási kampányán vannak túl,
örül, hogy az RMDSZ megőrizte
parlamenti képviseletét, ám
felemás érzései vannak az
eredménnyel kapcsolatosan. 

„Önkritikát kell gyakorol-
nunk, és a hibáinkból tanulva
a helyes következtetéseket kell
levonnunk, mert négy parla-
menti mandátumot veszítet-
tünk, és olyan alapemberünk
nem jutott be a parlamentbe,
mint Frunda György. Annak
okát is meg kell találnunk,
hogy miért nem sikerült jobban
mozgósítanunk, ugyanakkor
megfelelőbben kell felkészül-
nünk a versenypártokkal vívott
harcra” – fogalmazott Kele-
men. Hozzátette, hogy ez a leg-
utolsó esélyük a korrekcióra,
hogy négy év múlva ne kelljen
amiatt izgulni, hogy az RMDSZ
elérje az 5%-os küszöböt. „Ja-
nuár végéig el kell végeznünk
a választások részletes elem-
zését, és a következtetések
alapján kell döntéseket hozni
az RMDSZ tavasszal tartandó
kongresszusán” – jelentette ki.

Az RMDSZ elnöke szerint
nagyrészt az EMNP okolható a
Szövetség kudarcáért, mert a

Tőkés neve által fémjelezett
párt ártani akart, és ez sikerült
is nekik. „Az EMNP első perctől
félretájékoztatta a lakosságot,
és utólag sem azért voltak szo-
morúak, mert nem sikerült
mandátumokat szerezniük, ha-
nem mert az RMDSZ bejutott
a bukaresti törvényhozásba.
Hat hónapon belül kétszer bu-
kott meg a „versenyhelyzet
mozgósít”-retorika” – nyilat-
kozta Kelemen Hunor.

Frunda: nincs erős
képviselete a 
magyarságnak!

Frunda György – akinek
húsz évi szenátorság után nem
sikerült újabb mandátumot sze-
reznie – az SZKT-n kritikájának
adott hangot: „Sajnos ilyen
gyenge eredményt még sosem
ért el az RMDSZ, és fel kell ten-
nünk a kérdést, miért került
ilyen helyzetbe a Szövetség? Ta-
lán azért, mert többszöri figyel-
meztetésem után is az elmúlt
két évben hibás döntéseket

hoztunk” – állítja Frunda. Hang-
súlyozta, ha 2010 derekán ki-
lépett volna az RMDSZ a kor-
mányból, most másképp
festene az eredmény.

„Az RMDSZ bannere, misze-
rint erős képviselete van a ma-
gyarságnak a parlamentben,
nem igaz! A pszichológiai 5%-
ot értük el csak, és mi vagyunk
a legkisebb párt a parlament-
ben. Úgy gondolom, föltétlenül
szembe kell néznünk a hibáink-
kal, azokat korrigálni kell, kü-
lönben nagy bajban leszünk” –
hangsúlyozta a volt szenátor.

Vásárhelyi RMDSZ – 
újra átszervezik?

Kelemen Atilla, Maros me-
gyei elnök elmondta, hogy Ma-
rosvásárhely volt a választások
legnagyobb vesztese, hisz
Frunda György esett ki a parla-
mentből. „A városban produkált
gyenge eredmények miatt el-
kerülhetetlen a vásárhelyi és a
megyei szervezetben végzett
teljes tisztújítás. Legkésőbb

március elejéig át kell szervezni
a szóban forgó szervezeteket”
– mondta határozottan Kele-
men Atilla.

Markó Béla, az RMDSZ volt
elnöke is egyetértett azzal, hogy
a helyi szervezet elégtelenre
vizsgázott. „Mélyrehatóan ele-
mezni kell és össze kell vetni a
szövetség által a különböző vá-
lasztókerületekben elért ered-
ményeket, mert rendkívül je-
lentősek a különbségek.
Nyárád-mente, Küküllő-mente,
Mezőség és a térség kisvárosai
jól teljesítettek, ám Marosvá-
sárhelyen rendkívül súlyos gon-
dok vannak, mert 39 százalékot
kapott az RMDSZ egy 45 száza-
lékos magyarságú választóke-
rületben. Ahol jók az eredmé-
nyek, ott elismerjük a munkát,
ahol pedig olyan rossz, mint
Marosvásárhelyen, ott a városi
RMDSZ-nek mennie kell már a
tegnaptól és nem holnaptól!” –
hangzott Markó ítélete.

Pál Piroska

Benedek Imre: Frunda SMS-e
eredményesen mozgósított
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Nézte az X-

Faktor döntőjét azokkal a szép zavaros
szemeivel?

– Nézte a görcs. De azt tudom, hogy
nem az erdélyi kislány nyerte meg, ha-
nem az ottani barna fiatalember.

– Hát, ez van. Nyert már Tolvai Re-
náta Megasztárt, László Attila Csillag
születiket…, nem nyerhetünk min-
dent mi.

– Tulajdonképpen mindegy, ha er-
délyi is nyer, mert utána elviszik innen,
és Magyarországon folytatja, amíg jön
az új széria.

– Ez is igaz, aki egy kicsit is tehet-
séges, azt előbb-utóbb begyűjtik.
Dancs Annamarit is átemelték, a Szom-
szédnéni Produkciós Irodát is, Szász Je-
nőt is… Ha Toró T. Tibort is elcsalják,
hát én kárt teszek magamban!

– Apropó, Magyarország: láttam a
tévében, hogy ott is divat a turkálósdi,
de nemcsak vásárolni lehet rongyokat,
ahogy itt, hanem árulni is, párszáz fo-

rintos asztalpénz ellenében. Egyfajta
kicsi fedett ócskapiacok.

– Ja, nyomorog ott is a pórpopor.
De inkább azt mondja meg, hogy száz-
millió forint sok pénz?

– Ahogy vesszük. Nekem sok, és az
átszámított 80-90 000 forintos átlag-
fizuhoz képest se kevés. Miért?

– Mert olvastam, hogy még az idén
100 millió forintot kap a Szász Jenő ve-
zette Nemzetstratégiai Intézet. Amint
azt bizonyára maga is tudja, az Orbán-
kormány rendeletben döntött arról
még októberben, hogy, idézem: „a ma-
gyar örökség korszerű újrafogalmazása,
a magyar jövő valódi határainak felis-
merése és tudatos kiépítése elősegíté-
sének érdekében szükséges egyes ál-
lami feladatok ellátására
kormányrendeletben létrehozza a
Nemzetstratégiai Kutatóintézetet”.

– Na, hát ennyi lóvéból Jenő össze-
eszkábálhat egy jó nagy nemzetstra-
tégiát…

– Azt is mondta Orbán, hogy az in-
tézet létszáma a jövő januári indulá-
sakor százfős lesz.

– Akkor viszont csak egy közepest,
vagy két kicsit.

– Azt hallotta, hogy januártól tilos
lesz a dohányzás?

– Hol? Mindenhol?
– Nem. Egyelőre csak a szolgálati

autókban, a taxikban, a játszótereken
és az egyetemeken. Sőt, az éttermek-
ben is szigorításokat vezetnek be:
amennyiben a helyiségben dohányozni
lehet, kiskorúak nem léphetnek be oda.

– Ez úgy füstbe ment terv, ahogy
van. Plusz, én eddig se hívtam taxit,
amikor rá akartam gyújtani. De abban
ugyanbiza mi a logika, hogy a játszó-
tereken is betiltják? Az nyílt tér. Vagy
attól félnek, hogy a kétévesek rákap-
nak, és ott fognak csikkezni a homo-
kozó szélén?

– Nem tudom. De a lényeg, hogy
kocsmákra és szórakozóhelyekre nem

vonatkozik a megszorítás.
– Ez ellentmondás, mert szerintem

a játszótér is szórakozóhely. Azé’ az se
semmi, hogy az egyetemeken is be-
tiltják! Már látom is magam előtt a sok
ősz hajú és szakállú, görnyedt profesz-
szort, ahogy szünetekben pöfékelve
gyúródnak a budiban, reszketve, hogy
mikor bukkan fel a takarítónő a ka-
nyarban. Nincs véletlenül valami jó híre
is?

– De van: japán tudósok megálla-
pították, hogy a sör gyógyítja a meg-
fázást, a tüdőgyulladást és a hörghu-
rutot!

– Ezt a gyógymódot én már évti-
zedek óta ismerem, csak nem sörrel,
hanem szilvapálinkával.

– Azt találták, hogy a sör több fon-
tos alapanyaga is nagy mennyiségben
tartalmazza a humulone nevű alfasa-
vat, amely nagymértékben segíti az
emberi immunrendszert a vírus legyő-
zésében. Mindössze egy hátulütője van

az egésznek…
– Micsoda?
– Az, hogy a japcsik számításai sze-

rint harminc kis dobozos, vagyis kábé
tíz liter sör elfogyasztása juttat annyi
humulone-t a szervezetbe, hogy az va-
lóban hatásos legyen.

– És? Mi ezzel a baj?
– Hogyhogy mi?! Maga be tud nya-

kalni egy láda sört, együltében?!
– Attól függ, milyen meleg van, és

mennyire vagyok szomjas. De ha jó a
társaság, akár télen is legurítok annyit.

– Húsz üveg sört?! Annyitól négy-
kézláb mászna haza, ember! Bár san-
szosabb, hogy elalszik útban hazafelé,
és, ha nem is fagy meg, de alaposan
megfázik!

– Dehogy fázom! Az imént mondta,
hogy véd a megfázástól az a sok hu-
mulone!

Molnár Tibor

Dezső betöltötte már a 44. életévét,
mégis csak idén végzett egy számító-
gép-kezelő tanfolyamot. Úgy gondolta,
jövő van benne, hisz lassan az egész
világot számítógépek vezérlik. A mai
világban szinte analfabétának számít,
akinek nincsenek legalább alapfokú
számítógépes ismeretei. Könnyű a mai
gyermekeknek, fiataloknak, hisz már
az elemiben tanulják – gondolta –, de
amikor ő járt iskolába, még nem is lé-
tezett számítógép, vagy legalábbis
még nem hallottak róla. Az ember ma-
napság, ha munkahelyet keres, a mun-
kaadó feltételként szabja meg a szá-
mítógépes ismereteket.

Dezsőt kisgyermekkorában a nagy-
szülei nevelték, mert a szülők dolgoz-
tak, ingáztak, nem sok idejük volt gyer-
meknevelésre. Azok voltak élete
leggondtalanabb, legboldogabb évei.
A régi szép karácsony estéket azóta
sem feledi. Nosztalgiával gondol azokra
az időkre. Mennyit leste karácsony
szombatján az angyalt, mégis mindig
elszalasztotta. Abban az időben még
nem volt villanyáram a faluban, az em-
berek petróleumlámpával világítottak.
Karácsony estéjén éjfél körül, kezükben

viharlámpával fiatal suhancok kántál-
tak. „Csendes éj, szentséges éj / Min-
dennek nyugta mély” – énekelték.
Minden háznál szívesen fogadták őket,
borral, kaláccsal kínálták.  

Ma már ez sem szokás, mint ahogy
más hagyományok is „kimentek divat-
ból”. De a nagymama ma is él, s már
88 éves. 

- Mire való fiam, az a komputer? –
kérdezte Dezsőt, amikor látogatóba
ment hozzá. A fiatalember nem győzte
sorolni, és magyarázni a számítógép
széleskörű hasznát. – Haszontalan do-
log az, lelkem, megvoltunk mink anél-
kül is elég jól. Minek tömöd tele a fejed
annyi fölösleges dologgal? – zsörtö-
lődött. Dezső dühbe gurult. – Hogy
mondhat ilyet mama, a számítógépet
a legnagyobb felfedezésnek tartom!
Nélküle egy helyben topogna a világ
–vágott vissza türelmetlenül. – És nem
volna jobb fiam? – kérdezte mama. 

Dezső mérgében hazament, lehe-
veredett a díványra, bekapcsolta a TV-
t és gondolkodni kezdett. Egy riportot
látott a TV-ben, amely egy öregem-
berről szólt, akinek a fia is betöltötte
már a 100. életévét, s egész életét kecs-

kepásztorként a hegyekben töltötte.
Nem volt napirenden a politikával, nem
tudott írni-olvasni, de orvosnál sem
járt soha életében. Milyen nyugodt,
egészséges életet élhetett ez az ember.
Terelgette nyáját, kecsketejet ivott, ba-
racklekvárt evett. Nem volt szüksége
annyi fölösleges információra, amivel
napjainkban teletömjük a fejünket. 

- Lehet, hogy jobb volt régen,
mama – gondolta Dezső. – Karácsony
szombatján fenyőfát díszítettünk. Szí-
nes papírt vettünk elő a sifon fiából és
belecsomagoltuk a házi csokit. Ezüst-
színűre festett diót, almát is aggattunk
a fára, és végül a gyertyák kerültek a
helyükre. Számomra sokkal hangula-
tosabb volt, mint manapság az elekt-

romos gömbök, füzérek sokasága.  Va-
csora után nagytata imádságot mon-
dott, mi mormogtuk utána, később
templomba mentünk, ahol az isten-
tisztelet után a gyermekek karácsonyi
dalokat énekeltek. Bizony jobb volt,
szebb volt, mama – mondta magában,
s elmosolyodott. 

Nemes Gyula

Karácsonyi nosztalgia

Valamennyi vitatott kérdésben el-
marasztalta a kormányt a Traian
Băsescu államfő leváltására irá-
nyuló nyári intézkedései miatt a
Velencei Bizottság.

A testület értékelése szerint sértette
az alkotmányos elveket és a jogálla-
miságot az ombudsman és a két ház-
elnök leváltása, valamint azoknak a
sürgősségi kormányrendeleteknek a
kibocsátása, amelyek az alkotmánybí-

róság hatásköreit korlátozták, és ame-
lyek módosították a népszavazás sza-
bályait.

Az említett az intézkedések külön-
külön és együttesen is problematikusak
az alkotmányosság és a jogállamiság
szempontjából, annak ellenére is, hogy
a népszavazáson széles többség támo-
gatta céljukat, az államfő leváltását.

A jelentés, miután felsorolja az ál-
tala kifogásolt kormányzati intézkedé-

seket, néhány javaslatot is tesz olyan
törvénymódosításokra, amelyek elke-
rülhetővé teszik a hibák megismétlő-
dését.

Az Adevarul napilap honlapján tel-
jes terjedelmében közölte a bizottság
jelentését, és megállapította, hogy a
kormány négy nappal ezelőtti közle-
ményében a jelentésnek csupán a szá-
mára kedvező megállapításait, aján-
lásait idézte és nyugtázta.

Velencei Bizottság: Mégiscsak parlamenti puccs volt?
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RMDSZ: hogyan tovább?

„Teljes tisztújítást javasolok”

Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke.

– Vita alakult ki az SZKT marosvá-
sárhelyi ülésén az RMDSZ által elért,
nem túlságosan jónak ítélt választási
eredmények okairól. Beszélgetésünket
innen indítva, ezt ön miként látja?

– Az az igazság, hogy ezt mindenki
másképp látja. Nagyon sok zavaró té-
nyezővel álltunk szembe. Ahogy az
eredmények is mutatják, ezek befo-
lyásolták a választási kedvet és ugyan-
akkor a hozzáállást is. Erről minden-
képpen lehet vitatkozni, de
gondoljunk egy kicsit a Néppártra, és
nem utolsó sorban az USL-re, mely
négy párt szavazóit egyesítette. Ilyen
körülmények között az RMDSZ még fi-
noman fogalmazva is megállta a he-
lyét. 

– Egyes vélemények szerint az Er-
délyi Magyar Néppártra leadott szava-
zatokat a szövetség elleni protesztsza-
vazatokként kell tekinteni.

– Igen, így is lehet fogalmazni.
Tény, hogy a Néppárt nem tudott plusz
mozgósítást elérni. Ők az RMDSZ sza-
vazataiból csíptek le egy bizonyos szá-
zalékot. Itt még egyszer meg kell em-
lítenem, hogy az, amit ők végig
hirdettek, hogy azokat szólítják meg,
és azokat viszik szavazni, akik a szö-
vetségre nem szavaznának, sajnos
nem így történt! 

– A szövetség négy parlamenti
mandátumot vesztett. Olyan politikusa
sem jutott be a parlamentbe, mint
Frunda György, aki húsz éven át volt az
RMDSZ szenátora. Ő most mire számít-
hat?

– Frunda György kiváló szakember,
ügyvéd. Nem hiszem, hogy neki eg-
zisztenciális gondjai lennének. Remé-
lem, hogy az RMDSZ megtalálja szá-
mára az őt megillető helyet. Ez a
megbízás nagyon széles skálán mozog,
így a találgatásnak semmi helye. Azt
a tapasztalatot, és azt a hozzáértést,
amivel Frunda bír, nem szabad kihasz-
nálatlanul hagyni. A romániai politikai
életben meg kell keresni azt a helyet,
amit húsz éves munka után megér-
demel. Az ő személye nélkül a hazai
politikai paletta mindenképpen sze-
gényebb lenne. 

– Az SZKT-n vita alakult ki Frunda
és Markó Béla között. Frunda szerint az
RMDSZ-nek hamarabb ki kellett volna
szállnia a kormányzásból. Ön is osztja
ezt a véleményt? 

– Ezt Frunda György nagyon sok-
szor elmondta. Ezzel azonban én sem
értek egyet, hiszen akkoriban sem volt
az RMDSZ-nek más választási lehető-
sége. Ezt nagyon sokan, és nagyon
sokféleképpen adták tudomásunkra.
Az RMDSZ önkormányzati fórumain
mindenki egyértelműen arról szava-
zott, hogy a szövetség maradjon a kor-
mányban, mert bizonyos folyamatokat
csak így lehetett lefékezni, leállítani.
Ezt Markó is így látja. Ismételten: az
RMDSZ-nek nem volt, nem lehetett
más lehetősége. 

– Markó Béla kijelentette, hogy ige-
nis üzengetni kell Budapestre,  ugyanis
Magyarországon esélyeket játszanak el
azzal, hogy gyöngítik az RMDSZ-t. „Az
erdélyi magyarság és a magyar nemzet
jövőjét játsszák el azzal, hogy nem is-
merik fel: akár szeretik, akár nem, de
támogatni kell az RMDSZ-t“. Mi az Ön
véleménye az említett kijelentésről?

– Én nem üzengetni szeretnék, ha-
nem erőteljesebben fellépni. Ez az
„üzengetés” nagyon súlytalan. Meg-
győződésem, hogy nagyon konkrétan
tudomására kell hozni a budapesti ve-
zetésnek azt, hogy az RMDSZ megke-
rülhetetlen. Ez nem szerelem, vagy
szeretet kérdése, hanem a politikai
helyzet tudomásulvétele. Ebben az ér-
telemben az RMDSZ nagyon pregnán-
san kell megfogalmazza a véleményét,
amit minél hamarabb közölni kell az
ottaniakkal! 

– Miként képzeli el a városi szervezet
jövőjét. Milyen változásokat, változta-
tásokat fognak eszközölni? 

– Teljes tisztújítást javasolok. Ezt
az ügyvezető elnökséggel meg is be-
széljük. A tisztújítást márciusig minden
megyében létező helyi szervezetben
meg kell tartani, amit követ majd a
városi és a megyei. A tisztújításról ter-
mészetesen a tagságunk dönt majd.
Most mindenkinek megvan a lehető-
sége arra, hogy ezeket a változtatáso-
kat, ha úgy tetszik, kihasználja. 

„Manapság nagyon nehéz olyan
embereket találni, akik az ilyen-
féle munkát lélekből végzik”

A hét elején megszületett a döntés,
miszerint az RMDSZ nem lesz benne a
kormányzásban. Dr. Benedek Ist-
ván, az RMDSZ marosvásarhelyi szer-
vezetének elnöke a következőképpen
vélekedik erről:

– Ebben a pillanatban nem az a
legnagyobb gond, hogy közösségünk-

nek, a magyarságnak lesz-e minisztere
vagy sem. A baj az, hogy a szövetség-
nek nem lesz képviselete a dekoncent-
rált intézményekben, a prefektúrákon. 

Mindenesetre azok a döntések,
amelyek a kormányzás alatt születtek,
rendkívüli módon befolyásolták az em-
bereket. Elég, ha a fizetéseinkre gon-
dolunk. 

Ami például az állami szektort il-
leti, aligha van olyan, aki elmondhatja,
hogy a bérezése most több, mint két
évvel ezelőtt. Tagadhatatlan, születtek
olyan döntések is, amelyeket az em-
berek igencsak megéreztek. 

– Mi kell, avagy mi kellene ahhoz,
hogy ez az áldatlan helyzet javuljon?

– Nagyon nagy szükség van a profi
politikusokra és szakemberekre. Per-
sze, lehet a megszorító intézkedésekre
is gondolni, és még sok minden másra,
de a tények azonban tények marad-
nak. Frunda György kiesése is hajszá-
lon múlott. Valószínű, ha a vidéki ma-
gyarság jobban megmozdul, akkor
most nem ez lenne a helyzet. A ma-
gyarságnak több képviselője, szená-
tora lenne.

– Az elégtelen részvételért nagyon
sokan a városi elnökséget okolják. 

– Szervezetünkön belül, még a
parlamenti választások előtt sor került
egy átszervezésre. A jelek arra mutat-
nak, hogy lehet, pont ezt a részt kellett
volna még jobban megerősíteni. Ma-
napság viszont nagyon nehéz olyan
embereket találni, akik tényleg odaa-
dással dolgoznak, és az ilyenféle mun-
kát lélekből végzik. Sajnos, nem sokan
vannak ilyenek. Igaz, megvan még a
csapat, akikkel most is dolgoztunk. E
csapat tagjairól tudni kell, hogy immár
20-22 éve végzik ezt a munkát, mond-
hatni majdnem teljesen önzetlenül. 

A választ összegezve: mindenkit
lehet kritizálni, szidni, de nem ez a he-
lyes álláspont. A részvétel ugyan nem
volt elégséges, de a marosvásárhelyi
lakosság semmiképp sem maradt alul
a vidékihez képest. 

– Miként képzeli el a városi szervezet
jövőjét? Ha minden igaz, ebben a szfé-
rában is lesznek változások…

– A legnehezebb feladat az lesz,
hogy megbízható és odaadó ember-
eket találjunk. Olyanokat azonban,
akik ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt
a munkát és töltik be ezt a feladatot,
hát… nagyon nehéz. 

Szóvá kell tennem azt is, hogy bi-
zonyos meglévő struktúrákat átszer-
vezni, átalakítani, nem nagy dolog. A

bajok csak azután kezdődnek, amikor
kiderül, hogy nincs akivel kellőképpen
dolgozni lehetne. Persze vannak
őszinte, becsületes, önzetlen emberek
is, mint például a mostani csapat. Ezek
az emberek most azzal találják szembe
magukat, hogy munkájuk nem hozta
meg azt a gyümölcsöt, amire számí-
tottak. Persze, az eredményekkel én
sem lehetek elégedett, de ugyanakkor
arra is kíváncsi vagyok, hogy három
hónap múlva az új városi vezető milyen
ötletekkel, újdonságokkal fog előruk-
kolni. 

Ötletként még mindenképpen el-
mondanám, hogy át kell gondolni az
egész itteni politizálást. Marosvásár-
helyt nem lehet összehasonlítani a
székely városokkal, ahol magyar pol-
gármesterek, vezetők vannak, akik ál-
tal másként lehet képviselni az erdélyi
magyarságot. 

„Fontos, hogy a városi szervezet-
nek nagyobb döntési szabadságot
biztosítsanak”   

A teljesség kedvéért Csegzi Sán-
dort, a városi választmány elnökét,
Marosvásárhely volt RMDSZ-es alpol-
gármesterét is megkerestük. 

Arra a felvetésre, hogy az RMDSZ
nem lesz benne a kormányzásban, la-
punknak a következőket mondta: 

– Én elvi szinten azt gondolom,
hogy egy olyan kisebbségi szervezet,
mint az RMDSZ jó, ha mindenkor
benne van a kormányban. Mára vi-
szont kialakult egy helyzet, ami arról
tanúskodik, hogy a mindenkori poli-
tikumnak nincs elképzelése az állapot
orvoslására. Megfigyelhető az, hogy
miként szegényedik el a román közös-
ség minden kategóriája és ezen belül,
sokkal gyorsabb ütemben a magyar
közösség. 

Csegzi úgy látja, hogy a mai napig
hiányzik az a helyzetértékelés, amiből
kiindulva jövőképet lehetne állítani  az
erdélyi magyarság elé. 

- Én ezt hiányoltam éveken keresz-
tül. Nagyon fontos a helyi problémák
feltárása és megtárgyalása. A kisem-
berek szintjén fellelhető gondokat,
problémákat, kérdéseket magas szintű
képviselettel, tudással kell megoldani.  

Ha az RMDSZ hosszabb távon to-
vábbra is a teljes erdélyi magyarság-
nak a képviselete akar maradni, akkor
ezt a kérdést fel kell tárnia maga, és a
közösségünk előtt. Ugyanakkor meg-
győződésem, hogy nem bukarest-
függő politikát kell folytatni, hanem
fokozatosan haladva, lentről építkezve,
mi magunknak kell megfogalmaznunk
a megoldásokat.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
Csegzi miként képzeli el a megyei, és
a városi szervezet jövőjét. A volt alpol-
gármester a következőket mondta el:

– Megyei szinten mindenképpen
változás lesz, hiszen Kelemen Atillának
lejár a mandátuma. Ez természetsze-
rűen a városi szervezetben is változást
fog generálni. Megyei elnöknek egy
olyan személyiséget kell választani,
aki már bizonyított. A megyei szerve-
zet összetartása azonban nem könnyű
faladat, ide egy erős, és talpraesett
emberre van szükség. Ha ez megtör-
ténik, akkor értelemszerűen megol-
dódik a városi vezetés helyzete is. Én
úgy látom, ha van jó szándék az
együttműködésre, akkor a városi szer-
vezetet mindenképpen meg lehet erő-
síteni. 

Ugyanakkor fontos, hogy a városi
szervezetnek – a helyi politizálásban és
a helyi viszonyok ismeretében – nagyobb
döntési szabadságot biztosítsanak. 

Nagy-Bodó Tibor

Az SZKT szombati ülésén újra terítékre került az RMDSZ vásárhelyi szervezete. Markó Béla - a szerinte elégtelen választási eredmények
miatt – azonnali tisztújítást sürget. Emlékeztetnénk: néhány hónap leforgása alatt már másodszor futnának neki az átszervezésnek.
Megkérdeztük az érintetteket, hogyan vélekednek erről?   

Ismét a városi szervezet a bűnbak
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Régóta készülök harcolni a
tolvajok ellen, de félek elő-
venni a csatabárdot, mert egy-
kettőre ellopják. Ugyanis a
csatabárd príma munka, én is
kéz alatt szereztem egy vasüz-
letbeli kiszolgálótól, aki a rak-
tárból az utolsót csórta ki. Ezért
ki is akarták ebrudalni, de még
idejében megvette az összes
ebrudakat, bepácolta és eladta
függönytartónak, hússzoros
áron. Nálunk is ilyen ebrúd van
az ablak fölött, mert amikor
függönyt vettünk, csak ilyes-
mit árultak a pult alatt, számla
nélkül. Aki számlát kért, azt
egyszerűen kiebrudalták a
boltból – a függönytartó segít-
ségével.

De ez régi história, még
abból az időből, amikor kilop-
ták a parkettet a talpunk alól.
Az irodában voltunk mindany-
nyian, amikor megjelent két
szürkeköpenyes egyén, és szó
nélkül kezdte fölszedni a par-
kettet.

A jelenet annyira elké-
pesztő volt, hogy mi se szólal-
tunk meg. Csak a legvégén
kérdezte meg valaki, melyik
vállalat küldte a két gonoszte-
vőt.

Mire az egyik mérgesen
reánk rivallt.

– A NEPOMUK-tól vagyunk!
Erre tehetetlenül néztük,

amint az egész parkettet kivi-
szik, teherautóra rakják és el-
hajtanak.

Nagy későre jutott
eszünkbe, hogy föl kellene
hívni a NEPOMUK-ot. Kerestük
a telefonkönyvben, de ezen a
néven nem találtuk.

Ekkor pánikba estünk, és
sorra hívtuk az E V kezdőbetűs

vállalatokat. De csak arra az
eredményre jutottunk, hogy a
parkettet még két másik irodá-
ban is fölszedték.

A tettesek nem kerültek
meg, de a parkett igen!
Ugyanis a javító szövetkezet
ugyanazt a parkettet hozta
vissza mint vadonatújat, azon-
ban megtaláltuk rajta a régi
tintanyomokat. Csak annyit
változott, hogy megkétszere-
ződött a kiterjedése: régen 32
négyzetméter volt, és most 65
négyzetmétert számítottak föl.
Azt mondták, duplán tették,
mert akkor lassabban kopik.

Egyik ismerősöm hivatalá-
nak ajtaját viszont ezalatt be-
kenték 120 kiló bronzfestékkel.
Ő gépiesen aláírta a számlát,
mire egy hét múlva kiszállt
hozzá egy bizottság, és keresni
kezdte a 120 kiló bronzfesté-
ket. Először azt állapították
meg, hogy az ajtó tulajdonkép-
pen zöld. Majd kaparni kezd-
ték, mert a bronzot a zöld
festék alatt gyanították. Az ajtó
után az ablakokat kaparták le,
majd a falakat. Egy hónapig
kaparták az épületet, s amikor
a bronzfesték nem került elő,
jegyzőkönyvet vettek föl.

Ekkor újra kellett hívni a
festőket, s most már csak hat-
van kiló email-zománcot szá-
mítottak, ami hihetőbbnek
tűnt. Erre megint kijött a bi-
zottság, és megállapította,
hogy minden bronzszínű. Ka-
parni kezdték a bronzot, s egy
hónap alatt újra lepucolták az
épületet, majd jegyzőkönyvet
vettek föl.

Állítólag egy fél évig dol-
goztak, hol a festők, hol a bi-
zottság. Az ismerősöm ezalatt

annyira elsajátította a festés
műhelytitkait, hogy maga is
beállott festőnek: azóta nyu-
godtan és bőségben él.

Persze, nem csinált azért
olyan fogást, mint egy útépí-
tész, aki a patakokat levezeti.
Mert az fölvállalja, hogy lecsa-
polja a hegyoldalakat, s amikor
a bizottság kiszáll, megmutatja
a patakot. Íme, ezt harminc
nap alatt készítettük, és száz
szekér kavicsot hordtunk a
medrébe! Ha a bizottságban
megvan a jóakarat, átveszi a
patakot, megállapítja, hogy
csakugyan bőségesen látható
benne a kavics, és egy hónap
alatt az isten se tudna ennél
jobbat készíteni…

Magam is láttam patakter-
vezőt, egy mulatóhelyen ült, és
szakmai betegsége folytán
utálta a vizet.

Vele volt a barátja, aki vár-
romokat mohosított, négyzet-
méterenként kétszázért.

– Uram – magyarázta –,
nem is hiszi, ez milyen nehéz

szakma! Ha a díszítő bizottság
kiszáll és nincs elég moha,
azonnal jegyzőkönyvet vesz-
nek föl…

– És mit csinál, ha nincs
moha?

– Főként olyan romokat
vállalok – felelte bizalmasan –
, ahová nem száll ki a bizottság.
Ezt a mesteremtől tanultam: ő
harangláb-ellenőr volt. Heten-
ként jelentést készített a távoli
haranglábakról, hogy meny-
nyire bírják a strapát. Mígnem
a bizottság kiszállt, és az egyik
helyen nem találtak haranglá-
bat. Nagy ramazuri volt, majd-
nem lecsukták az öreget.

– És hogy úszta meg?
– Miután a bizottság rájött,

hogy még egy csomó helyen
nincsen harangláb, nem forszí-
rozták a dolgot. Így az öreg át-
került sepregetőnek egy
főiskolára. Ő veszi föl a diáko-
kat, fejenként ötezerért…

– Hogyan? – rémültem
meg. – Mint altisztnek akkora
befolyása van?!

– Szó sincs róla – mosoly-
gott –, nincs semmilyen befo-
lyása. Mindenkinek megígéri,
de csak akkor kell fizetni, ha át-
mennek. Egyesek pedig át-
mennek és fizetnek… Az öreg
senkit se csap be, csak – pofára
ejti az emberiséget!

Megrendülten hallgattam,
mire a patakkészítő felém for-
dult és gyanakodva megkér-
dezte:

– És ön, ha szabad kérdez-
nem, mivel foglalkozik?

Összeszedtem magamat,
hogy neki tetsző foglalkozást
találjak.

– Én – feleltem akadozva –
panaszkönyvtolvaj vagyok. Be-
surranok, ellopom a panasz-
könyvet, és eladom a
papírgyűjtő központnak…

Erre mindketten megbot-
ránkozva bámultak reám.
Végül a várrom-mohosító fa-
gyosan megjegyezte:

– Szörnyű, hogy egyes em-
berek mire nem képesek a ba-
nikért…!

Zágoni Attila

Hantafű 
- Tessék parancsolni, tes-

sék, tessék! Itt kapható a te-
leholdkor szárított Herbaris
universalis nevű gyógyfű.
Kitűnő orvosság szívdobo-
gás ellen. Egy adagtól kima-
rad minden második dob-
banás, két adagtól kimarad
a többi is. Nagyon jó köp-
tető, hánytató és altató. Kis
adagtól kicsit köpik, nagy
adagtól nagyot alszik. Egyik
fajtája a Herbaris universalis
congelatis. Kiváló gyógyszer
a fagyás megelőzésére, de
a kúra csak szobahőmérsék-
leten, paplan alatt eredmé-
nyes.

- Tyúkszemre? Herbaris
universalis cotcodacis. Min-
denféle tyúkszemre jó, nem
számít, hogy kendermagos,
Leghorn vagy Rhode Island-
i. A lábat alaposan kiáztat-
juk, a tyúkszemet alaposan
kivágjuk, és megiszunk egy
jó adag gyógyteát, tetszés
szerint ízesítve rummal vagy
citrommal. Szúnyogcsípésre
pedig itt a Herbaris univer-
salis rovarorum. Pontosab-
ban a csípés megelőzésére.
Főzünk egy fazéknyi teát,
beleöntjük a fürdőkádba, és
elmerülünk a vízben, úgy,
hogy csak az orrunk hegye
maradjon kinn. Ha még így
is arcátlankodnak a szúnyo-
gok, akkor teljesen elmerü-
lünk benne.

- Bélcsavarodásra leg-
jobb a Herbaris universalis
antispiralis. Garantáltan ki-
egyenesíti a beleket, sőt egy
töményebb főzet még a csa-
varszeget is. Légyirtásra?
Ugyancsak Herbaris univer-
salis. Főzünk belőle egy jó
adag teát, majd veszünk egy
légycsapót, belemártjuk a
főzetbe, és utána agyon-
csapkodjuk a pimasz rova-
rokat. Ha a légycsapó jó, a
tea hatása eléri a száz szá-
zalékot.

- Rekedtségre? Herbaris
universalis garatorum. Egy
főzettől elmúlik a rekedt-
sége, kettőtől már kórustag
lehet, háromtól szólóénekes
az operában, de ha négyet
iszik meg, akkor éneklés
közben ki kell mennie...

Azért mondom, csak tő-
lem vásároljon gyógyfüvet,
mert én tanácsot is adok
hozzá. Kakasszókor kihall-
gatott, hantafűvel hintázta-
tott szaktanácsot.

(A Jégbehűtött 
szerencse c. kötetből) 

Bajor Andor

Tolvaj-beszámoló

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő
előfizetési  csomagokat ajánlja

kedves olvasóinak:

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Nagy a tél, nagy 
a hó, nagy a szél,
nagyanyó.

► A világvégéig hátralevő napok száma: 1 ◄ FILMEK -
MÁSKÉPP
- avagy mi lenne, ha a filmek a valóságban játszódnának -

Die Hard 3: Bruce Willis iszonyú másnapos fejfájással ébred,
kimegy pisilni, majd visszafekszik. New York elpusztul.

Terminator: Arnold Schwarzeneggerben érkezéskor lefagy a
Windows, aztán reggelre széjjelhordják a hajléktalanok.

E.T., a földönkívüli: E.T.-t egy részeg paraszt szeneslapáttal
agyonveri, majd elássa a tyúkudvarban. Timothy sosem tanul
meg repülve biciklizni.

Cápa: A cápa nem jön ki a part közelébe, mert telemegy a
pofája homokkal. 30 évvel később pusztul el 500 méter
mélyen, amikor félrenyel egy teknőst.

Titanic: Rose szóra se méltatja a rongyos csavargót, ezért
Jack elszedi az ékszereit, és belöki a jeges vízbe. A hajó attól
még elsüllyed később, de valamivel lassabban.

Forrest Gump: A kis Forrest muttere nem jön be az
iskolaigazgatónak, ezért kénytelen kisegítő iskolába íratni a
debilis kripli kölkét. A suli elvégzése után Forrest betanított
munkásként helyezkedik el egy vattagyárban, de első nap
betegnyugdíjazzák, mert a tamponautomata bedarálja
mindkét karját.

Leaving Las Vegas: Nuku szerelem, nuku dráma; a kurva
első este ellopja a szeszkó Ben minden pénzét, így az képtelen
halálra inni magát. Elvonókúrára viszik, ahol megismerkedik
egy hívő mészárosnővel, és megtér.

Pókember: Letartóztatják és elítélik illetéktelen épületre-
tapadásért. A börtönben nem adnak neki enni; „fogjál
magadnak legyet!” – szívatják az őrök. Három hét múlva
éhen pusztul.

A nagyon nagy ő: (Ez az a film, amelyikben a palit
meghipnotizálják, és attól kezdve gyönyörű bombázónak lát
minden ótvar szutyok koca tramplit) Nem hipnotizálja meg
senki a főhőst, egyszerűen állandóan csuromrészeg.

Schindler listája: Ezt inkább hagyjuk…

A bárányok hallgatnak: A kiszabadult Hannibal Lecter
nem hagyja életben az FBI-os csajt (hogy is tudtak ekkora
marhaságot kitalálni a forgatókönyvírók?). Még aznap
délután elkapja, a fejéből tárkonyos levest és kocsonyát főz,
melleit meggrillezi, lábszárait elkészíti pékné módra, az
apróra vágott belsőségeivel megtöltött méhét pedig felküldi
a füstre.

Ponta adna – Borbély-
nak nem kell. Hajlandó lenne
az új kabinetben egy miniszteri
posztot adni az RMDSZ-nek
azért, hogy a kormányt meg-
védje attól az imidzstől, hogy
egy, „a magyarországihoz ha-
sonló, kétharmados kormányról
van szó, amely elnyomja a po-
litikai vagy nemzeti kisebbsé-
geket” – nyilatkozta múlt héten
Victor Kopipészt Ponta minisz-
terelnök.

Borbély László, az RMDSZ
politikai vájszprezidentje a
szombati tanácskozási gyűlést
követően bejelentette: nem
szeretne részt venni a kormány-
zásban, így miniszteri tisztséget
sem kíván betölteni a jövendő-
beli kormányban. (Ezt mi is kí-
vánjuk, a legjobbak mellett.)

Borbély elmondta, ezt a
döntést már régen meghozta,
de annak okait nem részle-
tezné. (Mé’ nem?) Hozzátette,
amennyiben felajánlanák neki
valamelyik szaktárca vezetését,
kategorikusan elutasítaná a ké-
rést. „Vannak olyan kollegák,
akik képesek lennének a kor-
mányzásra” – nyilatkozta Bor-
bély.

Kik azok a hóhányók, László,
kik azok?!

Noé bárkája reloaded.
Egy holland milliomos megépí-
tette Noé bárkájának tökéletes
mását. Johan Huibers a Bibliá-
ban szereplő leírás alapján do-
batta össze a hajót, még arra
is figyelt, hogy a Bibliában
használt ősi könyök mértékegy-
séget használja (egy könyök
44,5 centiméter, egy hüvelykkel
se több).

A hajó a napokban nyílt
meg a közönség számára; a
holland Dordrecht város kikö-
tőjében található, a Merwede
folyó partján. Hossza három-
száz könyök (137 méter), szé-
lessége ötven könyök (21 mé-
ter), magassága harminc
könyök (14 méter).  Biblia-mú-
zeumként működik majd, élet-
nagyságú állatszobrokat és ki-
tömött madarakat tettek bele.
„Valami olyasmit szerettünk
volna építeni, ami segít elma-
gyarázni a Bibliát”, magyarázta

a bogötás csávó, akinek nem ez
az első bárkája – az első válto-
zatot 2004-ben építette, és tu-
ristákat szállított vele a város
csatornáin. A mostani, jóval na-
gyobb bárkát 2008-ban kezdte
el építeni. Terve még 1992-ben
fogalmazódott meg benne: egy
éjszaka azt álmodta, hogy az
Északi-tenger elönti Hollandia
tengerszint alatt fekvő részeit,
de aztán felébredt, és látta,
hogy csak csőtörés van a kony-
hában.

Ez történik, amikor guba
dögivel, de fantázia nyista – fel
kéne pakolni minden állatból
kettőt-kettőt a fedélzetre, az ő
nemök szerint, és megnyitni a
világ legnagyobb állatkertjét!
Legalábbis szerintünk és Paciri
atya szerint. Ámen!

B o l o n d - N o b e l - d í j a k
2012-ben. Az IgNobelt -
amelynek nevét az ignoble, va-
gyis alantas, méltatlan, hanya-
golható angol szóból képezték
- 1991 óta osztják ki. Az alap-
szabály szerint olyan kutatással
lehet elnyerni, amelyet nem le-
het, vagy nem érdemes meg-
ismételni; a felesleges és ne-
vetséges, de a tudományt
mindenképpen népszerűsítő
kutatások díja ez. Pénzjutalom
nem jár az IgNobel-díjjal, sőt,
a díjazottak még az utazási
költségeiket is maguk állják, és
a svédasztal is fizetős.

Az idei felhozatalból két ja-
pán fiatal - Kazutaka Kurihara
és Kodzsi Cukada - furcsa szer-
kezete aratta a legnagyobb si-
kert. A SpeechJammer a hosz-
szan, lassan és unalmasan,
vagy az éppen érthetetlenül
gyorsan beszélő szónokokat,
előadókat zavarja össze. A szer-
kezet szinte fegyverként mű-
ködik: ha ráirányítják valakire,
aki beszél, akkor néhány milli-
szekundumos késleltetéssel
megismétli az elhangzottakat.
Mindez rendkívül zavaró lehet
az érintett számára. Béla, Hu-
nor és társai: reszkessetek!

Egy másik kutatócsoport a
lófarokra ható fizikai erők ta-
nulmányozásáért kapott díjat.
Az elterjedt hajviselet tanul-
mányozása során érdekes ösz-

szefüggésekre jöttek rá, például
arra, hogy milyen sebességgel
érdemes ráznunk a fejünket,
hogy igazán jól lifegjen a ló-
farkunk. OMG!

A béke IgNobel-díjat a
ruszki Igor Petrov kapta, aki régi
orosz töltényeket apró gyé-
mántokká alakított át. A kémiai
díj Johan Pettersonnak jutott,
amiért kimutatta, hogy egy
svéd kisvárosban, Anderslöv-
ben miért lesz egyes házakban
zöld az emberek haja.

Két francia kutató a bélgá-
zokat tanulmányozta. Kutatá-
saik célja, hogy béltükrözés so-
rán a betegek ne robbanjanak
fel a bennük termelődő pur-
coktól.

A csimpánzok fenekét és ar-
cát összehasonlító vizsgálatok
is érdekesek. Kiderült ugyanis,
hogy a csimpánzok képesek
fényképek alapján egymás ar-
cát és fenekét társítani, és ké-
sőbb a hátsóikról is felismerték
egymást. (Ezért könnyű meg-
jegyezni a politikusaink mut-
ráját is, amekkora s*ggfejek.)

A pszichológiai IgNobelt
holland kutatók nyerték el, akik
azt tanulmányozták, hogy balra
dőlve miért látszik kisebbnek
az Eiffel-torony.

Tényleg nagy Noé állat-
kertje!

Farkast kiált a… birka.
Egy svájci találmánynak kö-
szönhetően hamarosan SMS-
ben figyelmeztethetik a birkák
pásztorukat a farkasveszélyre.

Jean-Marc Landry biológus
egy olyan nyakörv kifejleszté-
sén fáradozik (birkatürelem-
mel), amely figyeli a juh szív-
ritmusát, és ha az tartósan
szapora, vészjelzést küld Gigije
telefonjára. A prototípusokat
12 birkán tesztelték, a farkas-
szerepeket csehszlovák farkas-
kutyák kapták (ez a fajta né-
metjuhász és farkas keveréke,
így igencsak hasonlít a valódi
farkasra.) Olyan jól hozták az
ordasfigurát, hogy a birkák
nyugalmi pulzusa - amely per-
cenként 60-80 közötti - a há-
romszorosára szökött fel, hár-
man pedig infarktust kaptak.

Svájcban egyre többször ér

farkastámadás birkanyájat, és
a túlélő juhok gyakran úgy el-
rohannak árkon-bokron-kerí-
tésen átugorva, hogy kilomé-
terekkel távolabb kerülnek elő.
A farkasjelző juhnyakörvek
iránt érdeklődik Franciaország
és Norvégia is.

Gyártásuk várhatóan már
januárban elkezdődik, és a ter-
vek szerint háromszoros vé-
delmi technika épül beléjük.
Egyrészt mikrochippel riasztják
a juhász mobiltelefonját, más-
részt hanghatással és vegyszer-
permettel rettentik el a vér-
szomjas Akelákat - adta hírül a
BBC.

Was für eine mázli, hogy a
Kukoricza Jancsira bízott juhok
nem bírtak ilyen implantátu-
mokkal, mert akkor Petőfi meg
se írja a János Vitézt!

Mirelit cicák. Sokkoló tör-
ténetet vett videóra egy Egye-
sült Államokbeli filmes csoport:
egy nő száznál több döglött
macskát tart a hűtőjében, mert
nem képes megválni tőlük. A
bizarr szokásnak hódoló asz-
szony beleegyezett, hogy for-
gassanak a lakásán, de a tör-
ténet horrorisztikussá vált,
amint kinyitotta hűtőjét… A
fagyasztótól a teljes stáb lefa-
gyott: mintegy száz halott
macska didergett benne!

„Nagyon szeretem a cicái-
mat, nem bírok megválni tőlük.
Nem akarom elhagyni őket. Azt
nem mondhatom, hogy szere-
tem az állatokat, mert nagyon
rosszul bánok velük” – mondta
könnybe lábadt szemmel a
buggyant fehérnép. A morbid
látványt nyújtó hűtő mellett az
asszony lakása is katasztrofális
állapotban van, ugyanis to-
vábbi ötven macsek kínlódik a
túlélésért.

A frigóra pedig ki van írva,
macskakaparással, hogy értsék:
ők azért kerültek ide, mert
Whiskast akartak venni!!!

Éveken át szexelt kutyá-
ival egy fiatal lány! Egy ari-
zonai húszéves lány sokkoló
hírrel állt elő: Brittany Sonnier,
egy kétéves gyerek anyja, arról
számolt be barátjának, hogy

intim kapcsolatban áll a kutyá-
ival. A férfi azonnal feljelen-
tette Brittany-t, aki a jelek sze-
rint 13 éves kora óta, azaz hét
éve folyamatosan hódol per-
verziójának. Az exbarát szerint
a lány kedvesnek, édesnek(!)
és ártatlannak tűnt (és az nem
tűnt fel néki, hogy a bige csak
háftulról szereti kapni a min-
dennapi betevőt?). 

A kis huncut fotókkal is alá-
támasztotta váratlan bejelen-

tését: a képeken több kutya-
barát társaságában látható,
amint ebekkel szexelnek. A
lány tette meglepte a férfit (na,
tényleg?), aki azonnal véget ve-
tett kettőjük kapcsolatának, és
kérvényezte a gyerek fölötti
gyámságot. Szerinte a csaj
szexfüggő, és azért vetemedett
ilyen fajta perverziókra, mert
szakításuk óta nem volt más
partnere. Azt a kutyafáját!
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon 
a Központ hetilapban! 
Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a 
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Fodrászokat keres 
a Paris Beauty Center.

Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.

A Tjobs toborzó cég német nyelvtudással rendelkező
értékesítő tanácsadót keres (International Sales Consultant). 

Ha jó kommunikációs és tárgyalási képességgel
rendelkezel, folyékonyan beszélsz németül, várjuk
jelentkezésedet az alábbi e-mail címre:
erika@tjobsrecruit.com vagy a 0265.266.199-es
telefonszámon.

A Tjobs.SA toborzó cég webprogramozót keres. 
Elvárások: 3 év PHP és MYSQL tapasztalat, jó angol nyelvtudás.

Előnyt jelent: Javascript, Ajax, Jquery, Css, Html
ismeretek. Várjuk jelentkezőket az alábbi e-mail
címre: erika@tjobsrecruit.com vagy a 0265.266.199-
es telefonszámon.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain
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„Elültettem egy fát, amelynek 
most kezdenek beérni a gyümölcsei”

Interjú Bányai Kelemen Barna, Kaszás Attila-díjas színművésszel
Bányai Kelemen Barna 1982. ok-
tóber 14-én született Marosvásár-
helyen. Általánosba a 3-as és a
18-as iskolákba járt, majd az Uni-
rea Líceumban érettségizett.
2002–2006 között a Marosvásárhelyi
Színművészeti Egyetem diákja volt,
ahol színész szakon tanult. 2006-tól
tagja a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának, de ez-
zel párhuzamosan a Sebestyén Aba
által alapított független színháznak,
a Yorick Stúdiónak is munkatársa.
2012-től színész mesterséget tanít a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Szentgyörgyi István tagozatán. Bányai
Kelemen Barnát, a tehetséges fiatal
színművészt, több szakmai elismerés-
nek, díjnak a tulajdonosát munkájáról
kérdeztük:

– Hogyan került kapcsolatba a szín-
házzal? Miért választotta ezt a hivatást?
Mikor debütált?

– Még középiskolás koromban tör-
tént, hogy bejött egy nap Tatai Sándor
színművész az osztályunkba, és azt
kérdezte, lenne-e kedvünk egy amatőr
diákszínjátszó csoportban játszani. Én
is jelentkeztem, így kerültem a Nép-
művészeti Iskola Ripacsok nevű szín-
játszó-körébe. Hetente két órát tanul-
tunk drámajátékot, improvizációt.
Előadásainkat a várban tartottuk, sza-
badtéri színpadon, de több diákszín-
játszó fesztiválon is részt vettünk. Há-
rom évig jártam oda, tizenegy-
tizenkettedikes koromban, majd egy
évet érettségi után. Itt szerettem meg
a színpadot, a színészetet, a színját-
szást, abban az időben döntöttem el
magamban, hogy erre kéne adjam a
fejemet. Egy év kimaradás után fel-
vételiztem a színművészetire, ahol el-
sajátítottam a szakmát. Az első darab,
amiben felléptem, A rettenetes szülők
volt, amit osztályvezető tanárnőm,
Farkas Ibolya rendezett.  Ebben Nagy
Dorottyával a szerelmes fiatal párt ala-
kítottuk. 

– Melyek voltak a kedvenc szerepei,
színdarabjai az évek során, amelyekben
játszott?

– Nehéz ezt most így felsorolni, de
egy párat kiemelnék: Fülöp herceg vol-
tam az Alexandru Colpacci rendezte
Yvonne, a burgundi hercegnőben, Bát-
hory Gábor fejedelmet alakítottam a
Závada Pál által írt Bethlenben, ame-
lyet Kövesdy István rendezett. Lucius
voltam a Caligula helytartójában, amit
Székely János írt és Kincses Elemér
rendezett, vagy én alakítottam a ta-
nítót a Bródy Sándor által írt és László
Csaba rendezte Tanítónőben. Jelenleg

is több színdarabban játszom, mint
például: William Shakespeare: Rómeó
és Júlia, rendező Porogi Dorka, Székely
Csaba: Bányavakság, rendező Sebes-
tyén Aba, Móricz Zsigmond: Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül, rendező Pa-
rászka Miklós, Verebes István: Senki
sem tökéletes, avagy nincs, aki hűvö-
sen szereti, rendező Kányádi Szilárd,
stb. 

– A vígjáték vagy inkább a dráma
áll közelebb önhöz? Mit játszik szíve-
sebben?

– A szerepeket a rendező osztja ki,
ezután találkozunk a szöveggel, kö-
vetkezik egy megbeszélés, majd az ol-
vasópróba. Nekem eddig mindenik
szerepem tetszett, igazából mind a két
műfajt, a vígjátékot és a drámát is sze-
retem. 

– Szerepelt-e már filmben? Ha fel-
kérnék, vállalna-e ilyen szerepeket?

– Igazi játékfilmekben még nem
szerepeltem, csak kisebb reklámfil-
mekben. Ha felkérnének, természete-
sen szívesen vállalnám, kipróbálnám,
mit tudna egy ilyen adni nekem mint
színésznek. 

– Voltak-e, vannak-e kedvenc szí-
nészei, kedvenc filmjei? Esetleg példa-
képei? 

–  Azt nem mondhatom, hogy pél-
daképeim, de több színészóriásra fel-
nézek, mint például Al Pacino, vagy
Jean Reno, de az erdélyi színészek kö-
zül nagyra értékelem a munkáját Bog-
dán Zsolt kolozsvári, vagy Pálffy Tibor
sepsiszentgyörgyi színészeknek. A ma-
gyarországi színészek közül Nagy Zsolt
és Mácsai Pál tartoznak a kedvenceim
közé. Kedvenc filmjeim azok, amelye-
ket Kim Ki-Duk, Ingmar Bergman,
vagy Federico Fellini rendezett. 

– Hogyan látja a marosvásárhelyi
színészképzés jövőjét? A végzős színé-
szek könnyen találnak munkahelyet?

– Nekünk – és most tanárként be-
szélek – az a dolgunk, hogy olyan kép-
zésben részesítsük a diákokat, hogy
majd munkát kapjanak. Egyre nagyob-
bak az elvárások, egy színésznek sok
mindent kell tudni a szereplésen kívül.
Jól kell énekelniük, táncolniuk. Ma-
rosvásárhelyen egy évben, átlagban
12 színész végez a magyar tagozaton,
kb. ugyanennyi Kolozsváron, évente
hozzávetőlegesen 24 színésszel lesz
több Erdélyben. A színházak most
eléggé telítődve vannak, nehezen tud-
nak elhelyezkedni a fiatalok, de min-

dig nagy szükség volt és van a végző-
sökre. Sokan közülük másfelé irányul-
nak, színjátszó csoportokat alakítanak,
vagy egész más területen kezdenek el
tevékenykedni.  

– Ön alig hat éves színészi pályafu-
tása alatt már több díjat, szakmai elis-
merést kapott. Melyek ezek?

– 2007-ben Erdős Irma-ösztöndíjat
kaptam, amit fiatal kezdő színésznek
ítélnek oda, majd 2011-ben a Legjobb
férfialakítás díjában részesítettek Gyer-
gyószentmiklóson, a Nemzetiségi
Színházi Kollokviumon. 2012-ben há-
rom díjjal lettem gazdagabb: az EMKE
Kovács György-díjjal tüntetett ki, a
MASZK Országos Színészegyesület, a
Pécsi Országos Színházi Találkozón a
Legjobb férfialakítás díjjal jutalmazott,
és ami eddig a legnagyobb eredmé-
nyem: szeptemberben Kaszás Attila-
díjat kaptam. 

– Hogyan történt a díjra érdemes
színész kiválasztása? Számított ekkora
elismerésre? Mit jelent ez egy fiatal szí-
nész életében?

– Első körben minden Kárpát-me-
dencében működő magyar színház ka-
pott egy levelet, amelyben felkérik a
társulatokat arra, hogy válasszanak ki
színművészeik közül egyet, aki szerin-
tük a legtöbbet dolgozott és tett a kö-
zösség előmeneteléért. Minden szín-
ház jelölt valakit, Marosvásárhelyen a
kollegák titkos szavazás útján engem
találtak érdemesnek erre. A huszon-
valahány színész aztán ugyancsak tit-
kos szavazással kiválasztotta azt a né-
gyet, akik az utolsó fordulóba, a
döntőbe kerültek. Itt már  elkezdték a

médiában hirdetni az eseményt, a né-
zők, a közönség szavazhatott SMS-ben
vagy interneten, hogy kit találnak le-
gérdemesebbnek a díjra. Bevallom,
nem számítottam ekkora elismerésre,
igaz, folyamatosan dolgoztam, nem
is volt időm belegondolni, hogy mi is
lesz. Végül is úgy gondolom, hogy a
befektetett munka meghozta a gyü-
mölcsét. Elültettem egy fát és annak
most kezdenek beérni a gyümölcsei.
És, hogy mit jelent ez nekem? Min-
denképpen pozitív visszajelzés, jó érzés
tudni, hogy sokan figyelnek rám, és
értékelik a munkámat. Ugyanakkor
nagy teher is ez, ilyen rövid időn belül,
ilyen fiatalon ennyi díjat begyűjteni.
Úgy érzem, most ez kötelez, most az
emberek még jobban figyelnek a tel-

jesítményemre, nagyobb elvárásaik
vannak velem szemben. Néhány napja
például előadás után hozzám lépett
egy néző és azt mondta: „Jó voltál ma,
nem hiába szavaztam rád.”

– Végezetül még azt kérdezném
meg, hogyan látja a Tompa Miklós Tár-
sulat jövőjét?

– Én úgy látom, hogy van jövője a
társulatnak, fiatal energikus csapat.
Bízom benne, hogy a jövőben csupa
jó darabokat fogunk játszani és hallani
fognak még a társulatról. Mindenkit
arra bíztatok, jöjjön el a színházba és
nézzen meg minket.

Nemes Gyula
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A karácsony
nem a magányos emberek ünnepe. Az egyetlen ünnep, amikor
együtt kell lennie minden családnak. Kimondva, vagy csak ma-
gunkban kérhetjük legbensőbb óhajunkat. Minden évben
ugyanazokat a dalokat énekeljük, ugyanazokat az ételeket 
esszük, követjük a hagyományokat, és ezáltal úgy érezhetjük,
valahová tartozunk. Valójában mindannyian csak az ottho-
nunkat keressük. Összeállításunkban egyházi emberek mesél-
nek olvasóinknak életük legnevezetesebb, legszebb, avagy
legfelejthetetlenebb karácsonyáról.  

Kimeríthetetlen titok és valóság, sejtelmesség és igaz esemény fényével robban be a betlehemi éjszaka
története a szürke hétköznapok történelmébe. Világhatalmát élő Római Birodalom dicsőnek titulált
császára, Augustus kíváncsi arra, mekkora is az ő nagy birodalma, hány halandó ember fölött úr ő, s ezért
népszámlálást rendel el. Megalázott elnyomottságában élő názáreti család Betlehembe indul, engedel-
meskedve a császári törvénynek, és beteljesítve az angyali üdvözlet szent szavait: „fiút szülsz, akit nevezz
Jézusnak” (Lk 1,31). 

Azóta minden valamire való ember tudja: akkor ott Betlehemben megszületett Jézus, az Isten Fia – és
ez a karácsony. Azon lehet vitatkozni, decemberben volt-e vagy sem, melyik évben történt mindez pontosan,
de tény, a mi világunk attól számítja a történelem időpontjának meghatározását. Ezért írunk mi is ma

2012-t, mert annyi év telt el ama betlehemi fényes éjszaka óta, amikor megszületett az Úr Jézus Krisztus.
A karácsony egyetemes és személyes, mert az egész világon gyertyát gyújtanak szentestén, megszám-

lálhatatlanul sok nyelven felcsendül a „Stille Nacht, heilige Nacht” – mifelénk „Csendes éj, szentséges éj”-
ként, de egyben elvitathatatlanul személyes is, mert mindenkinek van személyes karácsonyi élménye,
amit gyermekkora megszépült emlékeként hordoz magában, vagy éppen szülőként élt át, amikor látta,
hogy gyermeke milyen boldog a zöld fenyőfa alatt.

Őrizzük büszkén ezeket a személyes karácsonyi élményeket, mert – talán észrevétlenül – éppen ezek
csiszolták finomabbra lelkünket. Én is őrzök számtalan szép karácsonyi emléket, még olyant is, amelyet
soha el nem mesélek.

ÖTVÖS JÓZSEF volt esperes, a
marosvásárhelyi Vártemplom
református lelkésze

Karácsony - sírással

Pontosan 1962-ben történt, de nem
a félévszázados évforduló miatt idézem
most fel. Hagyományos, megszokott
karácsonyi ünnepre hangolódva, val-
lásórás gyermekekként a versosztás lá-
zában égtünk. 

Édesapám a marosvásárhelyi tü-
dőklinikán feküdt kilyukadt tüdővel.
Egyik betegtársa Arany János össze-
gyűjtött költeményeit olvasta, édes-
apámnak pedig nagyon megtetszett
Fiamnak című vers – egyetlen fia vol-
tam én is. Egy vonalas füzet kitépett
lapjára, ceruzával lemásolta a verset,
s hazaküldte nekem, figyelmeztetve a
versszakok végén ismétlődő refrénre:

„Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem”.

Amikor megmutattam az Arany Já-
nos verset, a lelkipásztor eléggé sza-
badkozott, ez nem karácsonyi költe-
mény, de a tízéves fiú makacsságával
ragaszkodtam hozzá, hogy én vagy az
édesapám által küldött – Fiamnak –
verset mondom el a pókai református
templomban a karácsonyfa alatt, vagy
akkor nem szavalok.

Szokás szerint zsúfolt templomban
énekeltek és szavaltak a pókai vallás-
órás gyermekek, kezdve az első osztá-
lyosoktól felfelé. 

Harmadik osztályos voltam akkor,
s már a hetedikesekre került a sor, de
az én nevem még nem hangzott el.
Szomorú lettem és szégyenkezve sírni
kezdtem, amikor legutolsónak meg-
hallottam a nevem. Szipogva, de bá-
torságot erőltetve magamra, álltam ki

a sorból s mondtam be a verscímet: Fi-
amnak. A harmadik padban ülő nagy-
anyám már a verscím hallatán sírni
kezdett. Mondtam-mondtam az Arany-
verset, de egyre több helyről szipogás
hallatszott, az utolsó versszakot már
én is könnyekkel küszködve, sírva
mondtam el. Talán az volt életem leg-
hatásosabb versmondása, egy zsúfolt
templom fele sírva hallgatta az én sza-
valásomat. Akkor azt gondoltam, az
én versmondásomért sírnak, ma már
tudom, kórházban ünneplő édesapám-
nak szólt, csak én arattam le a babért. 

NAGY LÁSZLÓ az Erdélyi
Unitárius Egyház főjegyzője,
püspök-helyettes

Ki is az angyal?

Ahol születtem és ahol felnőttem,
a Hargita aljában, mindig kemény és
hosszú telek voltak. „A farkas soha nem
ette meg a havat”, a tél nagyon sokszor
áprilisig kitartott. Szép, hófehér lepel
takarta a tájat. Nem szennyezte be ezt
semmi, csak a nyulak, őzek lábnyomai
látszottak, ha gyermekként végig csa-
tangoltunk a dombokon, alkalmas
szánkózó és síző helyet keresve. Mindig
szép és kellemes emlékeket elevenít
fel a tél érkezése. Falusi gyermek lévén
emlékszem, ahogy a hó beálltával a
szekerek a csűrbe kerültek, legtöbbször
szétszedve a polyva tartóba, és a szán
lett a fuvarozó eszköz. (Édesanyámat
is azzal vitték születésemkor a szülé-
szetre a szomszéd faluba.). Nagy sze-
retettel ültünk fel a szánokra és éne-
keltünk torkunk szakadtából fizetségül
a gazdának. Nagyapám, kerekes lévén,
irányítható, kormányos szánkót készí-
tett unokáinak, de ezek talpai nehezen
bírták a szöktetéseket, amelyeket gyer-

mekként nagyon szerettünk. Igaz, ott-
hon mi is alig bírtuk anyánk dorgáló
szavait, egy-egy kiruccanás után, ami-
kor csuromvizesen haza állítottunk,
vagy amikor a nehezen megvásárolt
bakancs talpát levette a felkulcsolható
csáklya (korcsolya). Így, ilyen hangu-
latban vártuk gyermekként a kará-
csonyt, az ünnepet. Most felnőttként,
túl az ötvenen, meghatározni, kivá-
lasztani, hogy melyik is volt a legszebb,
nagyon nehéz. Mert emlékezetesek és
szépek a gyermekkori karácsonyok, a
családalapításkori első évek, a gyer-
mekek első ráfigyelése a karácsony-
fára... Jó, hogy voltak és megszépítet-
ték életünket. Most egy gyermekkori
karácsonyomra emlékszem, amely mé-
lyen megmaradt emlékezetemben, és
amely mindig boldog érzéssel tölt el.

Az angyalvárás és a karácsonyra
való készülés szüleim számára nem
volt könnyű, még akkor sem, amikor
én születtem. Nemrég forgatták ki őket
minden vagyonukból. Még magukon
érezhették a kulák jelzőt és bélyeget.
A talpraállás és önmagukra találás idő-
szakát élték és tudták, hogy úgy kell
élniük, hogy gyermekeik soha ne is-
merjék meg azt a megaláztatást, ami-
ben egykor ők éltek. 

Ezért szerettek volna mindig szép
ünnepet varázsolni nekünk. Így, az an-
gyal mindig el kellett jöjjön, úgy ahogy
tudott, nem fáradt el a megtömött zsák
cipelésében, de mindig megérkezett
hozzánk is. Emlékszem, hogy a szom-
szédba vittek át, hogy ott várjam meg
az angyal érkezését. Ott már szerényen
állt a karácsonyfa almával és dióval fel-
díszítve. Hozzánk vajon mikor jön, mi-
kor érkezik meg? A gyermeki gondolat
nem nyugodhatott. Hiába a mese és a
játék a felnőttek szeretetével, én min-
dig menni akartam, de nem tudtam
szabadulni. Egyszer szükségemet je-
lentettem be, ki kellett menni az ud-
varra, mert akkor még ez volt a gya-
korlat. Végre kint vagyok, le a tornácon,
ki az udvarra és ki a kapun. Már ott
voltam a házunk előtt, amikor utolér-
tek és megfogtak. De házunk előtt, a

függönyön és sötétítőn át láttam, hogy
az angyal épp akkor díszíti a karácsony-
fát és az az angyal nagyon hasonlít va-
lakire. Hiába vittek vissza a szom-
szédba, és hiába volt a meggyőző
mese, mert az angyal arcát magam
előtt láttam és látom ma is, és tudom,
hogy ki volt. Aztán csak arra emlék-
szem, hogy a régi orosz harmonika he-
lyett, amit bátyám egy pár évvel az-
előtt kapott, egy háromváltós Timis
harminkát kaptam. Leírhatatlan volt
az öröm. 

Tudom és elhiszem, hogy vannak
nagyobb örömök, mint amit én akkor
átéltem és talán nekem is voltak, de
nekem most ez a legemlékezetesebb.

GYÖRGY TIBOR, a
Marosvásárhelyi Szent Miklós
kövesdombi egyházközség
plébánosa

Csakis Ő az angyal…

Egy szép, tornácos házban láttam
meg a napvilágot. Az erdő közel. Tó a
ház mellett. Abban az időben minden
évszaknak megvolt a maga szépsége.
Főleg a téli időszak tetszett. A tél be-
köszöntésével már vártuk a jó öreg Mi-
kulást, aki egy kis papírtasakban édes-
séget hozott, elrejtve a két ajtó között.

Nem tudom elfelejteni mennyire
vártuk a Karácsonyt és az angyalok ér-
kezését. Az valóban angyaljárás volt.
A várva várt este kis gyermekként, nagy
izgalommal vártuk a pillanatot, mikor
jelenti be édesanyám az angyalok
megérkezését. Ő is játszva a szerepet
kíváncsian, nyitotta a nagyszoba ajta-
ját, s már a besugárzó fény mellett le-
hetett látni a karácsonyfa csillogását.
Egy nagy örömkiáltás: „Megérkezett az

angyal!!!” Én csak álltam, bámultam a
félhomályban azt az egyszerű, de
életem legszebb karácsonyfáját, amint
a maga egyszerűségében, de annál na-
gyobb pompájában ékesítette az ün-
nepet. Csak néztem az érdekes figurá-
kat az ágakon, házilag készített
szaloncukrot, rajta kis gyertyák, me-
lyeket később meggyújtottunk. Felejt-
hetetlen hangulatot tetézte, hogy
édesanyám könnyes szemmel körbe-
állította három árva gyermekét a ka-
rácsonyfa körül, és kérte, imádkozzunk
egy kicsit az „angyalért” – megkö-
szönve neki a kedvességet, fáradságot,
szeretetét. Egy pillanatig még csend-
ben maradtunk, mintha senki sem
akarta volna ezt a varázslatos esti han-
gulatot megtörni, aztán elhangzott egy
halk mondat: „Most megnézhetjük, mit
hozott az angyal.” Nem volt zene, nem
volt más fény csak a gyertyák ontották
a maguk egyszerűségével a karácsony
örömét, áhítatát, de mintha valóban
maguk az angyalok énekelték volna a
régi karácsnyi éneket: „Íme, midőn
mindenek bírsággal hívatnak, az Au-
gusztus könyvébe szám szerint írat-
nak….”.  S ekkor félénken kezdtünk a
csomagok után nyúlni. Egy ideig min-
denikünk el volt a maga ajándékéval,
felejthetetlen öröm volt bennem. 

Indultunk az éjféli szentmisére. Ott
is érezni a jó Isten szeretetét, és a közénk
szállt Fia születését. Gyönyörködni az
ünnepi templom szépségében, hallgatni
és csodálni a pásztorjátékot és hallani
azt a felemelő érzést, amikor egy temp-
lomi közösség egy szívvel lélekkel énekli:
Dicsőség az Istennek és békesség a jó-
akaratú embereknek. A lelkipásztor ün-
nepi áldással bocsátott el.

Otthon várt a finom töltött ká-
poszta. S azt hiszem életemben olyan
jó ízűen nem ettem még ünnepi ételt.
S lefekvéskor engedni az angyalok öle-
lését, hadd vigyázzanak ránk és édes-
anyánkra, akiről csak később tudtuk
meg, hogy valóban egy angyal.

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor



Erdélyiek is részt vesznek a bizalom zarándokútjának következő állomásán

Harmincezer fiatal készül Rómába
Erdélyből néhány autóbusznyi fiatal tölti Rómában a szilvesztert, Európából több tízez-
ren kelnek útra karácsony után az Örök Város felé. A bizalom zarándokútját 35. alkalom-
mal rendezi meg a Taizéi Közösség, amelyre idén december 28. és 201 3. január 2. között
kerül sor Rómában.

A katol ikus, protestáns, ortodox
zarándokok egész Európából érkez-
nek az olasz fővárosba, és december
29-én 1 8 órakor a Szentatyával talál-
koznak a Szent Péter téren. A fiatalok
délelőttönként az egyházmegye plé-
bániáin gyűlnek össze, majd délutá-
nonként és este tematikus találko-
zókon és imádságokon vesznek részt
a város központjában.

Erdélyben a rendszerváltás utáni el-
ső évben már elkezdődött a taizéi moz-
galom szervezése, elsősorban refor-
mátus és katol ikus kezdeményezésre. A
taizéi lelkiségnek fontos eleme a fele-
kezetek (és kultúrák) közti hídépítés,
ami nem a különbségek összemosását
vagy eltörlését jelenti, hanem egymás
elfogadását az egyetlen Jézus Krisztus-
ban. Nem véletlen, hogy a mozgalom
elsősorban fiatalokhoz szól, akik számá-
ra meghatározó lelki élményt nyújthat
egy európai nagyvárosban, egy keresz-
tény családnál vagy iskolák tornatermé-
ben felál l ított tömegszál láson töltött
szilveszter, a hatalmas sátrakban tucat-

nyi nyelven végigénekelt és -imádko-
zott pil lanatok. A kilencvenes évek ele-
jén az ökumenikus mozgalom különösen
nagy népszerűségnek örvendett Erdély-
ben – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy az 1 990/1 991 -es prágai találko-
zóra különvonattal utaztak a zarándo-
kok, és azt azt követő években is
szerveztek autóbuszos csoportokat a za-
rándoklatokra, szinte minden nagyobb
városban. A taizéi mozgalom iránti ér-
deklődés mintha lanyhulni látszana az
utóbbi időben. Idén Marosvásárhelyről
már nem tudtak külön autóbuszt indí-
tani, a jelentkezőket átirányították a ko-
lozsvári csoporthoz. Lukács Márta, a
marosvásárhelyi taizés csoport vezető-
je szerint az érdeklődés csökkenése az-
zal magyarázható, hogy nagyon sok más
lelkiprogram is kínálkozik minden plé-
bánián, a taizés lelkiséget pedig először
meg kel l ismertetni ahhoz, hogy a kö-
zösség kialakulhasson.

A római programok hét nagy
templomban zajlanak majd: a Falakon
kívül i Szent Pál-bazil ika, a Lateráni

Szent János-bazil ika, a Santa Maria
Maggiore, a Santa Maria degl i Angel i e
dei Martiri (az angyalok és mártírok
Szűz Máriájának temploma), Santa
Maria in Aracoel i (az Ég oltáráról neve-
zett Szűz Mária-templom), Santa Maria
sopra Minerva (a Minerva fölötti Mária-
templom) és a Szent Ignác-templom ad
otthont az eseményeknek.

Alois testvér, a taizéi prior a Laterá-
ni Szent János-bazil ikában tartja el-
mélkedéseit, amelyek óriáskivetítőkön
követhetők lesznek a másik hat bazil i-
kában is. A fiatalokat a plébániák és a
családok látják vendégül. Gianni Ale-
manno polgármester az eseményt be-
mutató sajtótájékoztatón december
4-én hangsúlyozta: „a valódi hír az,
hogy a családok kitárják otthonaik ajta-
ját. Fogadjuk úgy az érkező fiatalokat,
hogy ők ajándék a város számára.”Dá-
vid testvér szavai szerint ez a harminc-
ezer fiatal a békéről tesz majd
tanúságot Rómában, és elősegíti egy
testvéribb és szol idárisabb társadalom
építését – írja a SIR.

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.

Örkény István

A megváltó
Délelőtt tíz óra volt, amikor az

író befejezte új drámáját. Este még
két nehéz jelenete volt hátra. Átírta
az éjszakát. Közben legalább tíz
feketét főzött magának, és leg-
alább tíz kilométert gyalogolt a
szűk szál lodaszobában alá s felez-
ve. Most mégis olyan frissnek érez-
te magát, mintha nem is volna
teste, olyan boldognak, mintha

megszépült volna az élet, és olyan
szabadnak, mintha megszűnt vol-
na lenni a világ.

Még egy kávét főzött. Lesétált a
partra. Megkereste a csónakost.

– Kivisz-e a vízre egy kicsit, Volentik
bácsi? – kérdezte tőle.

– Tessék beülni – mondta a
csónakos.

Borús volt az ég, de a szel lő se

rezdült. Mint egy óriási máriaüveg-
lap, olyan sima és szürke és csil logó
volt a tó. Volentik bácsi gyors, de rö-
vid csapásokkal evezett, ahogy a Ba-
latonon szokás.

– Mit gondol? – kérdezte az író, mi-
kor már jó darab utat megtettek. – Ide
látni még a partról?

– Még ide – mondta a csónakos.
Továbbmentek. Az üdülő piros cse-

A harmincezer fiatal a békéről tesz majd tanúságot Rómában

ni. Egyedül Isten szeretete töltheti be
azt az űrt, amelyet ma az egoizmus az
emberek, a családok, a nemzetek és a
világ történetében okoz”– tette hozzá
az egyházfő. Hangsúlyozta, hogy a „ha-
mis orvoslás”– mint például a kábító-
szer – „a semmi poklába taszítja az
embert”.

XVI . Benedek pápamobil lal tette
meg az utat a Vatikán és a Róma köz-
pontjában levő Szűz Mária-szobor kö-
zött, az olasz főváros vásárlóutcáin
keresztül. A karácsonyi vásárlást meg-
szakítva ezrek siettek a Spanyol lépcső-
höz üdvözölni az egyházfőt. Olasz-
országban december 8. ál lami
ünnepnapnak számít.

réptetejét lassan elborították a fák. A
partnak csak a zöldje, a vonatnak csak
a füstje látszott.

– Még most is? – kérdezte az író.
– Még most is – mondta a csónakos.
Csak az evezők csobbanása hal lat-

szott; a partról már nem ért idáig a
hang.

Összemosódtak a házak, a kikötők és
az erdők. Már csak egy ceruzavonás lát-

szott, ahol véget ért a tó.
– Még most is ide látni? – kérdezte

az író.
A csónakos körülnézett.
– Ide már nem.
Az író lerúgta a lábáról a szandált, és

fölál lt.
– Akkor húzza be az evezőt, Volentik

bácsi – mondta. – Megpróbálok egy ki-
csit a vízen járni.

A pápa szerint a mai sajtónak
nem lenne hír az angyali üdvözlet

Korunk semmibe vesző rohanásának
következményeiről beszélt XVI . Bene-
dek pápa szombaton a római Spanyol
lépcsőnél, ahol a szeplőtelen foganta-
tás ünnepén Szűz Mária szobrát koszo-
rúzta meg. „Ha az angyal i üdvözlet most
történne meg, a mai újságokban nyo-
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Ajándékozzuk meg magunkat, gyermekeinket az öröm-
szerzés örömével!

Beteg voltam és meglátogattál ! Gyenge, elesett ember hóna alá
nyúlni nagyon szép dolog! Ahogyan megtanulunk írni, olvasni, bicikl iz-
ni, úszni, ugyanúgy tanulnunk és tanítanunk kel l az irgalmasság csele-
kedeteit is! Tudatosan a gyermekeinket szoktatnunk kel l erre a szép
erényre. Jézus, mint jó pedagógus, 72 tanítványát felkészíti az irgal-
masság cselekedeteinek a gyakorlására, majd elküldi őket, és Ő imád-
ságos szeretettel felügyel i „növendékeit”. Majd mikor a tanítványok
hazaérnek, Jézus kikérdezi őket, meghal lgatja, hogy milyen „nagy dol-
gokat tett ál taluk az Isten!”. Majd mint egy igazi pedagógus, boldogan
örömében feluj jong.

Az adventi csendben vigyük el a gyerekeinket kórházba, öregottho-
nokba, látogassuk meg a szenvedő, beteg testvéreinket egy kis gyü-
mölccsel , egy-egy szál virággal !

Szeretettel , Csaba testvér

Keresztalja « 1 3. oldal

Udvarhelyre várják a családokat

Mennyország. A rendezvény meg-
hívott előadója Bíró László, a Ma-
gyar Katol ikus Püspökkari Kon-
ferencia családreferens püspöke. A
rendezvényen sor kerül meghitt
hangulatú együttlétre, tanúságté-

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Visszaszámlálás
helyett

Mi értelme van az adventnek? Túl azon, hogy a karácsonyvárás idő-
szaka ez, van valami mélyebb, ha tetszik, „komolyabb” jelentése, je-
lentősége? Vagy csak annyi, hogy ilyenkor kel l elvégezni a szükséges
bevásárlásokat, nagytakarítást, ünnepi előkészületeket?

A keresztény ember Jézus születését, tágabb értelemben pedig Jé-
zus második el jövetelét várja, legalábbis az egyházi tanítás szerint. A
gyakorlatban ez többnyire úgy történik, hogy gyertyát gyújtunk az
adventi koszorún, megtörölgetjük és a szekrény tetejére tesszük a kis
házi betlehemecsét, jászolocskával, előkeressük a Karácsonyi dalok
fel iratú cédét a tavaly elpakolt dobozból, és felnőttesen mosolygunk
egyet, amikor gyermekünk boldogan kinyitja a csokit rejtő, soron kö-
vetkező ablakot a szupermarketben vásárolt adventi naptáron.

Most gondol junk bele abba, hogy igazából magára a megszületen-
dő Istenre várunk ezekben a napokban-hetekben, a világ Urára és Te-
remtőjére, Akinek az életet köszönhetjük, és Aki vár ránk a halálunk
óráján. Al igha lehet az elmélet és a gyakorlat közötti kontraszt fölött
eltekinteni. Nem arról van szó, hogy ne lehetne kedves az ember szí-
vének a karácsonyvárás romantikája, édeskés-angyalkás, szelíd ábrá-
zolása, sokkal inkább arról, hogy a színek, a fények, lényegében az
egész ünnepvárás, úgy, ahogyan azt a családban évről évre megél jük,
ne merül jön ki csil logó külsőségekben. Nemcsak a vásárlási és takarí-
tási hajszára gondolok, hanem a jószándékkal megélt, de igazából ke-
vés tartalmat hordozó adventi időszakra is, ahol rég nincs már
várakozás, csak közönséges készülődés.

Persze, Istent várni nem egyszerű feladat, hogyan is tudná az em-
ber, miként fogjon hozzá, egyáltalán, mi az ő teendője a várakozás-
ban. A jezsuiták népszerű blogján ez a kérdés jelent meg néhány évvel
ezelőtt, az advent kapcsán: lehet-e hitelesen Istent várni? A szerző az-
tán egy népszerű írót idéz, aki szerint Isten csak a jelenlétben közelít-
hető meg. Ezzel el lentétben, mi túlságosan is a múltban és a jövőben
élünk, meg kel l tehát tanulnunk a jelenben élni. „Nem így kéne vára-
koznunk is?”– teszi fel végül a kérdést a jezsuita szerző, aki úgy látja,
talán ez valódibb, hitelesebb istentapasztalathoz vezethetne.

telekre, sok vidámságra, közös já-
tékra, közös éneklésre, a gyerekek
számára korcsoportok szerint fog-
la lkozásokra, valamint különböző
meglepetésekre. A rendezvény ün-
nepi hálaadó szentmisével zárul .
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Tízéves a Családpasztorációs
Szolgálat a Gyulafehérvári Főegy-
házmegyében. Ebből az alkalomból
201 3. ápri l is 20-án a Gyulafehérvári
Főegyházmegye családpasztorációs
munkacsoportja a székelyudvarhe-
lyi sportcsarnokban Főegyházme-
gyei Családnapot szervez, amelyre
szeretettel várják főegyházme-
gyénk családjait, családos közössé-
geit, a házasságot és családokat
támogató lelkiségi mozgalmakat, a
nagycsaládosokat, papokat és
szerzeteseket. A rendezvény leg-
főbb célkitűzése a hálaadás az el-
múlt tíz év kegyelmeiért, a
töl tekezés és természetesen a há-
zasság és a család ünneplése. A
mottó, ami köré a nap eseményei
csoportosulnak: Család + Hit =

Csütörtök, 2012. december 13.

Óriás adventi koszorú Kolozsváron
Négy méter átmérőjű, óriás adventi

koszorú várja a kolozsvári Szent Mihály-
templom bejáratánál a híveket, a
fenyőgal lyakat hatalmas utánfutóval
szál l ították a helyszínre. A koszorút
fényfüzér díszíti, néhány nap múlva a
harmadik – rózsaszín – gyertyát is
meggyújtják rajta. Advent harmadik
vasárnapja az öröm vasárnapja, a l i la
mel lett ezen a napon a rózsaszín is
használható l iturgikus színként.

Püspököt választ a református egyház
Holnap vá lasztja meg az Erdélyi

Református Egyházkerü let (EREK)
az ú j püspökét és az egyházkerü let
vezetőtestü letét. Az egyházkerü let
élén 1 2 éve á l l ó Pap Géza leköszö-
nő püspök helyére két jelöl t pá lyá-
zik: Kató Béla , az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerü let jelen leg i
püspökhelyettese és Székely Jó-
zsef, a Kolozsvári Al sóvárosi Gyü le-
kezet (ismertebb nevén a Kétágú
református templom) lelkipászto-
ra . Az EREK-hez tartozó tizenöt
egyházmegye lelkészi és vi l ág i
képviselői Kolozsváron, a Beth len
Kata Diakón ia i Központban gyűl-
nek össze holnap, hogy megvá-
l asszák az elkövetkező hat évre a

vezetőtestü letet. Az egyházkerü let
püspöke és a most megválasztandó
többi tisztségviselő hat évig gya-

korolhatja rég i /ú j tisztségét. A
püspök legtöbb két, egyenként
hatéves mandátumot töl thet be.

Bíró László az MKPK családreferens püspöke

Kató Béla Székely József

12. oldal december 20–26.>> Keresztalja
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Új lézeres technológia a zsírbontásban

Itt a karácsony:
számoljunk le 
a zsírpárnákkal
egyszer s 
mindenkorra!
Mi van akkor, ha az életmódváltás, az egészséges táp-
lálkozás, és a rendszeres sport sem képes felülírni a
genetikát? Nem a szike az egyetlen út...

Hamarosan elkezdődik az év végi lakoma-sorozat, mind-
azonáltal bűntudattal ülünk asztalhoz, hiszen már így is akad
itt-ott felesleg, mi lesz így velünk ünnepek után?

Egy új lézeres „zsírtalanító” eljárásnak köszönhetően 5-6
hét alatt végleg meg lehet szabadulni a kritikus helyeken
felrakódott zsírpárnáktól. Nem csak nagyságrendekkel ol-
csóbb, mint a plasztikai műtét, de biztonságos is, nem kell
hozzá kórházba menni, ráadásul nem tönkreteszi, hanem
vitalizálja a bőrt és a környező szöveteket! 

Mindezt egy már Magyarországon is hozzáférhető, Lipo-
belt nevű világújdonsággal érhetjük el. A Spanyolországban
kifejlesztett, lézerdiódákkal dolgozó eszköz fájdalommen-
tesen, de hatékonyan veszi rá a zsírsejteket a „fogyásra”. Ha-
tására ugyanis a zsírsejtek fala átjárható lesz, az addig telített
sejtek felesleges zsírtartalma alig 10-20 perc alatt kiürül. Az
új eljárás már az első alkalommal is látványos eredményt
hoz, de a teljes és tartós hatást az 5-6. hét végére érhetjük
el.

A lézeres zsírbontást elsősorban azoknak ajánlott, akiknél
a test bizonyos területein (has, csípő, popsi, vagy lovagló-
nadrág) lerakódott zsírfelesleg szinte ledolgozhatatlan, mert
nem reagálnak a diétára és a testmozgásra sem. Azoknak is
ajánlott, akik nem tudják beiktatni a heti rendszeres mozgást
életükbe, viszont rendszeresen megkeseríti azt a Cellulit ke-
zelésre, kötőszövet feszesítésre és keringés aktiválására is
rendkívül hatékony. Itt az alkalom, hogy akár karácsonyi
ajándékként a fa alá tegyük!

Forrás: eletmod.hu

Szívszorító naplót írt az
Alzheimer-kóros feleség

Szívszorító döntést hozott
egy brit férfi, Steve Boryszczuk,
amikor az egyébként nagyon fi-
atalon Alzheimer-kórral diag-
nosztizált feleségét speciális
otthonba kellett küldenie. A
most 43 éves Michelle-nek már
profi orvosi segítségre van
szüksége, igaz, a férje azt
mondja, neki így is nagy lelki-
ismeret-furdalást okozott a
döntés, hiszen már évek óta ő
ápolta otthon a feleségét, a
munkahelyéről is kilépett.

A férj ezután átnézte fele-
sége személyes holmiját, és
akkor bukkant a szívfacsaró
naplóra, amiben a felesége
őszintén leírta, milyen félelmei
vannak, vajon pontosan ho-
gyan fogja megélni a szörnyű
betegséget, és azt, hogy elfo-
gadta az elkerülhetetlent.

Michelle még akkor kezdte
a naplót, amikor diagnosztizál-
ták nála a súlyos szellemi leé-
püléssel járó betegséget, és
mindenekelőtt leírta, ha majd
eljön az idő, azt szeretné, hogy
egy speciális helyen gondos-
kodjanak róla. „Nem akarok el-
költözni a házunkból, amíg
lehet. Szeretnék festeni, sétál-
tatni a kutyákat, vezetni, és
majd amikor már az utolsó lép-
cső jön, akkor ápoljanak az erre
megfelelő helyen” – írta le a kí-
vánságát az akkor 39 éves asz-
szony. „Hallgass sok klasszikus
zenét, az jót tesz!” A férje azt
mondta, sírt, amikor elolvasta
a naplót. „De legalább tudom,
hogy teljesítettem a feleségem
kívánságát, amiről most már
nem tud beszélni” – mondta a
47 éves férj. 

Michelle édesapja szintén
Alzheimer-kórban halt meg 46
éves korában, és a nő már 28
évesen tudta, hogy valószínű-
leg örökölte az apjától a ször-
nyű betegségre való hajlamot.
„Vajon képes leszek vezetni?
Hogyan tudnám a mindennapi
életem könnyebbé tenni? A
fiaim is Alzheimer-kórosak
lesznek?” – a többi között ezek
a kérdések foglalkoztatták a be-
tegséggel küzdő asszonyt. A
naplóba a családtagjairól is írt,
fontos, alapvető információkat,
hogy ne felejtse el akár azt,
hogy hívják a fiait.

„Ne sírj, ha mégis, menj pár
szobával arrébb, hogy ne lássák
a többiek” – írta magának bá-
torításul a brit nő. De több jó ta-
nácsot is adott magának: „Légy
erős, a többiek miatt, és foglald

el magad, az elvonja a figyel-
medet!”

Michelle azt is leírta a nap-
lójában, hogyan tudná lassítani
a betegséget, milyen technikák
vannak a memóriafejlesztésre,
vagy hogy emlékezzen rá, az

alapvető érzelmeket is papírra
vetette. „Szeretlek, utállak,
büszke vagyok rád, szégyellek,
köszönöm az időt, amit együtt
töltöttél velem.” Steve és Mi-
chelle 28 éve házasok. „Azt hit-
tem, együtt fogunk

megöregedni a felségemmel,
és majd az unokáinknak együtt
meséljük, hogyan ismerked-
tünk meg, de tudom, hogy ez
sose fog megtörténni” – tette
hozzá Steve.

Forrás: nlcafe.hu

„Ha sírsz, ne lássák a többiek” – a többi között ezeket írta a naplójába jó tanácsul magának egy Alzheimer-kóros nő még a betegsége
elején. A férje találta meg a titkos naplót, amiből kiderül, hogyan bátorította magát súlyos beteg felesége. 

Súlyos fertőzés terjed a sportolók között: a szuperbacilusnak nevezett MRSA ugyanis
ellenáll az antibiotikumos kezelésnek. A bacilus bőr-és sebfertőzéseket, torok- és man-
dulagyulladást okoz, de előfordulhat szepszis, életveszélyes tüdőgyulladás vagy agy-
hártyagyulladás is.

Szuperbacilus rágja a sportolókat

Európai adatok szerint a fer-
tőzöttségi sorban Magyarország
a 16. helyen áll, a listát Málta és
Olaszország vezeti. Magyarorszá-
gon az ezredfordulóig alacsony
volt az MRSA gyakorisága, azóta
viszont egyre inkább terjed, az in-
vazív fertőzések esetében lassan
eléri a 25 százalékos előfordulást. 

Kellen Winslowt, a Browns já-
tékosát felfüggesztették egy
meccs erejéig, mert azzal vádolta
a csapat vezetőit, hogy eltitkolták
a többi játékos elől staph fertő-
zését. „Pályafutásom során már
másodjára kaptam el ezt a fertő-
zést, és emiatt kórházba kerültem.
Nem akartam zavart kelteni, csak
jelezni akartam az egészségügyi
állapotommal kapcsolatos aggo-
dalmaimat. Bízom benne, hogy a
Browns megtette a szükséges lé-
péseket, hogy a csapat otthonát
egészséges munkakörnyezetté te-
gye.“

A sportorvosok és a járvány-
ügyi szakemberek arra figyelmez-
tettek, hogy a sportolók között
egyre többféle fertőzés terjed, és
egyre nagyobb mértékben. Kie-
melték a staph fertőzés elterjedt-
ségét. „Egyértelmű, hogy ma a
staph a leggyorsabb, bőrön át ter-
jedő baktérium. Van néhány olyan
sportág, ahol a játékosok sokan
érintkeznek egymással, vagy
gyakran szereznek nyílt sebeket,
ők különösen veszélyeztettek“ -
nyilatkozta Jeff Hageman, az
amerikai járványügyi intézet
munkatársa. „A meleg, büdös öl-
töző melegágya a fertőzéseknek“
- tette hozzá. További veszélyt je-
lent, hogy a sportolók gyakran jár-

nak orvosi ellenőrzésekre, az pe-
dig köztudott, hogy a staph bak-
térium először a kórházakban ter-
jedt el. 

A staphylococcus baktériumok
többsége kezelhető, de van egy
olyan baktériumtörzs, ami ellenáll
az antibiotikumoknak, ez pedig
az MRSA (methicillin-oxacillin re-
zisztens Staphylococcus aureus),
amit gyakran szuperbacilusnak
neveznek.

A Staphylococcus aureus (SA)
baktériumot az emberek egyhar-
mada anélkül hordozza az orrá-
ban, hogy az betegséget okozna.
Az SA sokféle betegséget okozhat:
akár kisebb bőr-és sebfertőzése-
ket, vagy torok- és mandulagyul-
ladást, de előfordulhat szepszis,
életveszélyes tüdőgyulladás, agy-
hártyagyulladás, infekciós endo-
carditis (a szív endocardialis fel-
színén létrejövő gyulladásos
betegség, melyet baktériumok és
gombák okoznak) is. Ezek azon-
ban reagálnak az antibiotiku-
mokra, gyógyíthatóak. Ha azon-
ban az antibiotikumokat túlzott
mértékben vagy nem megfele-
lően alkalmazzák, az antibiotiku-
mokra jól reagáló baktériumból
az antibiotikumokkal szemben el-
lenálló baktérium - ez az MRSA -
fejlődik ki, amely a nem megfelelő
kórházi körülmények között gyor-
san terjed.

Korábban csak kórházban ke-
zelt betegeknél figyelték meg a
szuperbacilust, ma már többféle
zárt közösségben, intravénás
droghasználók, homoszexuálisok,
hajléktalanok körében is járványt
okozhat. A legtöbb szakember

szerint a Staphylococcus aureus
jelenleg a világ legveszélyesebb
baktériuma.

Az MRSA cseppfertőzéssel és
kontaktussal terjed, tudományos
bizonyítékok igazolják, hogy egyik
beteg a másiktól leggyakrabban
az egészségügyi személyzet köz-
vetítetésével kapja. Ezért nagyon
nagy szerepe van a kézmosásnak,
a kesztyű, a maszk használatá-
nak.

Az MRSA több sportoló karri-
erjét is majdnem kettétörte már:
Brandon Noble, a Washington
Redskins játékosa kétszer küzdött
a betegséggel, Jeff Novak, a Jack-
sonville Jaguars játékosa pedig
beperelte orvosait, mert vélemé-
nye szerint nem megfelelően ke-
zelték. Winslow nem nyilatkozott
azzal kapcsolatban, hogy milyen
staph fertőzést kapott, de az biz-
tos, hogy az elmúlt három évben
másodszor fertőzödött meg.

Greg Aiello, a profi amerikai-
futball-liga (NFL) szóvivője el-
mondta: a csapatok edzői és or-
vosai éves találkozójukon hosszan
tárgyaltak arról, hogyan lehetne
megelőzni a fertőzéseket. „Ez az
ország ügye, nemcsak az NFL-é“
- mondta. 

Egy 2005-ben, az NFL-nél vég-
zett felmérésben a 30 válaszoló
csapatból 13 nyilatkozott úgy,
hogy valamelyik játékosánál már
előfordult az MRSA az elmúlt
években, összesen 60 esetet rög-
zítettek. A kutatást vezető Andrew
Tucker, aki a Ravens csapatorvosa,
elmondta: van egy belső adatbá-
zisuk, ami alapján információt
kaphatnak, hogy hol fordult elő

a fertőzés.
A futballcsapatok 2003 után

kezdtek erőfeszítéseket tenni a
fertőzések megelőzéséért, mivel
ebben az évben nyolc Rams-já-
tékos kapott MRSA-t. A Rams ek-
kor az amerikai járványügyi hiva-
tallal vizsgáltatta át a csapat
helységeit, hogy milyen higiéniai
lépéseket kell tenniük. A vizsgálat
során kiderült, hogy a játékosok-
nak nincs saját törülközőjük, ha-
nem hármasával osztoznak egy-
egy darabon, az edzők nem
mosnak kezet a sérülések vizsgá-
lata előtt, a játékosok nem zuha-
nyoznak le mielőtt belépnek a
medencébe. Az is kiderült, hogy
a futballisták tízszer többször kap-
nak antibiotikumos kezelést, mint
az átlaglakosság.

Jim Anderson, a Rams veze-
tőedzője különösen meglepődött,
amikor az ultrahang gépen és a
hidegvizes medencében is találtak
MRSA-t. A vizsgálat óta a csapat-
nál sokkal szigorúbb higiéniai sza-
bályokat vezettek be, a helysége-
ket folyamatosan fertőtlenítik, a
játékosoknak minden szezonban
tartanak előadásokat, ahol rész-
letesen elmagyarázzák, hogyan
kell kezet mosni, ellátni a sebeket,
miért nem szabad se a törülközőt,
se az italokat megosztani.

„A legfontosabb, hogy tisztá-
ban legyenek a veszélyekkel“ -
mondta Anderson. A szigorú in-
tézkedések óta ugyan több játékos
is kapott Staph fertőzést, de a ve-
szélyes MRSA nem terjedt tovább
a csapatban. 

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

Beszélgetés Fodor Jánossal, a hajdani ASA egykori kőkemény balhátvédjével, aki 203 A-osztályos mérkőzésen 16 gólt szerzett az ASA
és a bukaresti Steaua színeiben. 

– 6-7 éves gyerek voltam,
amikor egy utcai focizás után
betoppantam a szülői házba,
és édesapám rám szólt, hogy
nézzem én is meg a tévében,
milyen szépen focizik a magyar
válogatott. Én csak annyit vá-
laszoltam neki, ,,meglátja
majd, engem is látni fog a té-
vében focizni”. Erre ő legyintett
és azt mondta, hogy biztos
nem éri meg. 

Székelykeresztúron, ahol
születtem, Ütő Dodó volt az
első edzőm, ott 14 éves koro-
mig játszottam, majd Székely-
udvarhelyre kerültem. Ott a
Sportiskolánál folytattam, s a
helyi C-osztályos Textila együt-
teséhez kerültem, amelyet ak-
kor Bóné Tibor vezetett.  

Őt idővel Péter Jóska kö-
vette, aki a Sportiskolánál ed-
zőm volt, így vele mentem a
Textilához.

– Onnan merre tartott a lab-
darúgói karrierje?

– A katonai szolgálat idejére
Csíkszeredába kerültem, a helyi
C-osztályos Tractorulhoz, ahol
Becuţ Vasile volt az edzőm. Em-
lékszem, hogy az akkori csík-
szeredai katonai parancsnok
megkövetelte, hogy minden
kiskatona labdarúgó érkezése-
kor értesítve legyen. Ez így tör-
tént esetemben is, akit másnap
a pályára rendelt, majd ő ol-
dalról beadásokat küldött
felém. Én megjegyeztem, hogy
jobb lenne, ha én adogatnám
a labdákat neki, mivel szélső
hátvéd voltam… Fantasztikus
szezonom volt, gólokat lőttem,
az együttes erősségeként köny-
veltek el.

– Innen került az ASA-hoz?
– Igen, annak idején az ASA

Tusnádon edzőtáborozott, de
nem volt ott jó minőségű pálya,
így a barátságos mérkőzéseket
a csíkszeredai pályán játszották.
Egy ellenünk lejátszott mérkő-
zésen sikerült gólt is lőnöm, sőt
Both Gyurit is ,,kikapcsoltam”
a játékból. Az ASA vezérkarának
(Bölöni Lacinak is) megtetszett
a játékom, a következő három
bajnoki mérkőzésre elküldték
Kiss Madocsát, hogy figyeljen,
s rövidesen az ASA játékosa let-
tem. 

– Kik voltak az akkori ASA
játékosai?

– Jó képességű együttesünk
volt, ismert, tehetséges csapat-
társaim alkották a keretet, mint
Vunvulea, Bíró II. Levente,
Varró, Gligore, Szabó, Ispir, Un-
chiaş, Körtesi, Gáll, Onuţan,
Monoki, Bíró Imre, Bölöni, Fa-
zakas, Both Gyuri, Hajnal, Fa-
nici, Márton Levente, Márton
Sándor és jómagam. 

– Abban az időszakban fi-
gyelt fel önre a Steaua?

– Jól ment a játék az ASA-
nál, mindamellett, hogy töb-
ben versengtünk a balhátvéd
poszton (Gáll, Onuţan, Körtesi
és én). 1980 nyarán kerültem
fel Bukarestbe a Steauához,
ahol 36 A-osztályos mérkőzé-
sen szerepeltem 1984-ig.
Egyébként több mint 350 A- és
B-osztályos mérkőzésen lép-
tem pályára. 

– Kik játszottak akkoriban a
Staeuanál?

– Olyan kiválóságok, mint
Iordache, Sameş, Fl. Marin,
Anghelini, Iordănescu, T. Stoica,
Majearu, Petcu, Piţurca, Marcu,
Nae Manea stb. 

– Székely legényként, gon-
dolom, nem volt könnyű beil-
leszkedni…

– Nem bizony, hiszen jóval
nagyobbak voltak az elvárások,
mint egy vidéki együttesnél, de
tisztelet és becsület uralkodott
a csapaton belül, mindamellett,
hogy román, székely (jóma-
gam), szerb (Belodedici), ci-
gány (Lăcătuş), német (Ducka-
dam) származású játékos is
szerepelt a játékoskeretben.
Édesapám szavai mindig kísér-
tek engem, aki Bukarestbe köl-
tözésem előtt azt mondta:
,,légy komoly ember, dolgozz
hasznosan, majd idővel szóra-
kozhatsz, ha abbahagyod”. Visz-
szaemlékszem, hogy egy éjjel,
kb. 12 óra körül, nem tudtam
elaludni és lementem a hotel
körül szaladni. Balint, Piţurca,
Lăcătuş akkor jött haza a szó-
rakozásból, elcsodálkozva raj-
tam, hívtak, hogy máskor tár-
suljak hozzájuk. Én soha nem
álltam kötélnek, én a munkám

gyümölcseként szerettem ér-
vényesülni.

– A Steauánál hogy ment a
játék?

– Jól, mindig a maximumot
nyújtottam ott is. Amikor Traian
Ionescu lett az együttes edzője,
a zónavédekezés helyett a szo-
ros emberfogásos harcmodort
alkalmazta, ami azt jelentette,
hogy ki-ki árnyékként követte
az emberét. Egyik alkalommal
azt mondtam Iordănescunak,
a csapatkapitánynak, hogy ő
csak foglalkozzon a gólgyártás-
sal, én majd helyette is fogom,
ha kell, lerúgom az emberét.
Ezzel nagyon megtetszettem
neki is, ő engem követelt a kez-
dőcsapatba.  

Idővel cserélődtek az edzők,
mindenki hozta az embereit,
ami a 4 év alatt 45 játékost je-
lentett. Majd jött Halagian, aki-
től a vezetőség a bajnoki címet
meg a Román Kupát követelte.
Neki a kikötése az volt, hogy
senki ne kössön bele a munká-
jába, s ő hozta oda Bölönit (aki-
nek fogorvosi rendelőt is biz-
tosítottak), Bumbescut,
Duckadamot, s a többi nagy já-
tékost, akik idővel megnyerték
a BEK-et.

– Nemrég egy fővárosi sport-
napilapban megjelent egy cikk,
miszerint az 1983-1984-es baj-
noki évad végén, egy nézetelté-
rést követően, eltörte Piţurca arc-
csontját. Igaz az eset?

– Igaz, de ezt nem nagyon
akarom említeni. Egyik edzésen
– a négy kettő ellen felállás-

ban, Petcu, Piţurca, Majearu,
Fl. Marin és T. Stoica társaságá-
ban passzolgattam. Egy adott
pillanatban Piţurca eladta a
labdát, de nem akart beállni a
körbe, majd Majearuval vesze-
kedett. Mire én megmondtam,
hogy „te tévedtél, neked kell
beállnod, egyébként is ez csak
egy játék, sokat nem kell ma-
radnod ott”. Mire Petcu olajat
öntött a tűzre, azt mondván,
hogy ,,hallod, mit mondott a
székely…” Ekkor Piţurca, ko-
nokságát kimutatva, amikor le-
hajoltam a labdáért, megütött,
mire én megfordultam, majd
egy jól irányított ütéssel az ar-
cába csaptam. 

Az incidens után az arcát
összevarrták, egy ideig szívó-
szállal táplálkozott, én vittem
a szobájába az ételt. Ki is akar-
tak rúgni ezért a Katonai Aka-
démiáról, de Piţurca volt az, aki
megmondta a minisztereknek,
hogy ő volt a hibás, mivel pro-
vokált engem. Amúgy, ezt le-
számítva, kölcsönösen tisztel-
tünk egymást, hiszen a Steaua
olyan volt, mint egy nagycsa-
lád. 

– Köztudott, hogy Bölöni
Lászlóért cserébe került vissza
Marosvásárhelyre. De hogyan?

– Én elvégeztem Bukarest-
ben a Katonai Akadémiát, ahol
őrnagyi rangot kaptam, de már
27 éves voltam, családot akar-
tam alapítani és haza szerettem
volna kerülni. Az akkori Guşa-
tábornok, a Román Hadsereg
vezérkari főnöke javasolta,
hogy menjek vissza Marosvá-

sárhelyre, ahol a helyi tanklak-
tanyánál fegyverjavító mérnök-
ként helyezkedhetek el. Én el-
fogadtam, majd idővel
előrehozott nyugdíjba vonul-
tam ezredesként. Persze pár-
huzamosan, 1985-től 1989-ig
újra az ASA-nál fociztam, majd
abbahagytam. 

– Idővel az ASA iúsági köz-
pontjának vezetője, majd a gye-
rekcsapat edzője is lett, sőt a
2001-2002-es idényben meg-
mentette az együttest a kieséstől
a B-osztályban?  Milyen volt az
akkori ASA együttese?

– Az együttes a téli ünne-
pek alatt a 12. helyen állt. Ak-
kor a keret tagjai a következők
voltak: Farkas, a Boitoş-testvé-
rek, az Ignat-testvérek, Pogă-
cean, Borz, Vlasiu, Gabor T.,
Miclea R., Stoica V., C. Prodan,
Zsigmond, Kovacs C., Porav,
Petrov is. 

Én a labdarúgói karrierem
során az összes volt edzőmtől
sokat tanultam, mindig jegy-
zeteltem, sőt a szövetség edzői
kurzusain is részt vettem. Csak
a Steauánál olyan neves ed-
zőim voltak, mint Hălmăgeanu,
Tr. Ionescu, Pantea, Stăncu-
lescu, C. Cernăianu, Halagian,
akiktől volt mit tanulni. Én ak-
kor átlapoztam az évek során
általam lejegyzett mintegy 380
oldalt, de sehol nem írta, ho-
gyan menthetek meg egy csa-
patot a kieséstől. Egyik utolsó,
a szatmári Olimpia elleni, sors-
döntő hazai mérkőzés előtt, az
öltözőben láttam, hogy nem
koncentrálnak kellőképpen a
srácok, elsősorban a klub siral-
mas anyagi helyzete miatt. Erre
elővettem egy régi ASA-trikót,
majd a következőket mondtam
nekik: ,,Ezért a csapatért, mely-
nek trikóját fogom, én még
édesanyámat is lerúgtam
volna. Amikor ezt a mezt hord-
tam, motivált és büszke vol-
tam, nem engedtem el senkit
mellettem. Gondoljatok a néhai
Bónéra, Nagy Mikire, Mure-
şanra, akik már csak emlékek
az együttes történetében, gon-
doljatok az idővel elpártolt,
egykori vásárhelyi közönségre,
ha a klub címerét látjátok a pi-
ros-kék mezen. Azt akarom ma
látni tőletek, hogy kiadtok

apait-anyait magatokból, s a
maximumot nyújtjátok, mert
ha győzünk, benn maradunk a
B-osztályban.” Nekem is, de ne-
kik is könnybe lábadt a szemük,
de a mérkőzést megnyertük 2-
0-ra és maradtunk a B-osztály-
ban.

Itt még azt is megemlíte-
ném, hogy edzőségem alatt a
kezeim közül került ki többek
közt Gabor, Petelean, Botoşer,
az Ignat-testvérek, a Boitoş
testvérek, a Miclea-fívérek, stb. 

– Mit is jelentett tulajdon-
képpen Fodor Jánosnak az ASA?

– A családom mellett, a leg-
nagyobb örömöt jelentette,
amikor értünk tapsolt, bíztatott
a több ezres szurkolótábor, ér-
tékelt minket, akikért mi is
mindent elkövettünk, hogy jó
játékkal köszönjük meg a bíz-
tatásaikat. Hétfőnként a főtéren
sétálva, jól eső érzés fogott el,
amikor egy-egy jól sikerült
mérkőzés után dicsérő szavak-
kal illettek minket. Sokszor el-
gondolom, hogy 30-40 év után,
még a mai nap is elhívnak egy
ilyen gálamérkőzésre, tehát
szeretnek minket. De kérdem,
20-30 év múlva, amikor már
közülünk, lehet, hogy sokan
nem lesznek, kiket hívnak el?

A mai napig is megillető-
döm azon, hogy bármerre ve-
tődjek az országban, a régi
ASA-ról kérdeznek, egykori csa-
pattársaimról, nem pedig a
mostaniakról.  

Nagy bánatom, hogy sajnos
sem én, sem egykori társaim
nem edzősködhetnek itthon,
mivel ránk, régiekre nincs szük-
ség. Ez fájó! Sokszor arra is gon-
dolok, hogy a 24 éves István
fiam szeret-e egyáltalán, kép-
telen vagyok a lelkébe látni, hi-
szen nekem soha nem volt
időm rá kisgyerek korában…

– Jelenleg mi tölti ki a sza-
badidejét Fodor Jánosnak? Fut-
ballozik-e még?

– Üzleti vállalkozásaim ve-
zetem Koronkán, ahol lakom
családostól, csütörtökönként
szívesen látogatom az Apollo
Old Boys egykori, helyi labda-
rúgók alkotta együttes edzé-
seit. 

,,Gondoljatok a néhai Bónéra,
Nagy Mikire, Mureşanra…”
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Mikulás estéjén című rejtvényünk helyes megfejtése: – Mi van az idén? Mindenki óriás plüssmacit kért, és tessék, éjfél előtt már el is fogyott!  


