
Aki bírja, marja, 
avagy magyar és román 
érdekek találkozása  Ritkán fordul elő, hogy magyar és román ér-dekek, pontosabban külpolitikai érdekek ta-lálkozzanak. Ezúttal megadatott. Igaz, innentekintve nem teljesen világos, hol van az aközös pont, ahol a szándékok, elvárások metszikegymást, de tény: az amerikai diplomáciaiképviselet Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezésekapcsán egymásra talált a két szomszédos –szinte barátit írtam – ország külügyi vezetése. 
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BTE – intézményes háttér
fiatal történészeknek  A marosvásárhelyi BorsosTamás Egyesületet(BTE) egy fiatal tör-ténészekből álló csa-pat alapította 2003-ban. A jogi szemé-lyiség elnyerése utánlehetőség nyílt kü-lönböző pénzügyi for-rások lehívására, part-nerségek kötésére, más in-tézményekkel való együttmű-ködésre és kutatási programokbavaló bekapcsolódásra. Az egyesület tevékeny-ségéről, terveiről annak elnökét, László Lóránttörténészt kérdeztük. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 20. szám  // május 17–23. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Vásárhelyi nosztalgiázás
fészbukosanavagy miket posztoltunk volna a nyolcvanasévekben vásárhelyi fészbukos csoportokba ►A Furnica mögötti üvegvisszaváltóhoz csak 3óra után érdemes menni, jelenleg nincsenekládák ► Találtam a Gostat előtt egy májusikenyérbont, két zsák krumpliért s egy vékapuliszkalisztért visszaadom...
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AZ OLVASóK hűSéGéRE SZÁMíT.

Pünkösd ünnepe erdélyi
egyházvezetőink tükrében   A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon éshétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a ke-reszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg.Ezen a héten erdélyi egyházi vezetőket kértünkmeg arra, hogy lapunknak mondják el azt, hogyszámukra mit is jelent Pünkösd keresztény ünnepe. 
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Különleges címertárlat
nyílik a Teleki Tékában A Múzeumok Éjszakája rendezvényt idén ismegszervezik Marosvásárhelyen május 18-20között. A Teleki Tékában egy új időszakos ki-állítás nyílik, Insignia Funeralia. Halotti címereka Teleki-Bolyai Könyvtárban címmel. 

7. old. // TÁRSADALOM

A jó marketing hiánya
gátolja az önkéntesség 
elterjedését 

A jó marketing hiánya
gátolja az önkéntesség 
elterjedését 

Gebhardt-Fodor Tekla Marosvásárhelyen dolgozott újságíróként, mielőtt Német-
országba költözött volna. Elsődleges vágya az volt, hogy önkénteskedjen, de egy
év közösségi feladatok után munkaadói Stuttgartban állást ajánlottak neki. Ma
már 7 éve Európa legnagyobb önkéntes szolgálata (European Voluntary Service)
akkreditált szervezetének az önkénteskoordinátora.



Szalmaképek 
és könyvbemutató Kolozsvári József szalma-képeiből nyílik kiállítás május17-én, csütörtökön 18.30 óraikezdettel a kövesdombi uni-tárius egyházközség temp-lomának Bözödi György ter-mében. A tárlatot Kedei Zol-tán festőművész nyitja meg.Bemutatják Kolozsvári JózsefEgy álmot kergettem címűéletrajzi kötetét (JuventusKiadó, 2018). Az eseményházigazdája Kecskés Csabalelkész-esperes, a Segesváronélő szerzőről és munkájárólDoszlop Lídia beszél.
Régiséggyűjtők vásáraA Maros Megyei Bélyeg-gyűjtők Egyesülete szerve-zésében május 19-én, szom-baton 7–13 óra között újrarégiségvásárt tartanak amarosvásárhelyi Mihai Emi-nescu Kulturális Központ-ban. A gyűjtők bélyegekből,pénzérmékből, jelvények-ből, kitüntetésekből, térké-pekből és különféle régi-ségekből válogathatnak.
Nemzetközi 
természetfotó-verseny A Milvus Csoport Madár-tani és Természetvédelmi

Egyesület meghirdette a ju-bileumi, X. Milvus nemzetközitermészetfotó-versenyt. Azelőző évhez hasonlóan háromkategóriában lehet beneveznia Milvus Csoport honlapján:http://milvus.ro/en/photo-contest. A részvétel feltételeia http://milvus.ro/RO/pho-tocontest-rules oldalon ta-lálhatók.
XLVIII. Marosvásárhelyi
Zenei Napok Május 17-én, csütörtökön19 órakor szimfonikushangversennyel folytatódika programsorozat a Kultúr-palota nagytermében. Ve-zényel Nicolae Moldoveanusvájci karmester, zongoránjátszik Naoko Anzai japánművész. Műsoron: AdrianPop-, Sosztakovics-, Haydn-művek. A hangversenyre a30-as számú bérletek ér-vényesek.
Rendőrakadémiára 
és tisztképzőkbe 
toboroznak A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség a bukarestiAlexandru Ioan Cuza Rend-őrakadémiára, valamintrendőrképzőkbe toboroz27, illetve 23 év alatti fia-talokat. A főiskolára május

25-éig, a rendőrtiszt- és al-tisztképzőkbe június 15-iglehet jelentkezni a lakhelyszerinti megyei rendőr-fel-ügyelőségeken. Bővebb fel-világosítással a 0265/202-412-es telefonszámon szol-gálnak vagy a www.politi-aromana.ro honlapon. 
Bernády 
diákszemmel 
– pályázatA Dr. Bernády GyörgyKözművelődési Alapítványa városépítő polgármesterhalálának 80. évfordulójaalkalmából könyvet készülkiadni, címe: Bernády diák-szemmel. 15-20 éves diá-koktól várnak olyan kreatív,egyéni kutatómunkát felté-telező írásokat, amelyekBernády életének kevésbéismert mozzanatait mutat-ják be (az egyházi főgond-nok, az iskolapolitikus, le-velezése, személyéhez fű-ződő anekdoták stb.). Azírások tükrözzék a múlt szá-zadforduló hangulatát és adiákok véleményét a Ber-nády-korszakról. Leadásihatáridő: június 15. Érdek-lődni lehet a 0745-196-236-os telefonszámon. Az íráso-kat a bernady@rdsmail.ro,balinthajni59@yahoo.comcímre kell beküldeni.
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KOS: A hét folyamán fokozott nyitottságot érezmajd az önt körülvevők érzéseire, igényeire,mintha érzékelné az ők gondolatait. Ennek előnyétis és a velejáró hátrányait is megtapasztalhatja.
BIKA: Fokozott elővigyázatosság javasolt azanyagi helyzetét illetően, ugyanis oly mértékig túl-vállalhatja magát ebben az időszakban, amit ké-sőbb már nem fog tudni kellő pontossággal telje-síteni.
IKREK: A tavasz szele önt is megérintette. Itt azideje kivitelezni a szükséges változtatásokat, át-alakításokra, melyekre oly régóta vágyik. Nagyobbelképzeléseinek tervein érdemes lenne finomítanimielőtt a cselekvések színterére lépne.
RÁK: Ezekben a napokban több irányból is lehe-tőségek tárulkoznak ki ön előtt az anyagi javaigyarapítására. Rengeteget dolgozik. Az elképze-lései amint realizálódni látszanak, máris töri afejét egy következőn.
OROSZLÁN: Az átvonuló bolygók kiválthatnakönben némi átmeneti feszültséget, aminek kö-szönhetően a türelme, a figyelme gyengülhet. Le-gyen megfontolt, higgadt, amennyire csak tud,hogy ne okozzon olyan kellemetlenséget, amivelnem fog tudni majd később azonosulni.
SZűZ: Egy kis átmeneti feszültség érzékelhető alevegőben, aminek köszönhetően felerősödhet ön-ben a kritikai hajlam. Amennyiben nézeteltérésmerülne fel önnek valakivel vagy valakikkel fontos,hogy óvatosan fogalmazzon kritika terén, ugyaniskönnyen megsérthet másokat.
MéRLEG: A héten, érzelmi téren nem áll a ma-gaslaton, azonban szellemileg szélsebességgelszárnyal. Így ennek köszönhetően látja, hogy azérzelmi behatások csak kedélyhullámzást okoz-hatnak.
SKORPIó: Ezen a héten a munkájában kiemel-kedő sikerekkel kecsegtetik a csillagok. Hosszútávú elképzelései, melyeket régóta dédelget, mostlassan realizálódni látszanak. Vágyik a sikerre,szeretetre, békére, amikkel kapcsolatosan márkezdett meginogni a hite.
NYILAS: Az otthonában vigyázzon az elektroni-kára. Ha valami meghibásodott vagy javíttassameg vagy cserélje ki, ne tegye ki sem magát, semszeretteit a veszélynek. Hivatalos iratokkal, közútiközlekedés során vagy esetleg környezetével jogiügyekben legyen nagyon elővigyázatos.
BAK: Lehetséges, hogy munkahelyváltoztatásongondolkodott az utóbbi időben, azonban ennekmég nincs itt az ideje. Kaphat csábítóan hangzóajánlatot, de érdemes átgondolni, még mielőtt be-dőlne egy csaló hamis ígéreteinek.
VíZÖNTŐ: Ez érzékenyebb időszak lehet az önéletében. A jó hírekre is és a kevésbé jókra is fo-kozott érzékenységgel reagálhat. Lehetséges okaz, hogy túlpörgette magát az elmúlt időszakban.Épp ezért igencsak jót tenne önnek egy kiadós pi-henés.
hALAK: Vigyázzon ezekben a napokban arra,hogy kivel osztja meg féltett titkait, kit fogad a bi-zalmába, ugyanis könnyen kibeszélhetik a hátamögött. Ha valamilyen ötlete van, könnyen ellop-hatják öntől és megcsinálják az ön háta mögött.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 
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MAROSVÁSÁRhELY POLGÁRMESTERI hIVATALA
versenyvizsgát hirdeta Kommunikációs, nem-zetközi finanszírozású pro-jektek és humánerőforrásiigazgatóság Bérezési és hu-mánerőforrási osztályára, I.szintű legfelsőbb szakmaifokozatú, végrehajtói köz-tisztviselői, tanácsosi állásbetöltésére.A versenyvizsgára az in-tézmény székhelyén (Ma-rosvásárhely, Győzelem tér3. szám) kerül sor 2018.

június 13-án 10 órától –írásbeli vizsga. Az interjú időpontja a ké-

sőbbiekben kerül kihirdetésre.A jelentkezési iratcsomó-kat 20 napon belül lehetbenyújtani, azután, hogy afelhívás megjelenik RomániaHivatalos Közlönyének III.fejezetében, és a 2008. évi611-es számú kormányha-tározat 49-es cikkelyének1-es bekezdésénél előírt ok-iratokat kell tartalmaznia.A meghatározott bibliog-ráfiát, illetve a munkakörileírásban megszabott fel-adatköröket az intézményszékhelyén és hivatalos hon-

lapján (www.tirgumures.ro)teszik közzé.Az iratcsomók átvételérevonatkozó tájékoztatás éskapcsolattartás: Marosvá-sárhely, Győzelem tér 3.szám, 85-ös szoba, 0265-268.330-as telefon-szám 110-es mellék,vita.ibolya@tirgumures.ro,kapcsolattartó Vita Ibolyatanácsos.
dr. Dorin Florea

polgármester



Ritkán fordul elő, hogymagyar és román érde-kek, pontosabban kül-politikai érdekek talál-kozzanak. Ezúttal meg-adatott. Igaz, innen te-kintve nem teljesen vi-lágos, hol van az a közöspont, ahol a szándékok, el-várások metszik egymást,de tény: az amerikai dip-lomáciai képviselet Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezésekapcsán egymásra talált a két szomszédos – szintebarátit írtam – ország külügyi vezetése. Magyar részről elsősorban Netanyahu kormányfőnekszólt a diplomáciai támogatás, a nemzetállami Izraelérdekeinek előrehelyezése, az irányított és tömegesmigráció megakadályozása irányában tett határozottlépései elismeréseként. Románia esetében pedig nyil-vánvaló, hogy a Nagy Testvér felé tett gesztusról, demondhatnám másként, nyomdafestéket nehezen tűrőhangnemben is mindazt, amit a román vezetés a„legfőbb szövetségese” irányában művel, amióta Bukarestúgy döntött: számára Washingtonban kel fel a nap. Míg Budapesten, egy-két, erőtlenségét hangerővelkompenzáló liberálbolsi reakciót leszámítva, szintevisszhangtalan maradt a lépés, addig Bukarestben ma-gasra hágtak az indulatok, nyíltan egymás ellen fordulta két hatalmi központ: a Cotroceni-palota, ahol az ál-lamelnök székel és a Victoria-palota, ahol a kormányfejti ki áldásosnak aligha nevezhető tevékenységét.Tehát a brüsszeli irányítás alatt álló, Merkel pátyolgattaJohannis és a Washingtonhoz, illetve a NATO-hoz valóhűsége bizonyításának nap mint nap szükségét érzőDragnea közötti hatalmi harc újra fellángolt.  Az eset előzménye: néhány hete a román kormányfeje, illetve a kormánypárt elnöke szintén bejelentette,hogy Románia is Jeruzsálembe helyezi át legfőbb izraelidiplomáciai kirendeltségét. Akkor a sokak által AngelaMerkel politikai kitartottjának tekintett, Brüsszelnekfenntartások nélkül engedelmes, magát jobboldalinaktartó Klaus Johannis azonnal élesen bírálta mind akormányt, mind a kormányfőt. Johannis odáig merész-kedett, hogy a jövő évi elnökválasztást tekintve legfőbbellenlábasa, Liviu Dragnea izraeli látogatása kapcsánazt mondta: „ki tudja, milyen titkos megállapodásokatkötött ott a zsidókkal”. Dragnea azonnal leütötte a ve-télytársa által felkínált magas labdát, nyomban anti-szemitizmussal vádolta Johannist. Az államelnök próbálta a brüsszeli hivatalos, az ame-rikai lépést elutasító álláspontot elfogadtatni a kor-mánnyal, továbbá a román külpolitikai gyakorlat ésszokásrend, a külpolitika alakításában a legfőbb intéz-mények közötti hatalommegosztás semmibe vételévelvádolta a kormányt és a kormányfőt. Johannis kerek-perec kijelentette: a kormányfőnek nem volt felhatal-mazása az izraeli tárgyalásokra. Ezt követően a kormány még merészebbet lépett:Magyarországgal és Csehországgal közösen megaka-dályozta, hogy az Európai Unió határozatban ítélje elaz Egyesült Államokat izraeli nagykövetsége Jeruzsá-lembe költöztetése miatt. A két hatalmi központ, személy szerint Johannis ésDragnea közötti politikai iszapbirkózás a jövő évi el-nökválasztásig előreláthatólag tartani fog. Ha időközbenvalamelyik fél ki nem bukik a szorítóból. Addig, akibírja, marja. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Aki bírja, marja, avagy magyarés román érdekek találkozásaBTE – intézményes háttér fiatal történészeknek
A marosvásárhelyi Borsos Tamás Egyesületet (BTE) egy fiatal, a kolozsvári Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetemen végezett történészekből álló csapat alapította
2003-ban. Korábban ők mindannyian a KOMATE, azaz a Kolozsvári Magyar Tör-
ténészhallgatók Egyesületének a tagjai voltak. Ez volt a példa, de az említett
egyesület lehetőségeinél többet fogalmaztak meg. Ekkor még a frissen hazatért
pályakezdő történészek mögött nem volt intézményes háttér kutatásaik lebo-
nyolításához. Ezt az űrt szerette volna betölteni a BTE. A jogi személyiség
elnyerése után lehetőség nyílt különböző pénzügyi források lehívására, part-
nerségek kötésére, más intézményekkel való együttműködésre és kutatási prog-
ramokba való bekapcsolódásra. Az egyesület tevékenységéről, terveiről annak
elnökét, László Lóránt történészt kérdeztük.Az évek során az alapí-tótagok mellé, szívesen be-fogadtak az egyesület so-raiba minden érdeklődőtörténészt, történelemta-nárt. A belépés egyik felté-tele azonban egy saját ku-tatási témát bemutató elő-adás volt. Az egyesületnekrendszeres programjai vol-tak a kezdettől. Az elsőévekben két-háromhavonta,majd hat esztendeje havon-ta egy-két előadás kereté-ben a tagság vagy meghívottkutató történészek ismer-tethették eredményeiket akollegákkal, de ezek az elő-adások a nagyközönség szá-mára is mindig nyitva álltakés állnak. „Az utóbbi években szá-mos könyvbemutatót is tar-tottunk. Emellett éventeszervezünk tanulmányi ki-rándulásokat, elsősorban atagság részére. Talán azegyik legemlékezetesebbilyen kirándulás az volt,amikor egy Németország-ban élő orgonaművésszelvégigjártuk Szászföld héttemplomát, ahol mind megis szólaltattuk az orgonákat.Szívügyünknek tekintettük,hogy a diákokat is megszó-lítsuk. Történelmi vetélke-dőket, népszerűsítő törté-nelmi órákat, Marosvásár-helyről szóló helytörténetisorozatokat szerveztünk,ezeket általában a BolyaiFarkas Elméleti Líceummalpartnerségben. A legutób-bira ezen a télen került sor"-tudtuk meg László Lóránt-tól.  Az elmúlt esztendőbenbekapcsolódtak a Maros-vásárhelyi Forgatag szer-vezésébe is. A Szóforgatagprogramjainak szinte teljesegészét a BTE szervezte,ami történelmi előadások-ból és városismertető sé-tákból állt. Az elmúlt évbenpéldául volt középkori, ba-rokk, szecessziós, de szo-cialista Vásárhely-séta, sőtromán nyelvű városismer-tetők is. A másik fontos,minden évben megszerve-zett program a Magyar Tu-domány Napja alkalmábóltartott novemberi helytör-

téneti konferenciák, amelyetaz Erdélyi Múzeum Egye-sület Marosvásárhelyi fiók-jával közösen szerveznek,és amelynek anyagaiból Pál-Antal Sándor és Simon Zsoltszerkesztésében már hétkötet jelent meg Marosvá-sárhely történetéből és Ma-ros megyei magyarság tör-ténetéből címmel. „Időközben az egyesületprioritásai a kezdeti célki-tűzésekhez képest lénye-gesen megváltoztak, ugyan-is a legtöbb kolléga olyanintézményekhez – akadé-mia, levéltár, múzeum,könyvtár – került be, ame-lyek már intézményi hát-teret biztosítanak munká-jukhoz és ennek konferen-ciákon való ismertetéséhez.Így pár éve nyitottunk anagyközönség felé is, to-vábbra is csak saját kuta-tásokról lehetett beszélniaz előadásainkon, de igye-keztünk minél népszerűbbtémákat elővenni. Meghí-vottjaink között egyetemis-táktól, elismert kutatókigés intézményvezetőkig min-

denki megtalálható. Termé-szetesen problémák is fel-merültek, korábbi tagokmár nem érzik magukénakaz egyesületet, egyéb elfog-laltságaik adódtak, nem tud-tuk frissíteni a tagságot,mert nincs Kolozsvárról ér-kező utánpótlás, ezért egyesztendeje csak alkalom-szerűen tartjuk meg a havielőadásokat. Időszerű lenneaz egyesület vezetőségénekmegújítása is, azonbannincs akinek átadni ezt afeladatot. Általában négy-öt személy szervez és bo-nyolít le mindent" – tudtukmeg még a BTE elnökétől.Idén a Forgatagon valórészvételre készülnek, de ahelytörténeti konferenciaszervezésébe is belevágnak.Pályázataik is elkészültek,sajnos azonban nem min-denki honorálta céljaikat.Állandó támogatóik közöttszerepel a Bolyai téri Uni-tárius Egyházközség, a Ma-ros Megyei Múzeum, a Ber-nády Alapítvány és a MarosMegyei Tanács. 
Nemes Gyula

A BTE tagjainak 
kirándulása 

Szászmuzsnán
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Pünkösd
ünnepe 
erdélyi 
egyház-
vezetőink
tükrében
A pünkösd a húsvét utá-

ni hetedik vasárnapon
és hétfőn tartott keresz-

tény ünnep, amelyen a
kereszténység a Szentlé-

lek kiáradását ünnepli
meg. A Szentlélek az

Atya és a Fiú kölcsönös
szeretetének végpontja,

áradása; ez a kiáradás.
A pünkösd a sínai szö-

vetség ünnepe volt a zsi-
dóknál Krisztus korá-

ban. Akkor a jelei a szél-
zúgás és tűz volt, Isten
jelenlétének, a kegye-

lem kiáradásának jelei.
Az Újszövetség előjeleit

a próféták mondták ki
az ószövetségben, Krisz-

tus születése előtt: 
„Új szövetséget kötök

veletek...akkor majd...új
szívet adok nektek és új

lelket oltok belétek... 
Az én Lelkemet oltom
belétek...” . Keresztelő

János is jövendölt a
Szentlélekről: „Jézus

majd Szentlélekkel és
tűzzel fog benneteket

megkeresztelni” . Jézus
Keresztelő Jánosnál ke-

resztelkedett meg, és
rögtön utána galamb

formájában a Szentlélek
leszállt Jézusra. Ezért a
katolikus ikonográfiá-
ban a Szentlélek jele a

galamb. A katolikus
pünkösdi ünnep tárgya

a húsvéti misztérium
beteljesedése: a Szentlé-
lek eljövetele, ajándéka-

inak kiáradása, az új
törvény és az Egyház

születésnapja. 1956-ig
vigíliája, 1969-ig oktá-

vája is volt, a húsvéti idő
a pünkösdöt követő

szombattal ért véget.
Ezen a héten erdélyi

egyházi vezetőket kér-
tünk meg arra, hogy la-

punknak mondják el
azt, hogy számukra mit

is jelent Pünkösd ke-
resztény ünnepe.

Ötvös József nyugalmazott református
lelkész-esperes:

A pünkösdben erő vanPünkösd a keresztyén egyház alap-ünnepe, azaz örökké élő fundamen-tuma. A pünkösd történetére épültfel az a lelki, szellemi, kulturális in-tézményrendszer, aminek van egy lát-ható és egyben láthatatlan kiterjedése.A látható is igazi erő a történelemben,a múltban s a jelenben, Európábanés az egész világon, Kárpát-meden-cében és szűkebb pátriánkban – Er-délyben. Ez a látható egyház békébenés háborúban, csendes építkezésbenvagy ellenséges hangulatban egyarántvolt útmutató és menedék, otthon éserőforrás kétezer éven keresztül. Önmagában két évezredes útja lé-tének és életének, értékének és fon-tosságának igazoló mértéke. Nem vé-letlen, hogy az idők során pünkösdikirály, királyság szokása ragadt hozzá,mert ahol erő és hatalom van, ott ki-rályi dicsőség, legyőzhetetlen testi-lelki uralom van jelen.Az első pünkösd alkalmával IstenSzentlelke földközelben égett bele ajeruzsálemi ünneplők közösségébe.„Valami lángnyelek jelentek meg” (Ap-Csel 2,3), és az egykor tagadó Péterkiállt az emberek elé, mert a látha-tatlan isteni erő láthatóvá és hallha-tóvá vált, sőt minden ember a sajátnyelvén hallotta. Ez a pünkösd cso-dája.A Bibliában felsorolt nyelvek közöttmég nincs ott a magyar, de ezer évrerá a Kárpát-medencében is meghal-lották a Lélek Szavát, megérezték alángnyelvek égető erejét, és lett ilyen-né, formálódott általa európaivá ősinemzetünk, mert a Keletről érkezetttörzsek a keresztyénség által lettekEurópa történelmének alkotói és ala-kítói. Azóta a magyar lélekben ott égSzentlélek izzó ereje, és az erdélyimagyarság megmaradó biztonságaezen az alapon, ezen a lelki funda-mentumon áll és marad, ahogy pirospünkösd ünnepe megújít minket min-den esztendőben. 

Berszán István középajtai református
lelkipásztor, az Erdővidéki Református
Egyházmegye esperese:

hiába telt el kétezer 
esztendő, Isten szava
mindig időszerűen
hangzik felénkA mai igében leírt események köz-vetlenül az első pünkösd ünnepe utánjátszódnak. Mivel Krisztus tanítványairészesültek a Lélek ajándékában, nemnézhetik tétlenül a világ eseményeit, azemberek problémáit, hanem orvosoljákKrisztus ereje által. Úgy fordulnak oda az emberekhez,hogy egész életre szóló megoldást adnaknekik. Ez a történet két fontos dologratanít minket.Először is nagyon világos képet festa mi vallásosságunkról és kegyes élet-vitelünkről, leleplezve annak sok kép-mutatását és belső ürességét. Másodszorazonban azt is megmutatja, hogy vanmegoldás és szabadulás abból a szomorúhelyzetből, amelyben jelenleg vagyunk.A történet első mondataiban sokathallunk a vallásos szokásokról és kegyestradíciókról. Izrael fiai napjában há-romszor imádkoztak, és ehhez a szo-kásukhoz szigorúan ragaszkodtak. Hacsak lehetett a templomba gyűltek összeaz imádkozás óráiban. A történtben arról is hallunk, hogyvolt ott egy férfi, aki születésétől fogvamozgáskorlátozott volt és őt szokásszerint napról napra letették a templomékes kapujába, ahol alamizsnáért kö-nyörgött. Az egyik ember, megszokásból,mindennap elment imádkozni a temp-lomba, a másik pedig koldulni.Micsoda ellentétet látunk itt! Az „ékeskapuban” egy „éktelen élet” ül. Jól jellemziez a kép Izrael népének kegyességét. Atemplom inkább ékes, mint hasznos,inkább gyönyörködtető, mint éltető. A tradíciókba kövesedett, hit nélkülivallásosság lelki üressége, képmutatásaés mérhetetlen tehetetlensége mutat-kozik itt meg. Amikor az egyház belső,lelki ereje hiányzik, intézményes fenn-állása öncélúvá válik.Azt hiszem ezzel a képpel, nemcsak

Izrael népét szólította meg Isten, de maminket is megszólít. Mi a helyzet ma ami egyházunkban és gyülekezetünkben,saját keresztyén életünkben, kegyessé-günkben? Ékes kapuban – éktelen élet?Állnak a hívő ősapáink által épített gyö-nyörű és hatalmas templomaink, csaképpen vasárnaponként kongnak az üres-ségtől. „Az a neved, hogy élsz, pedighalott vagy” olvassuk a szárdiszi gyüle-kezetről Jézus jellemzését (Jel 3,1.).Református keresztyénnek valljukmagunkat, de nem ismerjük Jézus ta-nítását, nem olvassuk a Bibliát, nem hi-szünk Jézusban, mert Jézus maga nemkell nekünk. Legfeljebb csak az ajándé-kai.Testvérem! Isten ma neked is kínáljaa megújulás és a bűnbánat lehetőségét.Ha úgy érzed, a te lelki életed is sánta,béna, nem teljes, nem örömteli, bűnöknyomorítanak és keserítenek, halld meghát az örömhírt: Az Úr a te Teremtőd,szólít téged, nézz föl rá! Ezüstöm ésaranyam nincs, de azt adom, ami nekemis van: Az Úr Jézus nevében mondom:Kelj fel és járj!
Kecskés Csaba unitárius lelkész, a Marosi
Unitárius Egyházkör esperese:

Pünkösdi lelkesedés,
pünkösdi egyetértésPiros pünkösd ünnepének evangéli-umi üzenete és mondanivalója az Apos-tolok Cselekdetei könyv második feje-zetéből tárul elénk. A történet főszereplőiként ott látjuka tanítványok kicsiny seregét, akiknekéletében a Nagypénteket, majd a Hús-vétot követő időszakban hatalmas vál-tozás állt be.Húsvét után negyven nappal, Áldo-zócsütörtökön öntudatra ébredtek. Meg-érezték azt az erőt, amely az élő és el-pusztíthatatlan jézusi evangéliumból,tanításból és példaadásból feléjük ésbeléjük áradt.Húsvét után ötven nappal pedig, Je-ruzsálem piacterén már készen álltaka bátor bizonyságtételre, a pünkösdicsodára.Honnan nyerték az erőt a bátor bi-zonyságtételhez, a pünkösdi csodához?Isten szentlelkének ereje, a jézusi

Kecskés Csaba
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példaadás, bátorság és hősiesség voltak ihletőjük,bátor tettekre sarkallójuk. És nem utolsó sorbanaz az erős közösségi tudat és egység, amely aMesterükkel eltöltött három év során kialakultközöttük. Így tudtak, amint azt a pünkösdi történetbevezető versében olvassuk, azon a reggelen együttlenni ugyanazon a helyen, vagy ahogyan azt aKároli Gáspár fordítású Szentírás olyan szépenfogalmazza: együtt lenni egyakarattal.Közel két ezer év telt el az első Pünkösd esemé-nyei után. Feltehetjük a kérdést, hogy mit üzenneknekünk, a XXI. században élő keresztény ember-eknek, a Jeruzsálem piacterén lezajlott  lelkesítőés csodás események, valamint az őskereszténygyülekezetek eszményi életformája és testvérisé-ge?Mindenekelőtt lelkesedésre, hitünk bátor meg-vallására és megélésére, keresztényi és emberiértékeink megőrzésére és felmutatására indítanakbennünket. Hiszen napjaink gyakran gyökereit ésértékeit elvesztő világában minderre nagyon nagyszükségünk van. Unitárius énekeskönyvünk két-százötvenötös számú énekének soraiból így hangzikfelénk a biztatás, amelyekben benne van a pünkösdigondolat és életérzés:
Merj, élni merj, föld gyermeke, természet titkos

remeke,
Parazsat rejtő porhüvely, por köntösödben élni

merj!

Lelked az ég lehelete, a mennyet hozd a földre le.
Porköntösöd, ha földre ránt, szárnyad van, bontsd

ki és ne bánd.

Merj, élni merj, föld gyermeke, a mennyet hozd a
földre le.

Ez-e az út, ez-e a cél, ne kérdd: szeress, bízzál, re-
mélj!A bátorság és lelkesedés, hitünk és keresztényemberi értékeink megvallása és megélése pedigakkor lesz erős és hiteles, hogyha egységgel, egye-tértéssel, egyet akarással, egymásra való odafi-gyeléssel, egymás hitének és meggyőződésénekmegértésével és elfogadásával társul. 2018 Pünkösdjén, a kibomló tavasz szépségében,a természet megújuló és kibontakozó erejébentöltsön el bennünket is Isten szentlelkének erejebátorsággal és lelkesedéssel, teremtse meg bennünkaz egyetértés és egymásra figyelés csodáját. Indítsonminket keresztény hitigazságaink megvallásáraés szeretet által, jócselekedetek által történő fel-mutatására, Isten dicsőségére és embertársainkörömére.

Rigmányi Arnold 
koronkai református  lelkipásztor:

A Lélek kitöltetésének 
az ünnepétAnnak ellenére, hogy az ünneplés külső velejáróinem ezt mutatják, pünkösd ünnepét mégis asátoros ünnepek közül a legnagyobbnak mondjuk,ugyanis a Szentlélek hitet adó és megvilágosítóereje nélkül nem igazán tudnánk megérteni atöbbi ünnep kijelentéseit. Pünkösd ünnepe tehát, annak az isteni Léleknekaz erejére mutat rá, amely két ezer évvel ezelőttEgyházat teremtett, és egyben megeleveníti azemberben a karácsony, a nagypéntek és a húsvétüzeneteit. A Szentlélek hitet adó, erőt adó és megvilágosítóereje nélkül Jézus megszületésére, nagypéntekikeresztáldozatára és feltámadásának eseményérecsupán történelmi tényekként tudnánk tekinteni.Szentlélektől származó hit által azonban – melyeta keresztyén ember nem szűnhet meg kérnilelkéből fakadó imáiban – mindnyájunk számáraszemélyessé válhat a betlehemi jászol és a golgotaikereszt eseménye, valamint a húsvét reggeli üressír csodája. Szentlélek ereje teheti és teszi személyessé mi-bennünk a Krisztus születésében, kereszthalálábanés feltámadásában kapott isteni kegyelmet. Elhozzaaz értünk születettet szívünk jászlába, valósággáteszi lelkünkben az Ő kereszthalálát, és hitetébreszt mibennünk, hogy a feltámadás örömébenélhessünk. Ennek az isteni kegyelemnek az átérzése,a megtapasztalása, pedig ami a Szentlélek munkájaáltal történik, életátértékelő hatással lehet/van azemberre. Attól a pillanattól fogva kiszélesedik az emberlátásában és felfogásában az élet horizontja, és aLélek ereje által a születéstől a meghalásig tartóvégesség fölött, a hitbeli látás számára megmu-tatkozik a szemmel láthatatlan végtelen, az örök.Pünkösdöt, a Lélek kitöltetésének az ünnepét ahúsvét utáni ötvenedik napon tartja a keresztyénegyház. Ez már a tavasz vége, a nyár kezdete.Ilyenkor a természet kivirulása is az újjászületésre,Isten megújító erejére emlékeztet, mely remény-séggel és lelkesedéssel tölt el. Kálvinista református,evangélikus lutheránus gyülekezeteinkben fel-hangzik a pünkösdi énekimádság: „Jövel SzentlélekÚr Isten, töltsd be szíveinket éppen mennyei szentajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.” Katolikustestvéreink szívükben melengetett hitükből in-díttatva elzarándokolnak Csíksomlyóra, és gyakortami magunk is velük tartunk a gyergyói medence

Rigmányi Arnold

Obermajer Ervin havasokkal körül ölelt tájára, hiszen ez a helylassan az egyetemes magyarság találkozó helyévénőtte ki magát. Keresztyén magyarokként ott már aligha érződikközöttünk a felekezeti különbség, hiszen a nemzetilobogók és Isten kék ege alatt magyar szívekbőlszól ajkunkról a nemzeti ima, mely a Lélek erejeáltal eggyé tesz bennünket. Isten adjon mindnyájunknak Áldott PünkösdiÜnnepet, s az Ő megújító és megerősítő Lelkénekerejével ajándékozzon és áldjon meg bennünketéletünknek mindennapjaiban. 
Obermajer Ervin római katolikus pap, 
a Pápai Lateráni egyetem hallgatója:

Sorok Rómából„Jöjj Szentlélek-isten, jöjj s áraszd ki a mennyekbőlfényességed sugarát!”- csendül fel a X. századi Szent-lélek-himnusz templomainkban Pünkösd ünnepén.Ez a himnusz nem csupán a harmadik isteni Személynagyságát, dicsőségét tükrözi, hanem mindenekelőtthelyet kap benne a Szentlélek azon tulajdonsága,amely a kereszténynek lassan már nem nevezhetőEurópában, feledésbe merült: a harmadik isteniSzemély helyreállító, őrző és megtartó cselekvése.Ha a keresztény embert élete folyamán útja azÖrök Városba, Rómába vezeti, elengedhetetlen él-mény megtekintenie a Vatikánban lévő Szent PéterBazilikát, ahogyan a lenyugodni készülő nap fényemegvilágítja azt, a Szentléleket ábrázoló üvegablakonkeresztül, amely alatt Szent Péter apostol pásztoriszéke található. Tudnunk kell ugyanis, hogy mély,belső pünkösdi jelentése van ennek a Bernini általmegalkotott kompozíciónak. A pásztori széknek,trónusnak, amely jelképezi a kereszténység bölcsőjét,Krisztus feltámadásának hajnalhasadását, csupánakkor van értelme, ha azt a feltámadt üdvözítőszavai világítják meg: „Menjetek tehát, tegyétek ta-nítványommá mind a népeket! Kereszteljétek megőket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és ta-nítsátok meg őket mindannak a megtartására, amitparancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap,a világ végéig.” (Mt 28,19-20) Krisztus, a feltámadtÜdvözítő ugyanis nem csupán egy emberre bízza akereszténységet, egy pásztorra, az apostolok fejére,hanem mindenekelőtt, a földi pásztor alakja fölöttott találtatik a mennyei Pásztor, a helyreállító, óvó,mindent átalakító Isten, a Szentlélek. Ő az aki azapostolok lelkében és mindmáig ugyanúgy azapostoli lelkeben átalakítja a félelmet reménnyé éshitté. Olyan hitté, ami nem latolgat, nem taktikázikés nem számolgat, hanem próbálja megvalósítaniIsten akaratát. Aki nem a keresést isteníti, hanemaz Istent keresi, annak életén a Szentlélek sugaraitörnek át és csodálatos narancssárga és piros fé-nyükkel új, erősebb tartást és küzdeni akarást köl-csönöznek a megfáradt embernek. Tulajdonképpen, ha választ keresnénk napja-inkban azokra a problémákra, amelyek áthatjákegzisztenciánkat, azt mondhatnánk: az európaiember problémája, hogy életében a Szentléleküvegablakát befalazta a kényelem, a hitben meg-fáradtság, az Isten- és emberkapcsolat hiányánakvakolómunkása, a sötétség lelke. Ahogyan annakidején történt az apostolokkal, abban a bizonyosemeleti teremben, a sötétség béklyójába zárva,megfélemlítve várták a meg az ige megerősítést,amely a mennyek országának központjából szár-mazik, magától az Istentől. S a Mindenható segítségemeg is érkezik, nem csupán kegyelem formájában,hanem a harmadik isteni Személy megújító láng-jában és erejében, amely azóta is ajkára adjaminden korok keresztényeinek a szavakat: “Bennedminden bizalom! Osszad, osszad pazaron hét szentajándékodat: adj érdemre jobbulást, üdvösségeskimúlást; s örök vigasságot adj!”
Nagy-Bodó Tibor
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– Hogyan találkoztál az
önkéntességgel? Már itthon
is foglalkoztál ilyesmivel?– 2009 decemberébenvéletlenszerűen megismer-kedtem egy német lánnyal,aki Marosvásárhelyen, a Phi-lotea Klubban önkénteske-dett. Ő az érettségije utánérkezett szülővárosomba,és általa figyeltem fel kü-lönböző önkéntességi lehe-tőségekre, projektekre. Se-gédkeztem a Philotea Klub-ban, eseményeket, táboro-kat, programokat szervez-tem gyerekeknek és fiata-loknak, gyerekekkel és fia-talokkal közösen. Szerettemabban a közegben mozogni,segíteni, de ugyanakkor ta-pasztalatot szerezni, tanulni,új embereket és kultúrákatmegismerni is vágytam. 

– Miként döntöttél amellett,
hogy Németországba költözöl?– Ez igazából véletlenvolt. Önkénteskedni akar-tam 12 hónapot valahol Eu-rópában. Ekkor szereztemtudomást az Európai Ön-kéntességi Szolgálatról(EVS). Első lépésként ke-restem egy hazai küldőszer-vezetet (CVCN Kolozsvár),majd számos projektre je-lentkeztem, főleg Nyugat-és Észak-Európában. Astuttgarti Jugendwerk derAWO Württemberg akkoriEVS-koordinátora felhívott,beszélgettünk, majd érke-zett az e-mail, hogy engemválasztottak. Bár a szerző-désem mindössze egy évigszólt, a kollégáim felaján-lották, hogy maradjak, ésEVS-koordinátorként dol-gozzak. Azóta (2011. szerk.megj.) itt vagyok,  és örömmel végzem a mun-kám. 

– Hogyan zajlik egy EVS-
es önkénteskoordinátor át-
lagos munkanapja?– A Jugendwerk der AWOWürttemberg küldő- és fo-gadó szervezet is egyben.Ez azt jelenti, hogy éventekb. 100 fiatalt küldünk Eu-

rópába önkénteskedni éskettőt fogadunk. A kollégáim„EVS-anyának” szólítanak,hiszen azon kívül, hogy el-végzem a sok papírmunkát,tartom a kapcsolatot a fia-talokkal, keresem az üresEVS-helyeket, honlapotszerkesztek, hírleveleketírok, információs esteket,szemináriumokat, trénin-geket, ifjúsági cseréket ésnemzetközi táborokat szer-vezek, motiválom a fiatalo-kat, hogy önkénteskedjenek,hogy ne adják fel, még akkorsem, amikor kicsit nehéz-kesebb periódust élnek át.Szervezetünk évente két ön-kéntest fogad, akik elsősor-ban az irodában tevékeny-kednek, de részt vesznektáborokban, eljárnak me-nekült menhelyekre, inter-kulturális esteket szervez-nek. Én próbálom egyen-getni és szervezgetni azEVS-kalandjukat, annak ér-dekében, hogy felejthetetlenélményben legyen részük.Átlagos nap nincs: szeren-csére a munkám változatos,a munkaadóm pedig  nyitottaz új projektekre, ötletekre,így megtanultam példáulkönyvelni és különbözőmunkacsoportokat vezetni. 
– Mi a legnagyobb kihívás

a munkádban?– Néha nem egyszerűminden fiatalnak száz szá-zalékosan testhezálló pro-jektet találni és biztosítani.Bár az önkéntesek nyitottak,előfordul, hogy nem meg-felelő szervezethez kerül-nek. Ilyenkor megesik, hogymegszakítják a projektjüket,és hazatérnek Németor-szágba. Ezt menedzselninem könnyű. Ugyanakkorhathavonta kerül hozzánkegy új önkéntes, azaz félé-vente új munkatársunk van.Az én dolgom az, hogy mi-hamarabb beilleszkedjenek,megismerjék a szervezetműködését és felépítését,részt vegyenek a progra-mokon, jól érezzék magukat,megtanulják a nyelvet stb.

Ez mindig kihívás, de egy-ben sikerélmény is. Látniazt, ahogy az önkéntes fej-lődik, tanul, dolgozik és acsapat részéve válik. Ez ki-mondatlan elismerés is egy-ben.
– Milyen alapvető különb-

ségeket észlelsz a magyar,
illetve a német kultúra kö-
zött?– Különbségekből nincshiány, de pont ezeknek kö-szönhetően ennyire színesEurópa. Jómagam a német-től eltérő kulturális hátterempozitívumként élem meg,és mindig az előnyeit pró-bálom előtérbe helyezni. ab-ban a szerencsés helyzetbenvagyok, hogy számos kul-túrából válogathatom összea számomra megfelelő „ösz-szetevőket”, így szívesenszerkesztek szuper részletesprogramterveket, megtanul-tam, hogy nekem is vannak

jogaim és értük ki is állok.Ami az ünnepeket illeti, nembánom, hogy húsvétkor nemkell a locsolókat várjam, vi-szont a karácsony töltött-káposzta nélkül nem az iga-zi, és a magyar nyelv a leg-varázslatosabb a világon. 
– Multikulturális közegben

dolgozol. Mit tanultál ma-
gadról, másokról az elmúlt
7 évben?– A tanulás folyamatos,mondhatni naponta tanulokvalami újat magamról, má-sokról, a környezetemről.Sokkal nyitottabb, tolerán-sabb, talpraesettebb lettem.Megtanultam, hogy mennyi-re fontos más kultúrák meg-ismerése és elfogadása,ugyanis ezáltal engem, il-letve saját kultúrám másokis elfogadják és tisztelik.Emberekkel, barátokkal dol-gozom együtt, nem pedignemzetiségekkel. 

Az önkéntesség hete

A jó marketing hiánya gátolja az önkéntesség elterjedését
Gebhardt-Fodor Tekla Marosvásárhelyen dolgozott
újságíróként, mielőtt Németországba költözött volna.
Elsődleges vágya az volt, hogy önkénteskedjen, de
egy év közösségi feladatok után munkaadói Stutt-
gartban állást ajánlottak neki. Ma már 7 éve Európa
legnagyobb önkéntes szolgálata (European Voluntary
Service) akkreditált szervezetének az önkéntes -
koordinátora. Munkája összetett és szerteágazó, kol-
légái EVS-anyának is nevezik. Bár szereti választott
otthonát, hiányzik neki a család, a barátok, a nyelv, a
kulturális élet és a kürtőskalács. A most zajló önkén-
tesség hete apropóján kérdeztük.

– Milyen a megítélése az
önkéntességnek Nyugat-
Európában tájainkhoz vi-
szonyítva?– Európában a németrendszer egyelőre verhe-tetlen: azon fiataloknak,akik 6 és 12 hónap közöttiidőszakot önkénteskednek– Németországban, Euró-pában vagy bárhol a vilá-gon – 0,2 ponttal emelikmeg az érettségi médiá-jukat. Ez természetesennagymértékben motiváljais a fiatalokat, hogy bele-vágjanak egy hosszabb ön-kénteskedésbe. Továbbá:sokkal nagyobb esélyekkellehet bejutni egyetemre,továbbképzésekre, kurzu-sokra, vagy sokkal egy-szerűbben lehet munkáttalálni, ha az önéletraj-zodban szerepel az ön-kénteskedés. Itt természe-tes az, hogy a szociálisszférában aktív vagy, hogyvoluntőr munkát végzel,és ebben az életkor nemjátszik szerepet.

– Mit gondolsz, milyen
módszerekkel, hogyan le-
hetne Erdélyben is népsze-
rűsíteni, vonzóvá tenni az
önkéntességet?– Szerintem elsősorbana jó marketing hiányzik.Sokkal több szervezetreés elhivatott önkéntesekrelenne szükség, akik rend-szeresen információs na-pokat, esteket szervezhet-nének gimnáziumokban,egyetemeken, ezáltal tá-
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Különleges 
címertárlat nyílik 
a Teleki Tékában 

A Múzeumok éjszakája rendezvényt idén is meg-
szervezik Marosvásárhelyen május 18-20 között.
A Teleki Tékában egy új időszakos kiállítás nyílik,
Insignia Funeralia. halotti címerek a Teleki-Bolyai
Könyvtárban címmel. A kiállítás kurátorát, Weisz
Szidónia történészt a hagyományos és a halotti cí-
merek közötti különbségekről, és a tárlat időtar-
tamáról kérdeztük.   A különlegesnek ígérkező tárlat azért is vonzó lehetaz érdeklődő közönség számára, mert halotti címereketmanapság csak ilyen helyeken láthatunk. Weisz Szidó-niától megtudtuk, hogy tulajdonképpen a halotti címeris egy hagyományos címer, annyi különbséggel, hogyvannak rajta plusz alkotóelemek. A gyakorlatban ahasználatban lévő családi címerhez hozzácsatolták azelhunyt kilétére, nemesi előneveire, a születési helyére,idejére, valamint a halál, a temetés időpontjára vonatkozóadatokat. A hagyományos címerekről hiányzó kompo-nensek pedig az elmúlásra utaló dekoratív elemek,például: koponya, koporsóformák, homokóra, halottakatsirató angyalok és így tovább.A halotti címer készítése és használata nem egy ma-gyar specifikum, ilyenre van példa Európában, ugyanisezek a halotti címerek már a középkorban megjelentek.Szokás volt, hogy temetéseken a halott címerét hordoztáka temetési menet előtt, vagy a templomot díszítettékvele. A magyar arisztokrácia ezt előszeretettel használta,mert úgy tartották, hogy ezzel tisztelegnek az elhunytemléke előtt, de a család fényét is emelték ezekkel.Nagyon sok iraton látszik a felfüggesztés helye, de vanolyan is, amelyikre rácsepegett a gyertyaviasz, ezek asérülések pedig arra utalnak, hogy a halotti címereketkonkrétan használták. „A tárlat rövid ideig – május 19–26 között, kivévePünkösd vasárnapját – lesz megtekinthető a nagykö-zönség számára. Egyrészt azért mert a könyvtár nagy-termének a hátsó részében kerülnek kiállításra acímerek ahova a látogató máskor nem juthat be,másrészt ezek nagyméretű dokumentumok és viszonylagsérülékenyek. Nem lehet hosszú ideig kifüggesztvevagy tárlóba fektetve tartani, hanem megfelelő körül-mények közt, savmentes papírokba kell tárolni őket" –– mondta el lapunknak Weisz Szidónia, a Teleki Tékamunkatársa, a tárlat kurátora.

Nemes Gyula

hOGYAN LEhET JELENTKEZNI EVS-ÖNKéNTESNEK?

Legegyszerűbb a következő honlap böngészése: 
https://europa.eu/youth/EU/Volunteering/european-voluntary-service_hu

Az EVS nyitott minden 17 és 30 évesközötti fiatal számára, végzettségtől,nyelvtudástól függetlenül és semmibesem kerül: a pénzügyi támogatás teljesmértékben fedezi az önkéntesmun-ka-projektek kapcsán felmerülő alap-vető költségeket. Az önkénteseknek

nem kell fizetniük az ellátásért, a lak-hatásért és a helyi közlekedésért sem,sőt egy kisebb összegű zsebpénz ésbiztosítás is fedezve van. Első lépésbenegy küldőszervezetre van szükség, ésVásárhelyen, illetve környékén is van-nak ilyen szerveztek. 

jékoztatva a fiatalságot. Úgygondolom, hogy ezek meg-szervezése a pedagógusok,osztályfőnök hatáskörébe(is) tartozik. Tudomásomszerint Vásárhelyen egyretöbb önkéntes van, akik helyiszinten tevékenykednek,aminek nagyon örülök! Biz-tos vagyok benne, hogy sok-kal több akciót lehetne szer-vezni önkéntesek segítségé-

vel, ugyanis a fiatalok televannak energiával, ötletek-kel, kreativitással, bennükvan a segíteni akarás, a ta-nulási és tapasztalatszerzésivágy.
– Egy önkéntesség válla-

lásán gondolkodó fiatalnak
mit mondanál, miért éri meg
ezt csinálni?– Mert kimozdulsz a kom-fortzónádból, mert bejárod

Európát, mert tágul a látó-köröd, új horizontok nyílnakmeg előtted, mert megisme-red önmagad, mert bekerülszaz egyre növekvő EVS-csa-ládba, mert ingyenes, mertbarátokra teszel szert, mertmegtanulsz egy új nyelvet,mert új kultúrákat ismerszmeg, mert nyíltabb leszel,pozitívabb és barátságosabb. 
Pál Piroska
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A román szenátus ápri-
lisban elfogadott egy tör-
vénymódosítási javaslatot,
amely szigorítaná a nők
és férfiak közötti esély-
egyenlőségről és bánás-
módról szóló 202/2002-
es törvényt, mivel a jelen-
leg érvényben lévő jog-
szabály csak a súlyosabb
zaklatási eseteket hatá-
rozza meg, amelyeket
bűncselekményként ke-
zel. így az olyan enyhébb
esetek, mint amikor va-
laki az utcán a nők után
füttyög, pisszeg vagy sze-
xista megjegyzéseket tesz
rájuk, nem esnek a jelen-
legi törvény hatálya alá.A törvénymódosítás alapjánaz utcai zaklatás kihágásnakminősülne, és 3000 lejtől100 000 lejig(!) terjedőpénzbírsággal lesz sújthatóaz, aki a hölgyeket az utcánkülönféle bárdolatlan meg-jegyzésekkel, udvariatlanbeszólásokkal vagy bármelymás módon vegzálja.Franciaországban mármárcius elején elfogadtakegy ehhez hasonló törvényt,ott 90 és 750 euró közötti(400-3500 lej) helyszíni bír-ság járhat azoknak, akik azutcán a nők után fütyülnek,megjegyzéseket tesznek amegjelenésükre, vagy sokáigbámulják, követik őket. Afranciáknál egy figyelem-felkeltő kampány is meg-előzte és sürgette az utcaizaklatásokat szankcionálótörvény elfogadását, mely-nek plakátjai szemléletesenmutatják be az outdoor ver-bális inzultálást, az áldoza-tok szemszögéből. (Azértaz elég érdekes, hogy bár afrancia átlagbér kábé négy-ötszöröse a romániainak,az itteni minimális füttyö-gés-pénzbírság mintegynyolcszorosa lesz az otta-ninak, a maximális pedigkábé harmincszorosa!) Felmérések szerint 2016-ban a nők 87 százalékánakvolt része valamilyen utcaizaklatásban (bámulás, füty-työgés, bántó megjegyzé-sek), de csak két százalékukjelentette a rendőrségnek,annak dacára, hogy az ese-tek 86%-ában voltak szem-tanúk is. „Az utcai zaklatá-sok jelen voltak 10-20 évvelezelőtt is, és jelen vannakmost is a társadalomban.Annak érdekében, hogy eztmegállítsuk, mindenképpenszükség van az utcai zakla-tások szankcionálására” –mondta Erna Constantinpszichoterapeuta és klinikaipszichológus néni az Ade-

vărulnak a tervezet kapcsán.A törvény elfogadásában aképviselőházé a döntő szó,ott is meg kell szavazzákahhoz, hogy életbe léphes-sen.Mivel egyáltalán nem ki-zárt, hogy meg fogják sza-vazni, sőt – szavaztak mármeg ennél nagyobb marha-ságokat is –, lássuk, MILYENDUMÁKKAL VÉDEKEZHE-TÜNK MAJD A BÍRÓSÁGON,amennyiben egy unatkozóhölgyemény be találna pe-relni bennünket, amiért(szerinte) megfüttyögtük,megpisszegtük, megbámul-tuk vagy egyéb módon meg-molesztáltuk őt az utcánvaló haladása közben:
► Nem a hölgy után fü-tyültem, drága bíró úr, csakmióta pofán csapott egy, akisállomáson átrobogó in-tercity nyitva maradt ajtaja,néha mozdonynak képze-lem magam, és olyankor ál-landóan fütyülök, nehogyén is elüssek valakit
► Épp ellenkezőleg: akisasszony incselkedett ve-lem, de én házasember va-gyok, és csak azért fütyül-tem le neki az állványról,hogy ezzel is érzékeltessem,hogy fütyülök rá
► Amikor a parkbanmegkérdeztem tőle, hogy„Megsimogathatom a kisennivaló csupaszkáját?”,igent mondott, és még mo-solygott is; arról én nem te-hetek, hogy ő az ölében tar-tott mexikói kopaszmacs-kájára gondolt, én megegyébre
►Aznap teljesen be vol-tam rekedve, úgyhogy ami-kor gyorsan fel-le mozgat-tam neki a buszmegállóbana kinyújtott nyelvemet, amarkoló mozdulatot imitálóbal kézfejemet az állam alatttartva, azzal nem azt akar-tam kifejezni, hogy szívesenvenném, ha orálisan kényez-tetne, hanem azt próbáltammegtudakolni tőle, hogynem tudja-e, hova költözötta fagyis, mert tegnap mégitt volt
► Nem azért bámultamhosszasan a damnát, mertakartam volna tőle bármitis, hanem azért, mert énilyet még életemben nemláttam, pedig gyakran járokcirkuszba a gyerekekkel
► Felperesnénit egyál-talán nem szexuális molesz-tálási céllal követtem a bu-szon mindenhova egy lé-pésről (én a magas vékonynőket szeretem, nem azilyen kis gnóm bidontestűtramplikat), csak felszállás-

► A Furnica mögöttiüvegvisszaváltóhoz csak 3óra után érdemes menni, je-lenleg nincsenek ládák
►Találtam a Gostat előttegy májusi kenyérbont, kétzsák krumpliért s egy vékapuliszkalisztért visszaadom,de Abbás poszter is érdekel
►Elajándékozok két mo-zijegyet a ma este héttől azArtában vetített Liceeniicímű filmre, mert a kánálósbarátnőm ráült a szemüve-gére, s az Optica már bé vanzárva
► Gyertek vasárnap dél-ben a Víkendre, szökök egyhasast a felsőtrambulinról
►Hogy végződött az estea Dallas? Nálunk pont akkorvették el a villanyt a szopó-sok, amikor a kis tömörgyö-nyör Lucy kitepsedt a me-dence szélére napozni
►Kéne kölcsön egy párosrendszámú kocsi vasárnapra(csak Sárpatakig s vissza,mert akarok menni halászni,

de az én Trabantom páratlan,s most vasárnap a párosokjárnak)
►Héténekes kvarcórámatelcserélem nyolcénekesre, akülönbözetet lehálbázzuk
► A bukaresti cukrászdamelletti gospodinában kap-tak Hellast! De többen men-jetek, mert csak kettőt adnakfejenként
► Csajok, ki jön délutána Mures Mallba picsáskodni?Akarom mondani, az újro-martába pangászni
►A tegnapi döciről meg-maradt egy láda Fructo s egyfél láda Bem-bem, megisszukeste a Diamant mögött pák-pákozás után?
►Május elsején a Sominvalaki ellopta a nyakambanlógó Smena Symbol fényké-pezőgépemet, valahol a kő-pelikán körül, mert a bejá-ratnál még megvolt, de a le-opárdnál már nem. Legalábba filmet add vissza, te cé-gér!

► Szelepgumit veszek,sürgősen! (A Vácmányra hoz-zad)
►Ma délután tanár-diákmeccsünk lesz, kéne kölcsönegy zsámbiér
► Keresem azt a kockásinges, hosszú fekete hajú pir-kát, akivel tegnap a nyári-kertben az Autostop MS kon-certen témázgattunk, s utánaráírta nekem egy buszjegyrea telefonszámát, mert haza-felé véletlenül két számotkilyukasztottam belőle a hu-szonhármason
► Jön valaki lábvolézni aBolyai-pályára? Hiányzik egyhatodik ember
► Aki elemelte ma haj-nalban az ablakunkból a te-jet, az még egyszer ne pró-bálja meg, mert vérbe te-szem!
► A konsteres gájnerek-nek üzenem: többet ne gyer-tek a Bolyaiba a nagyszü-netben feszíteni, mert el lesz-tek tángálva, tátti! mt

Új kezdet kollégánk, Ercsei Ferenc számára!
A nyugdíjazás küszöbén

Ercsei I. Ferenc kollégánk-
nak a legjobbakat, egész-
séget és hosszú, boldog életet
kívánunk, valamint ezúton
is kifejezzük megbecsülé-
sünket és hálánkat a közös-
ség szolgálatában végzett
tevékenységéért.

Az Adók és illetékek ügy-
osztályának közszolgálat-

vezetőjeként Ferenc, vagy
ahogy kollégái szólítják, Feri,
tevékenysége során végig
bizonyította szakmai kor-
rektségét, odaadást és kü-
lönleges erkölcsi tisztességet
tanúsított a munkatársakkal
és a marosvásárhelyi lakos-
sággal szemben egyaránt.

Mi, a marosvásárhelyi
polgármesteri hivatal mun-

katársai egészséget, nyu-
godt és békés nyugdíjas éve-
ket kívánunk szeretteid kö-
rében, Feri!

Kollégáid a 
Marosvásárhelyi 

Polgármesteri 
hivatalból

Ne fütyülj!

VÁSÁRhELYI NOSZTALGIÁZÁS FéSZBUKOSAN
- avagy miket posztoltunk volna a nyolcvanas években 

vásárhelyi fészbukos csoportokba -

kor beakadt a táskája szíjaa sliccgombomba
► Igen, valóban feltettema frissen odaköltözött ve-csinának a kérdést aznap

este, hogy „Kiverné az enyé-met is, ha szépen megké-rem? Mert a feleségem há-rom hete kórházban van, snekem fáj a karom”, de ké-
rem beleírni a bírósági jegy-zőkönyvbe, hogy ez a blokkmögött történt, és éppenszőnyeget porolt

Molnár Tibor
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KÖZLEMéNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére érvényes pályázatothirdet az OKTATÁSI INTéZMéNYEK TEVéKENYSéGéNEK TÁMOGATÁSÁRA.A támogatási program átfogó célkitűzése az oktatási intézmények közöttitartós partneri kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, valamint a marosvásárhelyioktatási intézmények nevelési és iskolán kívüli tevékenységének népszerűsítése. A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetőek a www.tirgumures.rohonlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó pályázatok benyújtásánakhatárideje 2018. május 30.

dr. Dorin Florea Alina hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

KÖZLEMéNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére (július – december)érvényes pályázatot hirdet a SPORTTEVéKENYSéGEK TÁMOGATÁSÁRA.A támogatási program átfogó célkitűzése a marosvásárhelyi teljesítménysport,iskolás sport, valamint tömegsport fejlesztése, illetve az egészségmegtartási,megelőzési vagy terápiás célú mozgás, fizikai gyakorlatok népszerűsítése a ma-rosvásárhelyi sportstruktúrák finanszírozása által.A pályázati szabályzat és a formanyomtatványok elérhetőek a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) (további információkSztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó sporttevékenységi pá-lyázatok benyújtásának határideje 2018. május 30.

dr. Dorin Florea Alina hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT hETILAP OLVASóI
10% -OS KEDVEZMéNYBEN RéSZESüLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

MAROSVÁSÁRhELY POLGÁRMESTERI hIVATALA
előléptetési vizsgát hirdeta Társadalmi-kulturálisés vagyonkezelési tevékeny-ségek igazgatóságánakügyvezető igazgatói, vezetőköztisztviselői tisztségénekbetöltésére.A versenyvizsgára az in-tézmény székhelyén (Ma-rosvásárhely, Győzelem tér3. szám) kerül sor 2018.

június 12-én 10 órától –írásbeli vizsga. Az interjú időpontja a ké-sőbbiekben kerül kihirde-tésre.A jelentkezési iratcsomó-

kat 20 napon belül lehet be-nyújtani, azután, hogy a fel-hívás megjelenik RomániaHivatalos Közlönyének III.fejezetében, és a 2008. évi611-es számú kormányha-tározat 143-as cikkelyébenelőírt okiratokat kell tartal-maznia.A meghatározott bibliog-ráfiát, illetve a munkakörileírásban megszabott fel-adatköröket az intézményszékhelyén és hivatalos hon-lapján (www.tirgumures.ro)teszik közzé.

Az iratcsomók átvételérevonatkozó tájékoztatás éskapcsolattartás: Marosvá-sárhely, Győzelem tér 3.szám, 85-ös szoba, 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tir-gumures.ro, kapcsolattartóVita Ibolya tanácsos. 
dr. Dorin Florea

polgármester

Leaszfaltozott parkolók 
a Tudor lakónegyedbenA Tudor lakónegyedbeli 1918.december 1. úton nemrég több mint2000 négyzetméteres felületet asz-faltoztak le. „Folytatjuk a parkolók
rendbetételét ezen az útszakaszon.
Ezúton megkérjük a gépkocsiveze-
tőket, hogy járműveiket a járdasze-
gélyhez a lehető legközelebb parkolják
le, annak érdekében, hogy a két for-
galmi sávban akadálymentesen le-
hessen közlekedni” – mondta a pol-gármester tanácsadója, Claudiu Ma-ior. A munkálatokat a helyi költség-vetésből fedezik. 

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály
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| Központ hetilap | 2018 / 20. | május 17–23.Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Egy egész hétre, hölgyem? Az úr máskor csak egy éjszakára száll meg!

Dorman-kupagyőztes a 
Székelyudvarhely öregfiúk együttese
Nyárádszereda szomszédságában, a
nagyadorjáni dombok aljában
fekvő Dorman sportbázis két, kiváló
gyepszőnyeggel rendelkező pályá-
ján párhuzamosan került sor a
2018-as Dorman Kupa mérkőzése-
ire, amelyen a házigazda marosvá-
sárhelyi Apollo Old Boys öregfiúk
csapata mellett részt vett Gernye-
szeg, Erdőszentgyörgy és Székely-
udvarhely 40 év feletti együttese is.  A találkozók 2X20 percesek voltak,a csapatok körmérkőzéseken döntöttékel a cím sorsát. 

Eredmények: Apollo Old Boys-Gernyeszeg 1–2, Er-dőszentgyörgy-Gernyeszegi 1–5,  Ger-nyeszeg–Székelyudvarhely 1–3, Erdő-szentgyörgy–Apollo Old Boys 1–2, Er-dőszentgyörgy–Székelyudvarhely 2–4és Székelyudvarhely–Apollo Old Boys2-2.  A tormát az eredmények alapján aszékelyudvarhelyi öregfiúk nyertékmeg, őket követték Gernyeszeg hasonlókorosztályú labdarúgói, harmadikok amarosvásárhelyi Apollo Old Boys, míga torna utolsó helyezettje az erdőszent-györgyi öregfiúk lettek. A rendezvény legjobb játékosa címeta gernyeszegi Zsigmond Vilmos, a gól-királyi címet az erdőszentgyörgyi OsváthArnold, míg a torna legjobb kapusa ahajdani AS Armata és a Metalotehnikavolt hálóőre, Biró II. Levente (Laska)kapta. A találkozókat Matei Radu és a CincanAndrei jól vezették.Székelyudvarhely: Dusinszky Sándorés Tófalvi Samu-kapusok; Molnár Imre,Mihály Lehel, Domokos Kálmán, BodoniSándor (csk.), Fodor János, Osváth

Andor, Osváth Arnold-mezőnyjátékosok.Edző: Bodor György. Gernyeszeg: Pețan Miklós és KádárGyörgy-kapusok; Berekméri János (csk.),Berekméri András, Berekméri Barna,Szabó Attila, Szávuly Csaba, ZsigmondCsaba, Zsigmond Vilmos, Szabó Zsolt,Kádár Ferenc, Kurcsi István és FüzesiLajos-mezőnyjátékosok. Edző: Berek-méri János.Apollo Old Boys: Biró II. Levente ésCzimbalmos Ferenc-kapusok; DarócziLászló, Marinică Ormenişan, Dr. ButiurcăSándor,  Ördögh Attila,  Márton Levente,Turc Anton, Alexandru Dobozi, TolvajJózsef (csk), Kelemen Sándor, CizmásJenő, Dudás József-mezőnyjátékosok. 
Edző: Kanyaró György és MártonGéza.
Erdőszentgyörgy: Tar Balázs-kapus;Csizmadi Árpád, Sütő Béla, Ilyés Miklós(csk.), Székely Béres László, Samu Mik-lós, Vasile Jurcan, Andrei Trandafir, Ke-resztes Zoltán, Kuri Béla, Kozma Mátyás,Péter Zoltán és Kozma Roland-mezőny-játékosok.  Edző: Ghiță PopÉrdekességként említhető meg, hogya tornán nézőként és szurkolóként vettrészt a helyi együttes több egykori ésjelenlegi játékosa, mint például KunGyörgy (Metalotehnika), Nae Emil(Elektromaros és Gernyeszeg), RusziJózsef (Chimica Dicsőszentmárton),Aszalos János (Metalotehnika), Petro-leon Sándor (Metalotehnika), MirceaPop (ASA ifi és Medicina), Csizmás Jenő(Metalotehnika), Ioan Nicolae Miculi(Elektromaros), Alexandru Cioloboc(Medicina), Lázár Domokos (ApolloOld Boys) is. C.F.A.



Mindegyik találkozón 
diadalmaskodott 
az Active 7A 2017–2018-as idény-ben minden mérkőzésétmegnyerte az Active 7,emellett a gólaránya is di-cséretes, hiszen 400 góltdobtak (ez mérkőzésenként40 gólos átlagot jelent) ésmindössze 187-et kaptak(vagyis találkozónként ez18,7-et). A második helyeta Zetelaka foglalta el, amelyhat bajnoki ponttal maradt

le a tabellán a vásárhelyiActive 7 mögött. A 44 éves Biró (Peres)Zita lett a bajnokság gólki-rálya, aki az Active 7 talála-tainak szinte a felét szerezte.Példaként említhető, hogytöbbek közt a marosvásár-helyi teremtornán, amikoraz Active 37-15 aránybanlegyőzte a csíkszeredaiNKSZ-csapatát, Biró 19 góltszerzett. Egyébként Zitánakez második gólkirályi címea Hargita Megyei Kézilab-da-bajnokságban. 

Babó Melinda lett a baj-
nokság legjobb kapusaA Hargita Megyei Kézi-labda Szövetség honlapjána bajnokság vezetősége fel-kérte a csapatok játékosaités a szurkolókat, hogy kö-zösen döntsék el a szava-zataik alapján, hogy kik abajnokság legjobbjai. Így aszavazatok alapján a legjobbkapus címet a Babó Melindakapta, aki a tornákon a leg-jobb kapusteljesítménytnyújtotta. 

A 23 éves Melinda tulaj-donképpen a csapat kettesszámú kapusa a veterán, 58éves, szintén gernyeszegiZsók Gyöngyvér mögött.Babó hajdanán az atlétiká-val kacérkodott a gernye-szegi Általános Iskolában,aztán alacsony termete mi-att mintegy évig mezőny-játékosként bizonyított  aBálint Julianna testnevelőtanárnő által edzett helyiMultiprod kézilabda együt-tesénél, majd egy találkozóna kapuba került, ahol azótaparádézik. ,,Volt egy mérkőzésünk,ahol mindkét kapusunk le-sérült, én pedig jelentkez-tem, hogy szívesen kipró-bálnám magam a helyük-ben. Az edző beleegyezett,majd attól a pillanattól márhálóőrként tevékenykedtema gernyeszegi együttesnélnégy éven keresztül. Idő-közben egy marosvásárhelyikonditeremben az ökölví-vással is megismerkedtem,így fejleszthettem a lábmoz-gás, ugyanakkor a gyorsa-

ságom is, aminek hasznátveszem a kézilabdázás so-rán” – mondta el Melinda aKözpontnak. Melinda egyébként a ma-rosvásárhelyi Petru Maioregyetem közgazdaság sza-kán tanult, emellett négyés fél éve önkéntesként istevékenykedik az AIESECÖnkéntes Szervezetnél. Ele-inte mint csapattag, aztánalelnökként tevékenykedika csereprogramoknál. Emel-lett közvetlen csapattársá-val, az Active 7 rangidősével,Zsók Gyöngyvérrel kiváló akapcsolata – hiszen nekiköszönhetően került az ala-kulathoz –, amit a Központ-nak is megjegyzett: ,,Ez a negyedik évem acsapatnál, ahol nagyon meg-szerettem a társaságot, jólérzem magam. Gyöngyivelnagyon jó viszonyt ápolok,mondhatom, hogy barát-nőm, egyáltalán nem zavarminket a korkülönbség”–mondta el Melinda. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila
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Felújították a Szász Albert Sportlíceumot!Hamarosan befejeződnek a Szász AlbertSportlíceum korszerűsítési munkálatai.
„A mellékhelyiségeket, a folyosókat és a vi-
lágítási rendszert teljes mértékben felújí-
tottuk, valamint riasztórendszert és meg-
figyelő kamerákat telepítettünk. Hamarosan
el kell kezdeni az intézmény homlokzatának,
valamint a sportpálya rendbetételét. Gra-
tulálok az igazgató úrnak!” – mondta apolgármester tanácsadója, Claudiu Maior.A munkálatok értékét a városi költségve-tésből fedezték.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Aszfaltozás a 
Sportcsarnok 
előtti téren

Mintegy 3500 négyzetméteres felületet aszfaltoztakle pénteken, május 11-én. „Az Aranykakas környéki
munkálatokat a Sportcsarnok előtt is folytatjuk, ahol
többek között aszfaltréteget fektettünk le. A pénz a
helyi költségvetésből származik” – ismertette a pol-gármester helyszínen tartózkodó tanácsadója, ClaudiuMaior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Kik az Active 7 bajnokcsapatának tagjai?
A 2017–2018-as bajnoki idény terem-

tornáin a következő játékosok léptek pályára:
Zsók Gyöngyvér, Babó Melinda és Margareta
(Vinţe) Iambor -kapusok; Moldovan Anna
Mária (csk.), Vasilescu (Gergelyfi) Erzsébet,
Biró (Peres) Zita, Veronica (Székely) Orme-
nişan, Alisa Ormenişan, Orbán Mária, Bab
Timea, Marie Dreger,  Biro (Kádár) Kinga,
Andrea (Halász) Iuga, Dan (Rendes) Melinda,

Anamaria (Bucur) Cerghizan, Renata Rău
és Loredana Conţiu-mezőnyjátékosok. 

Az 1992-es országos nagyifi bajnokcsa-
patban szerepelt Anamaria (Bucur) Cerg-
hizan, Biró (Peres) Zita, Dan (Rendes)  Me-
linda is – akik jelenleg az Active 7 tagjai – ,
ugyanakkor Daniela (Tulbure) Covrig, Alina
(Milășan) Ința és Alunița Câmpean is játszott
egykoron az Active 7 csapatában. 

Másodszor is bajnok az Active 7!
Második bajnoki címét zsebelte be május 11-én az évek óta a hargita Megyei Ké-
zilabda-bajnokságban szereplő marosvásárhelyi Active 7 női amatőr kézilabda-
együttese, miután a legutolsó, székelyudvarhelyi teremtornán 39–23 arányban
győzte le a Szentegyháza együttesét, ami zsinórban a tízedik győzelmük volt az
idény 10 bajnoki találkozóján. Az Active 7 tagjai közül ketten egyéni díjat is sze-
reztek, hiszen a bajnokság gólkirálya a vásárhelyi Biró Zita, míg a legjobb kapus
címet a gernyeszegi illetőségű Babó Melinda kapta meg. A torna legjobb játékosa
a zetelaki Gagyi Erika lett.

Babó Melinda 
és Zsók Gyöngyvér


