
Autópálya mettől meddig? 

Amint azt a médiában nagy hanggal szétkür‐
tölték: átadták a forgalomnak a Marosvásárhelyt
Aranyosgyéressel összekötő autópálya Nyárádtő
és Radnót közötti szakaszát. Mind a 13,7 km‐
t. Hogy mikorra készül el a teljes útszakasz,
arról a körülmények ismeretében kár lenne
bármit is mondani. Jóslásokba bocsátkozni
meg nem szeretnék. Szinte biztos, hogy nem
akkorra, amikorra tervezték, s azóta időnként
ígérik. Merthogy ez Románia, ahol az adott
szónak semmi jelentősége. A szerződés is pon‐
tosan annyit ér, amennyit betartanak belőle.
Többnyire semmit.
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Minisztériumi 
díjban részesült Maros
megyei Gondviselés Háza

2018‐ban a
Munkaügyi és
Szociális Igaz‐
ságosság Mi‐
n i s z t é r i u m
megszervezte
a 100 jó gya‐
korlati példa a
romániai szociális szolgáltatások keretében
elnevezésű versenyt. A díjat elnyerte a Gyula‐
fehérvári Caritas – Szociális Gondozás Ágazata
is, a búzásbesenyői Gondviselés Háza Idősek
Otthona, mely egyike a nyolc, Közép‐romániai
fejlesztési régióból választott szolgáltatásnak.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 39. szám  // december 20–2019. január 2. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

„Az irodalom, illetve az
anyanyelv és egyház egy-
befonódása foglalkoztat” 
Nagy Éva Nagyváradon született, majd Buka‐
restbe sodorta az élet szele. Egyetem után pá‐
lyafutását tolmácsként kezdte, majd 13 éven
át a médiában dolgozott. Interjú Nagy Éva
hungarológussal.

5. old. // INTERJÚ

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Koldulni megéri?  

Ilyenkor, ünnepek tájékán az átlagember már
meg sem hatódik a koldusok látványától, akik
az üzletek, templomok bejárata előtt, kifacsart
végtagokkal, némán, kis pléh‐ vagy műanyag‐
persellyel, karjukban alvó kisbabával, nyöször‐
gően ringatózva, vagy éppen csendben, sajná‐
latra méltó tekintettel könyörögnek egy‐két
aprópénzért. 

4. old. // VÉLEMÉNY

Erdélyi templomok 
karácsonya

A karácsony a keresztény kultúrkör legfonto‐
sabb ünnepe. Karácsonykor a keresztény ember
Jézus Krisztus, a Megváltó születését ünnepli.
Karácsony idején mindig is volt ünnep: a
pogány időkben a téli napfordulót ünnepelték. 

6-7. old. // HITÉLET

A Ferratum Group idén kilencedik alkalommal készített karácsonyra vonatkozó felmérést,
amely elemzi a vásárlási szokásokat. A Karácsonyi barométer elnevezésű tanulmány
idén 19 ország 23 ezer háztartását vizsgálta, és ezekből igyekezett levonni általános,
illetve egyedi jellemzőket a téli ünnepekkel kapcsolatosan. Ebből többek között kiderült,
hogy a Romániából megkérdezett személyek többsége ruhaneműt vásárol legszívesebben
ajándékba, de hajlandóak vagyunk téli vakációra is költeni, jövedelmünkhöz mérten
talán túl sokat is.

Több mint 
1200 lejt költünk
családonként 
karácsonyi 
ajándékokra



Kos: Az előkarácsonyi időszakba is teljes elánnal veti
bele magát. Barkácsol, díszít, csomagol, vásárol, egyet‐
len pillanatra sem áll meg. Arra azonban vigyázzon,
hogy ne forgácsolja szét magát teljesen, különben a
karácsony élvezetére egy csepp ereje sem marad.
Bika: Sütiillat száll a levegőben, a gyertyák fénye lágy‐

gyá varázsolja a szobát, nem csoda, hogy nincs kedve
ki sem mozdulni a hidegbe és tömegbe. Ezért a fel‐
adatok nagyját szívesen áthárítja azokra a családta‐
gokra, akik örömüket lelik az adventi intézkedésben. 
Ikrek: A karácsony hangulata nem érinti meg jobban

a szívét, mint máskor, de az ünnepi készülődés mégis
mindig feldobja. Az ajándékvásárlásból barátos össze‐
jövetelt varázsol, telefonál, szervezkedik. A lendülete
karácsonyra sem hagy alább.
Rák: Mindig a család a legfontosabb ön számára.

Nem adja alább a tökéletesnél, mindent megtesz azért,
hogy az ön otthona legyen a legszebb, ön készítse a
legfinomabb ünnepi vacsorát, és hogy megtalálja min‐
denki számára a legemlékezetesebb ajándékot a ka‐
rácsonyfa alá.
Oroszlán: Nagyon fontos önnek, hogy karácsonyeste

(is) minden rendben menjen. Kezébe veszi az irányí‐
tást, és családja segítségével ragyogni fog minden a
nagy napra. Sok feladatot ad a szeretteinek is, de a
legnagyobb és legdúsabb fenyőfa, a legfinomabb ételek
kiválasztását nem bízza senki másra.
Szűz: Pontosan megtervezi a tennivalóit, amit lehet

előre, még idejében elintéz, bevásárol, praktikus aján‐
dékokat vesz. Fontos a precizitás, a karácsonyi han‐
gulat megteremtése azonban nem az ön asztala, ha
teheti, ezt bízza inkább egy meghittségre fogékonyabb
családtagra.
Mérleg: Nem kezd őrült szervezésbe, nem tölti min‐

den idejét vásárlással és díszítéssel, hanem megvárja
a megfelelő pillanatot, amikor kedve támadt a teendők
elintézésére. Ajándékokat sem terv szerint vásárol,
hanem ha meglát valami szépet, megveszi. 
Skorpió: Extravagáns karácsonyt szervez. Üde zöld

fenyőfa helyett lila vagy fekete műfenyőt vesz, a ha‐
gyományos ünnepi ételek receptjét pedig nagy mun‐
kával rendhagyóvá alakítja. Az extrém ajándékait pe‐
dig még évekkel később is emlegetni fogják a
meglepett meglepettek. 
Nyilas: Igyekszik összekötni a kellemeset a hasznos‐

sal. A karácsonyi előkészületek finisében is szívesen
útra kel, amíg mások ajándékokat hajkurásznak, ön
utazgat a nagyvilágban. Egzotikus recepteket vadászik
az ünnepi vacsorához, különleges ajándékokat a ka‐
rácsonyfa alá.
Bak: Akkurátusan beosztja az idejét, mindent a meg‐

felelő időpontra akar időzíteni. Gondosan, akciókra
vadászva bevásárol. A fantázia nem erős oldala, ön
néhány könyvvel, aprósággal és fenyőággal letudná a
karácsonyt, ezért a különlegességek és az ajándékok
beszerzése általában nem az ön feladata. 
Vízöntő: Önnél mindig különleges esemény a kará‐

csony. Imád újítani, ezért nincs önnél két egyforma
karácsony. Hihetetlen fantáziája az idén sem hagyja
cserben, így ebben az évben is különleges karácsonyt
prezentál a családodnak.
Halak: A karácsonyi készülődés valósággal szárnya‐

kat ad önnek. Szinte gyermeki boldogsággal lubickol
az élvezetekben, vásárokban, üzletekben kutakodik
ajándékok, dekorációk és különleges finomságok után.
Egyetlen pillanatig sem idegeskedik a felhajtás és a
feladatok miatt.

HELYI TERMELŐK 
ÜNNEPI VÁSÁRA 

A Petry Látványműhely
és Múzeum udvarán de ‐
cember 21‐ én 8 órától 19
óráig karácsonyi hangulat‐
ban várják az érdeklődőket
a helyi termelők vásárára.
A kínálatból nem hiányzik
majd a forralt bor, a házi
kenyér, sonka, kolbász, házi
lekvár, a hangulatot élő zene
fokozza.

SZILVESZTERI 
HAHOTA-KABARÉ

A Hahota színtársulat
december 28‐án, pénteken
este 7 órától Marosvásár‐
helyen mutatja be Hülyeség
nem akadály című zenés
szilveszteri kabaré‐előadá‐
sát a Maros Művészegyüttes
előadótermében. Fellépnek:
Puskás Győző, Székely M.
Éva, Cseke Péter, Gönczi Ka‐
talin, Kelemen Barna, Gáll
Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és
Halmágyi Éva. Énekel: Jakab

Bodoni Ildikó. Rendező: Ko‐
vács Levente. További elő‐
adások: december 29‐én,
szombaton este 7 órától,
30‐ án, vasárnap délután 4
és este 7 órától, 31‐én szil‐
veszteri előadás délután 4
és este 7 órától, január 2‐
án, szerdán és 3‐án, csütör‐
tökön este 7 órától, 4‐én,
pénteken és 5‐én, szomba‐
ton délután 5 és este 8 órá‐
tól, 6‐án, vasárnap este 7
órától. Jegyek még kaphatók
elővételben a Maros Mű‐
vészegyüttes és a Kultúr‐
palota jegypénztáraiban.

KATICABOGÁR – 
BEMUTATÓ 
A STÚDIÓBAN 

A Marosvásárhelyi Mű‐
vészeti Egyetem Magyar
Kara szervezésében decem‐
ber 22‐én, szombaton 19
órakor kerül sor a Katica‐
bogár című előadás bemu‐
tatójára a Stúdió Színházban.

Rendező: Forgács Péter.

LEHET JELENTKEZNI 
MÉHÉSZKONFERENCIÁRA 

Az RMGE Maros január
12‐én 10 órától a maros‐
vásárhelyi Laposnya utca
23. szám alatti székhelyén
méhészkonferenciát szer‐
vez. Dr. Tófalvi Melinda Má‐
ria Nemesítés és digitalizá‐
ció a méhészetben címmel
tart előadást, dr. Markó Bá‐
lint Harmónia és konfliktus
a méhtársadalomban cím‐
mel értekezik, Demeter
Imre az akaricidként hasz‐
nálható lítium‐klorid hatá‐
sáról beszél, Mezei Attila
az apiterápia titkaiba vezet
be, míg Márton Tihamér a
gyergyói‐havasokbeli mé‐
hészkedést ismerteti. Je‐
lentkezni január 2‐áig 
lehet a 0747‐686‐940‐es 
telefonszámon, vagy a 
meheszkonferencia@gmail.com
e‐mail‐címen.
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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!
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Mexikó és Brazília után
legtöbbet költünk téli
kirándulásra

A felmérés eredményei
azt mutatják, hogy a meg‐
kérdezettek 21 százaléka
idén többet tervez költeni
karácsonyra, mint tavaly, míg
43 százaléka az előző év köl‐
tekezési szintjét szeretné
megtartani. Románia lakosai
bőkezűbbek a téli ünnepek
tekintetében, a megkérde‐
zettek 40 százaléka szánja
az ünnepkörre a múlt évivel
megegyező összeget, míg 34
százalék hajlandó 100–200
euróval több pénzt áldozni,
mint tavaly. 

Az ajándékok, az ünnepi
asztal kellékei mellett sokan
hosszabb‐rövidebb üdülést
is beiktatnak a karácsonyi
szünidőbe, Mexikó és Bra‐
zília lakosai után a romá‐
niaiak hajlandók a kerese‐
tükhöz mérten legtöbbet
költeni a téli pihenésre, jö‐
vedelmüknek átlagosan
mintegy 29 százalékát.

A családdal töltött 
idő az igazán fontos

A felmérés arra is kitért,
hogy mit gondolnak az em‐
berek a karácsonyról, illetve
milyen terveik, elvárásaik
vannak a következő évre
nézve. A romániaiak nagy
része, azaz 60 százaléka úgy
véli, hogy az ünnepben a
legfontosabb a családdal
együtt töltött idő, 26 szá‐
zalékuk a karácsony szel‐
lemét szeretné élvezni, míg
11 százalék szerint az ün‐

nepi ajándékvásárlás a leg‐
fontosabb. Ajándékvásárlás
tekintetében a 19 ország
többségében a ruházatot
részesítik előnyben, az ösz‐
szes megkérdezett 16 szá‐
zaléka valamilyen ruhane‐
műt tesz majd be a fa alá,
toplistás ajándék még a já‐
ték, valamint az édesség is,
játékra a megkérdezettek
10 százaléka biztosan költ,
édességre pedig mintegy 9
százalék. 

Ruházati ajándék a 
legnépszerűbb

A romániai ajándékvá‐
sárlási preferenciák hason‐
lítanak az átlaghoz: valami‐
vel még hangsúlyosabb
ajándék a ruházat, a hazaiak
19 százaléka tesz ruhane‐
műt a fa alá, de az édessé‐
geket is kedveljük, ugyanis
18 százalékunk édessége‐
ket, finomságokat is bizto‐
san vásárol ajándékba. Ked‐
veltek a játékok is, a romá‐
niaiak 11 százaléka vásárol

játékot, emellett a megkér‐
dezettek 8 százaléka elekt‐
ronikus termékeket, 7 szá‐
zaléka pedig háztartási esz‐
közöket is ajándékoz. Mind‐
erre átlagosan 269 eurót,
vagyis mintegy 1250 lejt
szán egy romániai háztartás.
Összehasonlításképp, az
Egyesült Királyságban több
mint ennek dupláját, azaz
703 eurót költenek háztar‐
tásonként.

Az újévi tervek, elvárások
tekintetében a romániaiak
32 százaléka jegyezte meg,
hogy több időt szeretne el‐
tölteni szeretteivel, 27 szá‐
zalékuk lakásfelújítást tervez,
25 százalék utazni szeretne
többet a 2019‐es évben. A
válaszadók 15 százaléka pe‐
dig egy aktívabb életről ál‐
modik a jövő évre nézve.

A 23 ezer háztartásból
résztvevő személyek élet‐
kora 18 és 51 között volt,
és a válaszadók 57%‐a nő.A
háztartásban élő személyek
átlagszáma 2,9. 

Pál Piroska

Amint azt a médiában
nagy hanggal szétkürtöl‐
ték: átadták a forgalom‐
nak a Marosvásárhelyt
Aranyosgyéressel össze‐
kötő autópálya Nyárádtő
és Radnót közötti sza‐
kaszát. Mind a 13,7 km‐
t. Hogy mikorra készül el
a teljes útszakasz, arról
a körülmények ismereté‐
ben kár lenne bármit is
mondani. Jóslásokba bocsátkozni meg nem szeretnék.
Szinte biztos, hogy nem akkorra, amikorra tervezték, s
azóta időnként ígérik. Merthogy ez Románia, ahol az
adott szónak semmi jelentősége. A szerződés is pontosan
annyit ér, amennyit betartanak belőle. Többnyire semmit.  

Mindenesetre amióta megszületett az észak‐erdélyi
autópálya terve, s megkötötték a kivitelezővel, a hírhedt
Bechtellel a szerződést, sok víz lefolyt a Dunán, no meg
a Maroson, Olton... Nem állítom, hogy okosabbak lettünk
volna azóta, de az biztos, hogy óvatosabban fogadjuk
az autópálya‐építésre vonatkozó különböző kampányí‐
géreteket. Mint akik láttak már karón varjút... Egyébként
a Bechtel‐ügy híven tükrözi mindazt a megbízhatatlan‐
ságot, szemforgatást, sanda számítást, ami a mindenkori
román kormánykörökre, de az üzleti élet egyéb sze‐
replőire is jellemző, ha hasonlóan jelentős értékű be‐
ruházás megvalósításának feladatával kellene megbir‐
kózniuk. Mert egyszerűen arról van szó – hogy az egyik
erdélyi magyar zsebpárt egykori elnökét idézzem –,
hogy sokan tudják, vagy tudni vélik, hol van a „spága”
helye: a saját zsebükben. Akik meg ezzel nem értenek
egyet, netalántán nem tudnák – külföldiekre, az itteni
viszonyokat nem kellőképpen ismerőkre gondolok –,
azoknak keresetbe tesznek, azokat kíméletlenül elgán‐
csolják. 

Az autósztrádára – a témára, nem magára az útra –
visszatérve: mit mondjon az adófizető polgár? Jó, hogy
megvan, viszont még jobb lenne, ha minél hamarabb el
lehetne rajta jutni, mondjuk a román‐magyar határig...
Továbbá az is sokakat érdekelne, hogy a Nyárádtőn
véget érő szakaszt mikorra kötik össze Vásárhellyel. És
főleg: mikorra készül majd el a Jászvásárig, s azon is túl
vezető autópálya? Vagy úgy jár Marosvásárhely is az
autópályával, mint Székelyudvarhely a vasúttal, hogy
ott vége, onnantól nincs tovább? 

P.S. Jut eszembe: a vásárhelyiek jelentős része – igaz,
az autósztrádát is szeretné, dehát mi mindent szeretnénk,
miközben tudjuk: soha nem lesz, lehet részünk benne –
megelégedne egy terelőúttal, körgyűrűvel is. Mert a vá-
rosban naponta tapasztalja, szenvedi el az elviselhetőnél
nagyobb gépkocsiforgalommal járó kellemetlenségeket,
a környezetszennyezést. Hogy a járdákon szabálytalanul
parkoló gépjárművek délutáni, késő esti kerülgetésével
járó bosszúságokról most szót se ejtsek...
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Szentgyörgyi László

Autópálya mettől meddig?
A Ferratum Group idén kilencedik alkalommal készített karácsonyra vonatkozó
felmérést, amely elemzi a vásárlási szokásokat. A Karácsonyi barométer elnevezésű
tanulmány idén 19 ország 23 ezer háztartását vizsgálta, és ezekből igyekezett
levonni általános, illetve egyedi jellemzőket a téli ünnepekkel kapcsolatosan.
Ebből többek között kiderült, hogy a Romániából megkérdezett személyek
többsége ruhaneműt vásárol legszívesebben ajándékba, de hajlandóak vagyunk
téli vakációra is költeni, jövedelmünkhöz mérten talán túl sokat is.

Több mint 1200 lejt költünk 
családonként karácsonyi ajándékokra

2018‐ban a Munkaügyi és Szo‐
ciális Igazságosság Minisztérium
megszervezte a 100 jó gyakorlati
példa a romániai szociális szolgál‐
tatások keretében elnevezésű ver‐
senyt, melynek célközönsége a Ro‐
mániában működő, szociális szol‐
gáltatásokat biztosító köz‐ és ma‐
gánszolgáltatók.

A verseny azokat az intézmé‐
nyeket szólítja meg, amelyek szo‐
ciális szolgáltatásokat hoztak létre
és fejlesztettek ki. Ezen szervezetek
jó gyakorlati modelljeit a kedvez‐
ményezettekkel való közvetlen
munka inspirálta, amely kihíváso‐

kat a szervezetek szakmailag és
felelősséggel sikerült leküzdeniük.
A verseny célja mind a köz‐, mind
a magánszolgáltatók által nyújtott
szociális szolgáltatások bevált és
működő gyakorlatainak beazono‐
sítása és a szociális szolgáltatások
minőségének folyamatos növelése. 

A 100, nyertesnek kijelölt szol‐
gáltatót összesítő listát december
11‐én tette közzé a Munkaügyi és
Szociális Igazságosság Minisztéri‐
um. A listán szerepel a Gyulafe‐
hérvári Caritas – Szociális Gondozás
Ágazata is, a búzásbesenyői Gond‐
viselés Háza Idősek Otthona, mely

egyike a nyolc, Közép‐romániai fej‐
lesztési régióból választott szol‐
gáltatásnak. A díjat december 13‐
án, Bukarestben vette át McAlister
Magdolna, az intézmény vezetője.

„Azt a munkaszellemiséget pró‐
báltuk papírra tenni, mellyel dol‐
gozunk, és mellyel szerintünk dol‐
gozni érdemes. A díj megpályázá‐
sával célunk nem a hírnév szerzése
volt, hanem a bevált, minőségi gya‐
korlataink ismertetése, melyeket
más otthonokban is használhatnak
munkatársaink” – véli Magdolna.

A Maros megyei Búzásbesenyő‐
ben 2014 óta gondoskodnak olyan

idős személyekről, akiknek már
nehéz a magányt elviselni, akiknek
hiányzik az odafigyelés, a bizton‐
ságérzet, és akik vágynak egy ki‐
sebb, családias hangulatú közös‐
ségre. P.P.

Minisztériumi díjban részesült Maros megyei Gondviselés Háza
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Koldulni megéri?

Van, aki mellett néhány sa‐
rokkal arrébb ott a főnök, és
figyeli. Tele van velük a parkoló,
ahol autóüveget mosnak, visz‐
szagurítják a bevásárlókocsit,
virágot vagy fenyőágat kínál‐
nak, hogy legyen egy kis betevő
falatjuk. Hallottunk már jól ki‐
fundált trükkökről is, hogy az
emberek szánalmát elnyerjék.
Kínában állatokat csonkítanak
meg, hogy sajnáltassák magu‐
kat. Olvastam olyanról, hogy a
kéregető fecskendőben művért
csepegtetett a füle mögül, hadd
lássák, milyen rosszul van, hogy
megejtse az embereket.   

Norvégiában olyan is volt,
hogy egy autós mindenáron el
akart gázolni egy vadnyulat –
hiszen tigristáplálékként az ál‐
latkert is jól fizetett volna érte
–, de a vadnyúl megmenekült,
és sántán odabicegett egy kol‐
dushoz, és hozzábarátkozott.
A történetet egy író is feldol‐
gozta regényében. Volt, aki fel‐
hagyott jól fizető munkahelyé‐
vel, mert koldulva is jól megélt,
és szabadabbnak érezte magát.
Egy indiai gazdag üzletember‐
ről halála után derült ki, hogy
rendszeresen „beöltözött” kol‐
dusnak, és az utcán kéregetve
vállalt sorsközösséget a lecsú‐
szott kunyerálókkal.

Bécsben, Rómában a napi
százeurós „kereset” nem is rit‐
kaság. De nem kell messzire
mennünk trükkökért, hiszen
tájainkon is már iparszerűen
foglalkoztatnak koldusokat
egyes nagymenők: az ölükbe
adott gyermeket elaltatják egy
kis vodkával és kábítószerrel,
majd, ha a gyermek emiatt ki‐
múlik: cserélik. A koldus meg
rezzenéstelenül ringatja az alvó
gyermeket, és az sosem ébred
fel. Naponta így akár több száz
lejnyi összeg is összejön, amin
aztán osztoznak...

Nem csoda, hogy ilyenek lát‐
tán az embernek lassan nem
meglágyul, hanem megkemé‐
nyedik a szíve, és kihal belőle
a szociális érzékenység. Azért
adjak, hogy italra, szivarra költ‐
se, vagy a strici zsebét hizlal‐
jam?

A rendőrök is szemet huny‐
nak, a hatóságok is belenyu‐
godtak: a koldusok hozzátar‐
toznak a városképhez. Több
ezer éve. Minden kultúrában.
Ahogy a kereskedők, katonák,
utcanők, cirkuszi mutatványo‐

sok látványa.
Szegények mindig lesznek

veletek – mondja Jézus. Barti‐
meust, a vak koldust meggyó‐
gyította, de a koldus ott maradt
közelében. Továbbra is koldult,
kéregetett.

A koldusok látványától a szí‐
vünk összeszorul, tehetetlen
düh kerít hatalmába, sok visz‐
szaélés van, már bennük sem
lehet bízni... Hiszen a koldus
is ember. Őt is kihasználják. Ő
is hozzákeményedik a való vi‐
lághoz, talán visszaél jószívű‐
ségünkkel, de mindenképp a
bennünk levő emberi érzésekre
apellál. Megmarad benne is a
bizalom: vagyunk annyira ér‐
zékenyek, hogy rajta is segít‐
sünk.

Talán az ünnepi adakozási
kampányok, a jót tenni/jóvá‐
tenni akaró kényszeres kész‐
tetéseink is ezt jelzik. És Isten
is azért engedi meg, hogy le‐
gyen, akin segítsünk, hogy ne
haljon ki belünk a jobbik én.
Koldus és királyfi bennünk van.
Isten egészen odáig ment el
Karácsonykor, hogy a mi sze‐
retetünket, figyelmünket kol‐
duló, kiszolgáltatott, útonálló,
szállást kereső, befogadásért
esdeklő törékeny emberré lett.
Tudva azt, hogy mi is a szeretet
koldusai vagyunk. Szüntelenül
a másik ember elismerésére,
hálájára, jó szavára, békés te‐
kintetére, segítségére vagyunk
utalva. Kiszolgáltatva Isten és
ember kegyelemkenyerének.
Hogy senki se dicsekedhessék
előtte. Hisz mid van, amit nem
kaptál? – kérdi az apostol.

Ha nem is foglalkozásszerű‐
en, de „függetlenként”, ilyenkor,
Karácsony táján mi is beáll‐
hatnánk a koldusok közé egy‐
két hétvégén. Kipróbálhatnánk
magunkat a tett színhelyén, a
társaságukban, vagy tesztel‐
hetnénk az emberek könyörü‐
letét vagy könyörtelenségét...
Biztos, hogy másként néznénk
a tükörbe, egymásra és Istenre
is.A koldusok látványa elma‐
gányosodott társadalmunk szá‐
mára is intő jel: merjünk kérni
egymástól szeretetet, türelmet,
odafigyelést, időt. Ne féljünk a
visszautasítástól, mert rászo‐
rulunk a szeretetre.

Többre van szükségünk,
mint amennyit megérdemlünk.

Sebestyén Péter

Eric Erikson felosztása szerint a
kríziseknek két nagy csoportja léte‐
zik:

1.Természetes fejlődési krízisek,
amelyek várhatóak, lehet rájuk szá‐
mítani. Ilyenek az életkorból/élet‐
szakaszból adódó kritikus periódusok
(például pubertáskor, életközépi krí‐
zis, menopauza), és az életciklus‐
váltások (pl. elkerülés otthonról a
középiskola/egyetem elkezdése mi‐
att, első munkahely, házasságkötés,
gyermekszületés, nyugdíjazás stb.)

2. Váratlan, hirtelen megjelenő
életesemények (akcidentális krízi‐
sek), érzelmileg veszélyes szituációk,
veszteségek. Ilyen lehet a szakítás,
válás, munkahelyvesztés, egziszten‐
ciális zuhanás, baleset, katasztrófa,
haláleset, vetélés, súlyos betegség,
döntési krízis stb. Ide sorolható a
modern korunk krízishelyzete, a „co‐
ming out” is, azaz a bármilyen érte‐
lemben vett másság felvállalása.

A két krízistípus között lehet át‐
fedés, illetve a veszteségek halmo‐
zódhatnak. Ebben az esetben kie‐
melten veszélyeztetett állapotról be‐
szélünk.

A krízisállapot jellemzői:
Melyek azok tünetek amelyekből

fel ismerjük, hogy akár mi magunk
vagy a környezetünkben levő em‐
berek krízisállapotban vannak? A
következő jelek az árulkodóak:

• beszűkült tudatállapot
• mozgásos nyugtalanság
•szorongásos tünetek
•alvászavar
•hangulatzavar
•a jövőképe megszűnik – nem látja

a jó folytatás lehetőségét

•reménytelenségérzés
•alacsony hatásfokú munkavég‐

zés
•a problémamegoldó képességek

gyengülnek
•befelé fordulás
•regresszívvé válik (már túlhala‐

dott vagy gyermekibb módon visel‐
kedik)

•fokozottan befolyásolható – kí‐
vülről várja a megoldást

•kapaszkodik az emberek véle‐
ményébe.

Hogyan támogassuk a krízisben
levő embereket?

A következő módokon nyújthatunk
segítséget:

•a veszteség feldolgozásban (pl.
beszélgetünk vele, ha igényli)

•gyász esetén a gyászolás rítusai‐
ban (elkísérhetjük időnként a teme‐
tőbe, együtt imádkozhatunk vele,
közösen égethetünk gyertyát az el‐
hunyt lelki üdvösségéért stb.)

•erőforrások aktiválása, pl. alkotó
tevékenységekhez visszatérés

•reintegrálás a kapcsolati hálóza‐
tokba, klubokba, közösségekbe, sport‐
tevékenységbe, amennyiben eltávo‐
lodott ezektől

•segítés a saját mulasztások és hi‐
bák felismerésében, a változás szük‐
ségességének belátásában. Ez külö‐
nösen nagy beleélő képességet igé‐
nyel.

•reális döntési szükségletek felis‐
merésének támogatása (pl. új munka
keresése, elköltözés, visszaköltözés,
továbbképzés elkezdése stb.)

Gál Erika Noémi

A krízishelyzetek
Akkor beszélünk krízisállapotról Gerald Caplan krízis-definíciója
szerint, ha olyan szituációban találjuk magunkat, amelyben képtelenek
vagyunk a lélektani egyensúlyunkat veszélyeztető helyzettel szem-
benézni, ugyanakkor azt sem elkerülni, sem megoldani nem tudjuk a
szokásos problémamegoldó eszközeinkkel. Vagyis már rögtön az
elején elakadunk a helyzet megoldásával, úgy érezzük magunkat,
mint aki csapdába esett, és nem látja a menekülési útvonalat.

Ilyenkor, ünnepek tájékán az átlagember már meg sem
hatódik a koldusok látványától, akik az üzletek, templomok
bejárata előtt, kifacsart végtagokkal, némán, kis pléh‐ vagy mű‐
anyagpersellyel, karjukban alvó kisbabával, nyöszörgően rin‐
gatózva, vagy éppen csendben, sajnálatra méltó tekintettel kö‐
nyörögnek egy‐két aprópénzért. Ha élelmet adsz nekik, eldobják,
amint továbbléptél.
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- Kérem, meséljen mun-
kájáról. Mi volt a feladata a
tanügyminisztériumban? 

– A tanügyminisztérium‐
ban Osztály‐ illetve Állam‐
titkári Kabinet igazgatóként
és szaktanácsosként együtt‐
működtem az intézmény
vezetőségével, különböző
szakosztályokkal és azok
vezetőivel, munkatársaival,
a minisztériumhoz tartozó
intézetekkel. Részt vettem
a minisztérium vezetőségi
megbeszélésein, videokon‐
ferenciáin, szakmai találko‐
zóin, hazai és külföldi szak‐
mai rendezvényeken, kon‐
ferenciákon, tantárgyverse‐
nyeken, olimpiákon, ünnepi
évfordulókon az országban
és külföldön, versenyvizs‐
gán, érettségi vizsgán, kor‐
mánygyűléseken, olykor a
Sürgősségi Helyzetekért fe‐
lelős Intézmény ülésein,
PISA‐felméréseken. Továbbá
végeztem feladatomat mint
intézményképviselő, állam‐
titkárt képviselő küldött,
kabinetigazgató, szervező,
előadó, szekcióelnök, zsű‐
rielnök, szakbizottsági tag,
tanácsadó személyes meg‐
keresések esetében. A ka‐
binet feladata volt a sajtó‐
figyelés, kapcsolattartás az
RMDSZ‐el, RMPSZ‐el, a ro‐
mániai médiával, különböző
minisztériumokkal, tanügyi
intézményekkel, szakmai
egyesületekkel, Románia
Parlamentjével, nem‐kor‐
mányzati szervezetekkel.
Ugyanakkor foglalkoztam a
magyar nyelvű oktatásra
vonatkozó kérdések koor‐
dinálásával, beleértve az új
magyar nyelv‐ és irodalom‐
tanterv megírását, a sajátos
román tantervvel kapcso‐
latos teendőket. A Magyar
Nyelv, Irodalom és Kultúra
Nemzetközi verseny Ma‐
gyarországon való megszer‐
vezésének kezdeményezője
és szervezője voltam 2016‐
ban majd a másodiknak,
2017‐ben. 

Bukarestben magyar 
nyelven lehet 
hallgatni Isten igéjét
minden vasárnap

– Szakíróként is közismert,
de sok konferencia meghí-
vottjaként is tartott előadá-

sokat. Milyen témákkal fog-
lalkozik?

– Nyelvészet, média‐kom‐
munikációból doktoráltam,
ebben a témában jelent meg
két szakkönyvem is: Szöveg
és interpretáció a mass‐mé‐
diában és Látni, hallani a
szöveget a romániai magyar
audiovizuális médiában.
Ezen kívül több szakcikke‐
met közölte a kolozsvári
MEDOK és az Erdélyi Mú‐
zeum Egyesület szakkiad‐
ványa, valamint a Korunk
folyóirat. A magyar nyelvű
oktatás kapcsán többször
írtam a Magyar Közokta‐
tásba illetve a Tanítók Lap‐
jába. Egyházi és közéleti írá‐
saimat hetilapok és egyházi
kiadványok közlik. Gazda‐
sági jellegű riportjaim, in‐
terjúim a Híd/Puntea, Sza‐
badság, Krónika kiadvá‐
nyokban jelentek meg. 

Szeretem és sokat foglal‐
koztatnak a média‐kommu‐
nikációs témák, a magyar
nyelv és a magyar nyelvű
oktatás kérdései, az anya‐
nyelvre, a szép, helyes be‐
szédre vonatkozó témák, a
vers, az irodalom, valamint
az anyanyelv és egyház egy‐
befonódása. A médiatudo‐
mányon és helyes beszéden,
nyelvészeten túl sokat fog‐
lalkoztam a ma már 203
éves bukaresti magyar nyel‐
vű oktatás és református
egyház kérdésével, a szász‐
régeni Koós Ferenc refor‐
mátus lelkipásztor életével,
aki templom és iskolaala‐
pító, közösségformáló sze‐
mélyiség volt a román fő‐
városban, s akinek 190. szü‐
letési évfordulóját ünnepel‐
tük az idei őszön.

– Hogyan sikerül a román
fővárosban önnek, önöknek
őrizni, ápolni a magyar nyel-
vet, a református vallást? 

– Abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy a
román fővárosban színvo‐
nalas magyar tannyelvű is‐
kolába, és egyetemre jár‐
hattam, majd innen tovább
vihettem hungarológusként
a magyar nyelv szépségét,
fontosságát az országos ma‐
gyar nyelvű audiovizuális
médiába és írott sajtóba, is‐
kolába, egyetemre, valamint
közintézményekbe. Ugyan‐

akkor minden magyar tör‐
ténelmi egyház képviselve
van Bukarestben, ahol ma‐
gyar nyelven lehet hallgatni
Isten igéjét minden vasár‐
nap. Továbbá a Calvineum‐
Református Egyház kereté‐
ben ma is „él” a Koós Ferenc
Kör, működik a Petőfi Mű‐
velődési Társaság és a Ma‐
gyar Balassi Intézet mind‐
azok számára, akik fejlesz‐
teni szeretnék anyanyelvü‐
ket. Időközönként erdélyi
színészek, néptáncegyütte‐
sek, kórusok jönnek elő‐
adásokat tartani a bukaresti
magyar közösség számára.

„... ne díszített fákon, ha-
nem a szívekben legyen
karácsony" 

– Nemrégiben tartott elő-
adást Brassóban a kará-
csonnyal kapcsolatosan. Ké-
rem, foglalja össze a mi ol-
vasóinknak is az ott elhang-
zottakat.

– A Brassó‐belvárosi Re‐
formátus Egyházközség
meghívására tartottam elő‐
adást Advent napjaiban
szép számú ökumenikus
gyülekezetnek, Karácsony,
a szeretet ünnepe a magyar
irodalomban címmel. Kie‐
melek néhány gondolatot.
Az irodalom különleges ér‐
zékenységgel „énekli” az an‐
gyali üdvözletet csakúgy,
mint karácsony éjszakájá‐
nak csodáját. Gárdonyi Géza
tanítóskodása idejéből szár‐
mazik a Roráté novella, mely
a falusi emberek, gyermek‐
ek korareggeli buzgóságát
idézi: „A templom tele van
már subával meg kacabájjal.
(...) Az oltáron minden gyer‐
tya ég, s a viaszillat beléve‐
gyül a be‐beáramló téli le‐
vegő ködös ízébe”.

Juhász Gyula Roratéja a
líra hangján kölcsönzi az
előbbi hangulatot. „A kéklő
félhomályban / Az örök‐
mécs ragyog, /Mosolygón
álmodoznak / A barokk an‐
gyalok.”

Dsida Jenő Itt van a szép
karácsony című verse a
gyermeki öröm kifejezése:

„Itt van a szép víg kará‐
cson, / Élünk dión, friss ka‐
lácson: mennyi finom / cse‐
mege… /”

Ady Endre számos verse

őrzi a karácsonyi hangula‐
tot. A Kis karácsonyi ének‐
ben gyermekhittel, bátran
szeretné az Istent nagyosan
dicsérni. Ady számára a ka‐
rácsony otthoni emlék és a
jóra térés nagy fogadkozá‐
sának az alkalma, a világgal
kibékülni szándékozó aka‐
rat:

„Harang csendül, / Ének
zendül, / Messze zsong a
hálaének, /...

Az én kedves kis falum‐
ban / Karácsonykor / Ma‐
gába száll minden lélek....”

Szilágyi Domokos Kará‐
csony című versében a sze‐
retet fontosságát hangsú‐
lyozza és azt, hogy ne a kül‐

sőségekre fektessük a hang‐
súlyt, hanem „a szívekben
legyen KARÁCSONY.”

– Kérem, fogalmazzon
meg egy karácsonyi-újévi
üzenetet olvasóink számára. 

– Kívánom, hogy minden
házra, családra szálljon le
a karácsony áldott hangu‐
lata. Áhítat és öröm járja át
e csodás ünnepet, s minden
szívet töltsön be a szeretet
és békesség!

Áldott, örömteli, békés
karácsonyi ünnepet és si‐
keres boldog új évet kívánok
minden kedves olvasónak.

Kérdezett: 
Nemes Gyula

„Az irodalom, illetve az anyanyelv és egyház egybefonódása foglalkoztat”
– Interjú Nagy Éva hungarológussal – 

Nagy Éva Nagyváradon született, majd Bukarestbe sodorta az élet szele. Egyetem
után pályafutását tolmácsként kezdte, majd 13 éven át a médiában dolgozott.
De a tanügyminisztériumban, illetve a Kisebbségi Oktatásért felelős Államtitkári
Kabinet igazgatójaként is tevékenykedett. Ma tudományos kutató a Neveléstu-
dományi Intézetben. Ő mesélt eddigi pályájáról és arról, miként lehet megélni a
magyarságot Bukarestben. 

NÉVJEGY: Nagy Éva Nagyváradon született, 1965. dec‐
ember 19‐én. Ott kezdte el az iskolát, majd 1978‐ban
Bukarestbe sodorta az élet szele. A Bukaresti Egyetem
Idegen Nyelvek és Irodalmak Karának Hungarológia Tan‐
székén államvizsgázott Magyar‐Román szakon, média‐
kommunikációból. Ugyanezen a Tanszéken végezte ma‐
giszteri tanulmányait is nyelvészet/média‐kommuniká‐
cióból, és ugyanitt szerezett filológiai doktori címet 2008‐
ban. Pályafutását fordító/tolmácsként kezdte, majd a Ro‐
mán Rádió Nemzetközi Szolgálata Magyar Adásának,
illetve a Román Televízió Bukaresti Magyar Adásának
szerkesztő‐riportere és bemondó‐műsorvezetője volt 13
éven át. Ezen kívül öt évig referens/tolmács‐fordító be‐
osztásban dolgozott Magyarország Bukaresti Nagykö‐
vetségének Kereskedelmi Kirendeltségén. 2007–2010
közt a bukaresti tanügyminisztériumban a Parlamenti
Kapcsolatokért felelős Osztály tanácsosi és igazgatói tiszt‐
ségét töltötte be, majd 2010‐től a Kisebbségi Oktatásért
felelős Államtitkári Kabinet igazgatója lett 2017. július
végéig. E mellett több éven át a magyar nyelv és irodalom
oktatásért (V‐XII. osztály) felelős szaktanácsos volt a Ki‐
sebbségi Osztályon, most pedig tudományos kutató a
tanügyminisztériumhoz tartozó Neveléstudományi In‐
tézetben. Mindezek mellett magyar szakos tanárként ta‐
nított, a bukaresti református Calvineum gyülekezet
gondnoka, egyházmegyei presbiteri szövetségi alelnök,
a MTA köztestületi tagja.
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Erdélyi templomok karácsonya

Berszán István, az Erdővi-
déki Református Egyházme-
gye esperese:

IGAZI ÜNNEP?!

A karácsony talán az év leg‐
szebb ünnepe. És ami a leg‐
fontosabb: a mindannyiunké.
Persze sokféleképpen viszo‐
nyulnak hozzá az emberek.
Van, aki csak pénznyelőnek
tartja, mások egy „muszáj al‐
kalomnak”. Ezerszer elmondott
jól ismert történet. Istálló, já‐
szolbölcső, csillag, pásztorok,
napkeleti bölcsek, arany, töm‐
jén, mirha, angyalok, égi szó‐
zat… Karácsonyi bevásárlás,
karácsonyfa, gyertya, csillag‐
szóró, Reszkessetek betörők,
sütés‐főzés, szaloncukor, fadí‐
szítés… Bibliai és világi kellé‐
kek kavalkádja – mindenkinek
ismerős.

A kérdésre, hogy mit ün‐
neplünk karácsonykor – talán
a legtöbb ember tudja a vá‐
laszt: Jézus születését. És akkor
miért van az, hogy bár vannak
díszek, terített asztal, ajándé‐
kok, ünnepi hangulat, egyetlen
hiányzó láncszem van: az ün‐
nepelt. Nem kell megüresíteni
a karácsonyt, amolyan színes‐
díszes, mézes‐mázas alkalom‐
má tenni. Miért ne szólhatna
az igazi gyermeki csodáról a
karácsony? Azért, mert leg‐
többen még közülünk nem tu‐
dunk továbblépni a jászolban
fekvő Jézuskánál. Mert a to‐
vábblépés azt jelentené, hogy
Jézus nemcsak megszületett
karácsonykor, hanem élt, szen‐
vedett és meghalt értünk. De
harmadnap feltámadt a halál‐
ból. Akkor a karácsony nem
egy keretek közé szorított ün‐
nep lenne, hanem valaminek
a kezdete, aminek van folyta‐
tása is. Akkor  életváltozás kel‐
lene jöjjön. Akkor épp a kará‐
csony kellene egy induló lépés
legyen új utak, új élet felé. Fon‐
toljuk meg, közben eltelt 2000

év, és nagyobb csodákat művelt
ebben a világban, mint amit a
legtöbben elképzelni tudnánk!
Ne legyen egy fals ünnep az
ünnepelt nélkül, hanem lássuk
meg, milyen csodás az ünne‐
pelt, aki nem ajándékot vár,
hanem Ő ajándékoz meg a tisz‐
ta, hamisítatlan szeretettel,
aminek a silány utánzatát csak
próbáljuk megélni.

Milyen lesz a karácsonyunk?
Nem az ajándékok érdekelné‐
nek, meg nem is a karácsonyi
menü, hanem hogy ott, a falak
között hogyan is jön elő a ke‐
resztyén hitünk, a karácsony‐
kor megszületett Jézusban való
hit. És a várakozás, a saját ma‐
gunkra és másokra való oda‐
figyelés ugyanolyan fontos,
mint esetenként az a pár óra,
amit szeretteinkkel töltünk.

Mindenki maga dönti el ho‐
gyan fog ünnepelni, mit ad
másoknak, gyermekeknek, fel‐
nőtteknek az ő saját karácsony‐
képéből. De ha az ünnepelt, a
felnőtt, keresztre ment és fel‐
támadott Jézus nem kap helyet
a karácsonyunkban, nem lesz
igazi az ünnepünk.

Kecskés Csaba lelkész, 
a Marosi Unitárius 
egyházkör esperese:

HIRDETEK NEKTEK
NAGY ÖRÖMÖT

Karácsony az ünnepek ün‐
nepe. Nevezzük a fény, a sze‐
retet, a család, az embertest‐
vériség ünnepének. Igazi mon‐
danivalója azonban az angyali
szózaton keresztül érkezik el
esztendőről esztendőre a világ
bármely táján élő keresztény
emberéhez: Üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.

Az idők teljességében Isten
elküldte az Ő legjobb gyer‐
mekét, hogy legyen számunkra
út, igazság és élet, legyen szá‐
munkra a világ világossága.

Ahogyan az ember az idő
múlásával egyre távolabb kerül
a gyermekkori emlékektől,
ezek az emlékek egyre szebben
ragyognak, megszépülnek em‐
lékezetünkben. A legtöbb em‐
ber, amikor a karácsonyra gon‐
dol, akkor elsősorban a gyer‐
mekkor örömteljes, meghitt
pillanatai elevenednek fel em‐
lékezetében. A feldíszített fe‐
nyő, a családi hajlék öröme és
melege, a múltból is felénk su‐
gárzó szeretet. Boldog az az
ember, aki részese lehetett
ilyen áldott gyermekkori ka‐
rácsonyoknak, és ma is erőt
tud meríteni belőlük.

Gyermekkoromban sokszor
hallottam idős embereket arról
beszélni, hogy milyen volt a
régi idők, vagy éppen a hábo‐
rús idők karácsonya. Amikor
egyszerű díszek kerültek a fák‐
ra, amikor szegényesebb volt
az ajándékozás, de mégis a
szeretet családi légkörében
nagyon boldogok voltak kará‐
csony ünnepén.

Ilyen boldog karácsonyokra
emlékezem én is vissza az
1970‐es évek végén, nyolcva‐
nas évek elején, közepén, ame‐
lyeket szülőfalumban, lelkészi
családban eltöltöttem. Emlé‐
kezem a szép, havas karácso‐
nyokra, a falu békességére és
áhítatára, amelyet Ady Endre
is olyan szépen énekelt meg
karácsonyi versében. Emléke‐
zem a feldíszített fenyőre, az
otthonira és a templomira,
amelyet szintén mi, gyermekek
díszítettünk. A templomi ka‐
rácsonyfa‐ünnepségekre, a
gyönyörű karácsonyi énekekre,
a gyülekezet előtti versmon‐
dás, szavalás izgalmaira. Aján‐
dékokban minden bizonnyal
gazdagabbak voltak a mi gyer‐
mekkori karácsonyaink, mint
az előttünk élt nemzedékeké,
de lélekben, szeretetben, az
ünnep izgalmaiban és az ün‐
nep szent mondanivalójában
hasonlóak. Az ünnep örök,
szent mondanivalója pedig az
angyali szózatból csendült fe‐
lénk akkor régen, és szól hoz‐
zánk ma is: üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus
a Dávid városában. Ezt a szent
üzenetet, áldott mondanivalót
kell átadnunk a ma gyerme‐
keinek, a mai kor fogyasztói
társadalmában felnövő nem‐

zedékeknek is. Hogy a már ad‐
vent előtt elkezdődő karácso‐
nyi csillogás, a fények, az ünnep
anyagi gazdagsága mellett ott
lehessen szívükben‐lelkükben
a megtartó, az üdvözítő gyer‐
mek, Jézus születésének örö‐
me, fénye, melegsége, boldog‐
sága is.

Sokszor gondolkodom azon,
hogy hogyan élhették meg a
karácsonyokat anyai nagyszü‐
leim és sorstársaik, akik az
1950‐es évek végén és a hat‐
vanas évek elején bűntelenül
és ártatlanul súlyos börtöné‐
veket szenvedtek. Akiket az
elnyomó rendszer csak azért,
mert lelkészek, a rendszer el‐
lenségeinek kikiáltott értelmi‐
ségiek, vagy egyszerű munkás
emberek voltak, börtönben
kellett eltölteniük számos ka‐
rácsonyt. Ők valóban csak egy‐
másra, a velük együtt rabos‐
kodók közösségére, az ember‐
telenségben egymás ember‐
ségére és szeretetére támasz‐
kodhattak. És Jézusra, a meg‐
született, az üdvözítő gyermek
ígéretére, aki a vasrácsokon
át is megérkezett szívükbe‐
lelkükbe. 2018 karácsonyán,
az adventi és karácsonyi fé‐
nyeken, csillogáson át érezzük
meg mi is mindannyian, hogy
kicsik és nagyok, gyermekek
és felnőttek életébe, szívébe‐
lelkébe egyaránt megérkezik
az angyali szózat üdvözítő
gyermeke, Jézus, aki békessé‐
get, emberséget, szeretetet hoz
magával esztendőről‐eszten‐
dőre.

Weöres Sándor költő arra a
kérdésre, hogy ki nekem Jézus,
így válaszol: „Számomra csak
egy ember létezik: Jézus. Jézus
létezik, és ő létezik mindazok‐
ban, akik benne és általa lé‐
teznek. Azért írok, mert jobban,
pontosabban ki akarom fejezni
az azonosságot Jézussal ben‐
nem és másokban. Fütyülök
rá, hogy hányan olvassák, vagy
hányan nem olvassák a ver‐
seimet. Egyetlen célom: egy
fokkal közelebb hozni a jó aka‐
ratú, érzékeny olvasót ehhez
az azonossághoz, a Jézussal
való egységhez.”

Ezt az azonosságot, ezt a
Jézussal való egységet érezzük
meg, éljük át, tapasztaljuk meg
mi is mindannyian 2018 ka‐
rácsonyán is. Szólaljon meg
gondolatainkban, szívünkben,
lelkünkben az örömhírt hozó
angyali szózat, és teremtsen
bennünk békességet, szerete‐
tet, karácsonyi nagy örömet.

Dr. Bakó Csongor István ró-
mai katolikus kórházlelkész:

SZENVEDŐ 
EMBERTÁRSAINK 
SEGÍTÉSE VEZESSEN 
A KÖZELEDŐ 
KARÁCSONYI 
ÜNNEPEK FELÉ

Karácsony főünnepének tár‐
gya a megtestesült Ige földi
születése a Boldogságos Szűz
Máriától Betlehemben. Ez a
születés az üdvtörténet köz‐
ponti eseménye. Urunk Jézus
Krisztus születése mindenki
számára üdvösséget hoz, aki
engedi, hogy lelkében a ke‐
gyelem által megszülethessék
az Üdvözítő. Az üdvtörténetben
Jézus születésének fókusz és
tengely jellege van: az előtte
történtek rá irányulnak, az
utána történtek belőle követ‐
keznek, és az emberi történe‐
lem Jézusért van. Az Ő meg‐
alázkodása, önkiüresítése,
másként fogalmazva, Isten Fi‐
ának a megtestesülés és a fel‐
támadás közé eső életszaka e
születéssel kezdődött. Valami‐
képpen ennek az egyszeri tör‐
ténésnek a titokzatossága és
magasztossága érződik min‐
den karácsonykor, páratlan in‐
tenzitással, hangulat, melynek
leírásához gazdag nyelvünk is
kevés. Pár évvel ezelőtt be‐
széltük el Bolyai‐tetői unitárius
kollégámmal és barátommal,
hogy mivel mi, lelkipásztorok
vagyunk, eme nagy vallási ün‐
nepek fő irányítói, teendőink
sokasága miatt oly ritkán si‐
kerül ebben a természetfeletti
légkörben csak egy kicsit is
megmártóznunk. 

Rétegpasztorációs megbí‐
zatásomból kifolyólag csak
részleges rálátásom van a ka‐
rácsony templomi hangulatára.
Évtizedesnél is több itteni szol‐
gálatom alatt azt láttam, hogy

A karácsony a keresztény kultúrkör legfontosabb ünnepe, és az adventi ünnepkört
zárja le. Karácsonykor a keresztény ember Jézus Krisztus, a Megváltó születését
ünnepli. Karácsony idején mindig is volt ünnep: a pogány időkben a téli napfordulót
ünnepelték ilyenkor, Rómában december 17-25. között zajlott a szaturnália, ami
a termékenység ünnepe volt. Karácsony ünnepét i. sz. 325-ben, az első nikaiai
zsinat után tették december huszonötödikére. A XVI. századi reformáció révén a
keresztény hitélet egyes elemei a templomokból az otthonokba „költöztek”, így
alakult ki Németországban a karácsonyfa-állítás hagyománya, ami a XVIII. századot
követően Európa-szerte elterjedt. Ez évi utolsó lapszámunkban az erdélyi
templomok karácsonyáról, az itt uralkodó ünnepi hangulatáról, és a páratlan
meghittségről erdélyi egyházi vezetőink mesélnek az olvasóinknak. 
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a karácsonyi éjféli misét kö‐
vető, reggeli szentmiséim,
többnyire idősebb résztvevőit,
ilyenkor még inkább jellemzi
az összeszedettség, a szívből
jövő imádság, az őszintén átélt
liturgia, a meghitt, bizalmas
együttlét, a bensőséges meg‐
nyílás Isten, szeretteik, em‐
bertársaik, és nem utolsó sor‐
ban önmaguk előtt. Ugyanak‐
kor jó érzés tölt el valahány‐
szor a karácsonyi ünnepkör‐
ben, délutánonként ritkábban
szülőket, gyakrabban nagy‐
szülőket látok gyermekeikkel/
unokáikkal Isten házának
csendjében, az isteni Kisded
jászlánál mesélni, imádkozni.
Hitben, reményben és szere‐
tetben való kitartásra sarkalló
tapasztalatként viszem ma‐
gammal ezeket a mindig meg‐
ható, lélekemelő és megerősítő
életképeket.

A kórházi lelkipásztorkodás
„karácsonyozása” rendkívül
változatos képet mutat. Voltak
évek, amikor ökumenikus papi
teamben édességcsomagokat
vittünk valamelyik gyermek‐
osztály kis betegeinek. Volt,
amikor ugyanebben a felállás‐
ban, a kórház igazgatóságán
szerveztünk kétnyelvű imád‐
ságos, énekes együttlétet, me‐
lyet szerény szeretetlakoma
és kötetlen beszélgetés köve‐
tett. Aztán voltak karácsonyok,
amikor viszonylag sokan jöttek
le az ünnepi szentmisére, de
olyanok is, amikor az ünne‐
pekre nagyszámban hazaen‐
gedett betegek hiányában, csak
mi, lelkipásztorokul értékeltük
ki a mögöttünk hagyott esz‐
tendőt, majd adtuk át egymás‐
nak ünnepi jókívánságainkat. 

Marosvásárhelyi segéd‐,
majd kórházlelkészi éveim két
legszebb karácsonya egyaránt
a klinikák világához kötődik.
Az egyik, amikor több évvel
ezelőtt egy karácsonyra kór‐
házban rekedt háromszéki be‐
teg néni kérésére, egyedül neki
szentmisét mutattam be a kli‐
nika egyik előadótermében,
ami mind a mai napig tartó,
mély hittestvéri kapcsolatot
eredményezett. A másik, ami‐
kor három évvel ezelőtt, Édes‐
anyámat előrehaladt korában
súlyos agyérgörcs‐sorozat érte,
imáim és sokak imái hatására,
a Jóisten meggyógyította és
visszaadta nekünk, hogy tiszta
tekintetének és önfeláldozó
anyai szeretetének örülhes‐
sünk még egy ideig.

Szenvedő embertársaink se‐
gítése vezessen a közeledő ka‐
rácsonyi ünnepek felé – ezt
kérte Ferenc pápa tavaly advent
első vasárnapján a római Szent
Péter téren mondott beszédé‐
ben. Ennél jobb programot ma‐
gam se tudnék javasolni a sze‐
retet ünnepére készülve.

Veress László, marosszentki-
rályi református lelkipásztor:

RÉGI KARÁCSONY, 
MAI KARÁCSONY

Gyakran hallom mostaná‐
ban: már a karácsony sem a

régi. Nincs meg benne az a
nyugalom és békesség, ami egy‐
kor volt. Újabban nemcsak az
idős, hanem a középnemze‐
dékből is egyre többen nyilat‐
koznak így. Én magam is mond‐
tam már: vágyódom azokra a
csendes, nyugodt és békés ka‐
rácsonyokra, amiket gyerekko‐
romban éltem át. 

Ma már tudom, hogy azokat
régi, békés, idilli karácsonyokat
a szüleimnek köszönhetem,
akik elrejtették előlem a kará‐
csonyi készülődés árnyoldalait.
Pedig akkor se volt másképp:
ma is a fülemben cseng, ahogy
egyik vendégünk – gyermeki
szívem nagy megdöbbenésére
– ezt mondja: Utálom a kará‐
csonyt, mindig kikészülök a vé‐
gére. A karácsony sem a régi –
mondjuk mégis. Nosztalgiánk
érthető: emlékezetünk egyik
sajátossága, hogy megszépíti a
múltat.

Vajon gyermekeink hogyan
fognak visszaemlékezni a mos‐
tani karácsonyokra? 

Egy biztos: olyan hittel, lel‐
kesen írják a levelet az Angyal‐
nak, mint annak idején a mai
40‐50‐60 évesek. Nem fogják
vissza magukat: értékes, drága
ajándékokat kérnek. Szegény
„angyal” vakarhatja a fejét, hogy
miként teljesítse a kis nebuló
vágyait, hogy milyen „királyi”
ajándékkal kedveskedjen az
imádott gyereknek. 

Vannak persze, nem is ke‐
vesen, akik még a pénzért meg‐
vásárolható tárgyaknál is na‐
gyobbat mernek kérni. Könnyes
szemmel mutatta egy nagyma‐
ma unokája levelét: „Kedves
Angyal! Csak annyit kérek, hogy
karácsonykor legyen végre
együtt a család! Jöjjenek haza
a szüleim külföldről!” Sok száz
mai gyermeknek lehet ez a tit‐
kos karácsonyi kívánsága!

Lehet‐e még ennél is na‐
gyobb kérés? Igen, lehet! Min‐
tegy 2700 évvel ezelőtt egy
Ézsaiás nevű próféta ezt írja:
„Bárcsak szétszakítanád az eget
és leszállnál közénk.” (Ézsaiás
63,19). Ez a legnagyobb vágy:
hogy Isten leszálljon közénk,
hogy velünk legyen. József Attila
ezt így mondja: „Fogadj fiadnak,
Istenem, hogy ne legyek ke‐
gyetlen árva.” . 

Ezt a kérést hallgatta meg
az Úr. Karácsony estéjén szét‐
szakította az eget, alászállt kö‐
zénk, hogy velünk legyen. Ez
az ősi örömhír hangzik el újra
és újra minden karácsonykor,
minden templomban. Maros‐
szentkirályon is. Jézus nélkül
olyan a karácsonyunk, mint
amilyenek mi magunk vagyunk:
idegesek, feszültek, nyugtala‐

nok, még drága ajándékokkal
elhalmozva is elégedetlenek.
Vele: békesség, öröm, hazaér‐
kezés. Várjuk őt! Kérjük, hogy
ne kedves vendégünk legyen,
hanem ura szívünknek, ottho‐
nunknak is. 

Sófalvi János 
nyugdíjas plébános:

A KARÁCSONY 
LEGNAGYOBB 
AJÁNDÉKA

Karácsony napján Rómában,
a Sancta Maria Magiore temp‐
lomban egész napon át hul‐
lámzik a tömeg. Mindenki látni
akarja azt az öt darabka fát,
amely az Úr Jézus betlehemi
jászlából megmaradt, és ame‐
lyet a bazilika főoltára alatt
időtlen‐idők óta őriznek. Vala‐
honnan Ázsia mélységeiből
származó diplomatának a gyer‐
mek Jézus bölcsőjének szent
ereklyéit mutogatja a saját nép‐
éből származó, de keresztény
honfitársa, aki az egyik pápai
egyetemen utolsó évét végzi.
Ki volt az a gyermek, akinek
gyengén faragott fekvőhelye
olyan fontos, „maguknak szól”
az első kérdés. A kísérő olyas‐
félét válaszol, mint a karácsonyi
szentmise bevezető
imája...Gyermek született ne‐
künk és fiú adatott nekünk. A
fejedelemség az Ő vállára kerül,
és az Ő neve csodálatos Isten,
Hős, az örökkévalóság Atyja, a
béke Fejedelme. Ezt jövendölte
Róla Izaiás próféta (Izaiás 9,6).
Ez az a Gyermek, akinek a ké‐
peken és a szobrokon kezében
van a földgömb – jönnek sorban
a kérdések. Igen, Ő a béke Fe‐
jedelme, aki békét hozott az
emberi szívekbe – szólt a válasz.
Minden általa lett, nélküle sem‐
mi sem lett, ami lett. Ő emberi
alakot vett föl, közénk jött, hogy
üdvözítsen minket. Ő a világ
Megváltója. És azok a kis fada‐
rabok azok a lépcsők, amelye‐
ken az Isten Fia földre lépett,
közénk szállott. Mégis, igen
meglepő az az egyszerűség az
Ő részéről és a nagy ünneplés
a ti részetekről – szólt elgon‐
dolkodva a keresztény hitben
járatlan ember. Az, aki a szá‐
zadok hallhatatlan királyának
szerepére vállalkozott, nem ri‐
aszthatta el pompájával a sze‐
gényeket a maga köréből. Az a
szegénység, egyszerűség, ami
Krisztust körülveszi a betlehemi
éjszakában: jelkép; mint ahogy
jelkép a barlang, a hideg, a bet‐
lehemi sötétség. Jászol, szalma:
óriási szegénységet hirdet.
Nincs itt ház, hanem istálló. A
barlangban nincsen tűzhely,

nincsenek bútorok, nincsenek
szerszámok. Az állatvilág is na‐
gyon fukar volt a betlehemi
Kisdeddel szemben. A teve nem
adott puha takarót, a birka sem
meleg gyapjút. A Szűzanya pó‐
lyája egyszerű ruha, és így fek‐
teti a jászolba. És illett ez a
szegénység az Isten Fiához. Hi‐
szen Ő nem akar szolgája lenni
az anyagnak. Ő a szellemet, a
lelket jött szolgálni. Nem veszi
igénybe a kényelmet, mert Ő
gazdag, mert nagy lélek lakozik
benne, ezért megelégszik a leg‐
szükségesebb földi javakkal. A
barlang hirdeti azt a nagy el‐
hagyatottságot, amely az Üd‐
vözítőt környezte. Oda vezette
Édesanyját, ahol ember sem
lakott, amelyre ember éjszaka
nem is járt. Sok ajtó, sok kapu
nyílt meg már a vándorok előtt,
hát miért utasították el éppen
ezt a kedves, várandós édes‐
anyát? Hát miért volt vele szem‐
ben kegyetlen az emberi szív.
Különös végzet – mondaná a
világ, amelyet el kell viselni.
Isten akarata – ezt mondja a
hívő ember. Az Úr Jézus vágyó‐
dott a szent magány után, mert
szellemi nagyságához, előke‐
lőségéhez csak ez volt méltó.
Ilyen elhagyatottságban, sze‐
génységben született meg a vi‐
lág Megváltója. A barlang hideg
volt, de meleget árasztott a
Szűzanya keble, a jászol kemény
volt, de puhává tette az édes‐
anya karja, az éj sötét volt, de
a sötétséget a betlehemi csillag
ragyogta be. És a magányt édes‐
sé tette az angyalok glóriás
éneke, a napkeleti bölcsek lá‐
togatása és a pásztorok egy‐
szerű imája. Leszállt a földre,
a legszebb éjjel. Sugárzó fény
özönlött széjjel. 

Eljött közénk az Ég Királya
és kicsike karját felénk kitárja.

Fekete Levente nagyajtai
unitárius lelkész:

ILYENKOR, EL-ELKALANDO-
ZUNK A FÁJDALMAS 
ÉS ÖRÖMTELI 
EMLÉKEK KÖZÖTT…

December‐karácsony. Ki ké‐
telkedhetne abba, hogy össze‐
tartoznak. Az Élet eléggé pár‐
huzamos síkok mentén alakul,
és így lehetetlen, hogy az in‐
formáció pusztán önmagában
létezzen. Mert „Ilyenkor dec‐
emberben” , mint a hívogató
harangszó megcsendül a szí‐
vünkben Juhász Gyula Kará‐
csony felé című verse is: „Szép
Tündérország támad föl szí‐
vemben/Ilyenkor december‐

ben./A szeretetnek csillagára
nézek,/Megszáll egy titkos ,
gyönyörű igézet,/Ilyenkor dec‐
emberben.” 

Igen, ilyenkor decemberben
megüli a szívünket a nosztalgia
is. Megint elsuhant egy év,
mennyi összesen, és akaratlanul
is számolni kezdjük, hányan
maradtunk, akik fontosak va‐
gyunk egymásnak. Lelkünk mé‐
lyén zsong a múlt. El‐elkalan‐
dozunk fájdalmas és örömteli
emlékek között. Közben ter‐
mészetesen zajlik az élet az
egyre szaporodó adventi va‐
sárnapok között. Mert decem‐
berhez nemcsak karácsony, az
advent is kapcsolódik.

Az a fajta készülődés, amikor
másképp nézünk a bolti por‐
tékára, és egymás szemébe.
Amikor a találkozás örömében,
a kézfogásban egy megmagya‐
rázhatatlan öröm, köszönet, az
együttlét örömének a békéje
vegyül. Olyasmi, mint az imád‐
kozásban. Amikor egyáltalán
nem az jut eszünkben, hogy a
december a római „decem” szó‐
ból származik, ami tízet jelent,
és hogy ez a görög „dekából”
alakult, amelynek egyik igei
alakja a „dekomaj”, markolni.
És, ha tíz, akkor a két kezünkre
utal. Azt mondják az okos köny‐
vek, hogy ez a számolás gya‐
korlatával volt összefüggésben.
Nem, nem erre gondolunk, és
mégis számolunk. Mert szá‐
moljuk az angyalig a hátralévő
napokat. Amikor angyalkodni
fogunk. A lobogó karácsonyi
gyertyalángok mellett. Beval‐
lom, megilletődve. Talán vala‐
hogy úgy, mint amikor szentség
megmoccan és megérint. Mert
december, advent és karácsony
az angyaljárást is jelenti. Amikor
a legapróbb ajándék is többet
jelent, mint a hajdanvolt római
szaturnáliák eltűnt emléke, a
magajándékozott rabszolgák‐
nak felkínált terített asztalok.
Mert ilyenkor karácsonyban a
menny a földre száll, és úgy
érzem, a szíveinek az ajándé‐
kozás csodája feldíszíti. Egy‐
szerűekké és pásztorokká vá‐
lunk. Alázatosakká és gyerme‐
kien örvendezőkké. Az ártatlan
kis Jézus köré gyűjt az Élet. Lé‐
nyegében Isten, Aki az élet ura.

Legszebb karácsonyi emlé‐
keim gyermekkoromhoz kap‐
csolódnak. Kisgyermekként a
kulcslyukhoz kapaszkodtam a
kisszéken állva, hogy beleshes‐
sek, mikor érkezik csengőszóval
az angyal. És családomhoz, ami‐
kor gyermekeink megilletődött
arccal, ahogy verset mondottak,
áhítattal a zöldellő, fényruhában
úszó karácsonyfa előtt. És gyü‐
lekezeteimhez. A kántálások
víg öröme, pajkos éneke. A vi‐
dám köszöntések, és könnyes,
mosolygós fogadások. Ilyenkor
decemberben talán a legköze‐
lebb dobbannak össze a szí‐
vek.

Boldog, békés, Istentől meg‐
áldott karácsonyt kívánok min‐
denkinek!

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
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Töketlen Mikulás, megmítuzott Szűz Mária és egyéb borzadályok
Aki végtelen együgyűségében, ünnepek-közeledti op-
timizmusában és az emberiség normalitásába vetett,
egyébiránt teljesen indokolatlan hitében azt bátor-
kodná gondolni, hogy így év vége felé az idiotizmus-
óriáskerék kissé visszavesz a tempóból, a kretén-
hullámvasút legalább a kanyarokban fékez, és a hü-
lyeség malmai valamicskével lassabban őrölnek, az
alaposan tévedne. Hogy miért? Íme:

Gendersemleges Mikulás

A nemi egyenlőségért és
a transzneműek jogaiért
küzdő gender‐aktivisták sze‐
rint az, ha a Mikulást már
nem csak a férfiak játszhat‐
nák el, remek lehetőséget
teremtene arra, hogy a gye‐
rekek megismerkedhesse‐
nek a nem‐bináris‐ és tran‐
szidentitásokkal. A BBC
egyik fújságírója nemrég
hosszasan értekezett arról,
hogy vajon eljött‐e az ideje
annak, hogy félretegyük a
Mikulással kapcsolatos szte‐
reotípiáinkat(!), és vajon
ezentúl már nő, sőt transz‐
nemű is megszemélyesíthe‐
ti‐e a fehérszakállút? Az írás‐
ban Gina Battye „LMBT‐
identitás coach” (már ilyen
is van!) szavait idézi, aki
szerint egyre több ember
kérdőjelezi meg gyermek‐
kori „beidegződéseit”, ráa‐
dásul az Egyesült Királyság‐
ban és az USA‐ban élő em‐
berek több mint 17%‐a sze‐
retne gendersemleges Mi‐
kulást, legalábbis szerinte.

„Tudassuk velük, hogy
mindenki lehet Mikulás. Az
unokaöcsémnek és az uno‐
kahúgomnak így magyaráz‐
tam: amikor láttuk a Mikulást
egy üzletben, azt mondtam
nekik, hogy a Mikulás nem
lehet ott mindenhol, nem
beszélhet minden kisgyerek‐
kel – ezért néhány Mikulás
férfi, néhány nő, néhány
transz, és néhányról nem
tudjuk. De ők mind a Mikulás
hírvivői” – írja Gina néni vagy
bácsi vagy... valami.

Úgy látszik, a fényességes
Nyugat roppantmód felvi‐
lágosult gondolkodói elfe‐
lejtenek egy apróságot; azt,
hogy a Mikulás legendája
valójában Szent Miklós püs‐
pök személyéről terjedt el,
az ő nagylelkűségéhez és
kedvességéhez fűződő tör‐
ténetek nyomán alakult ki
a Mikulás‐kultusz mint nép‐
szokás. Bár nehéz elmagya‐
rázni a haladóknak a ha‐
gyomány jelentését, ennyit
azért illene felfogni: a Mi‐
kulás egész egyszerűen
azért férfi, bármily kirekesz‐
tő is ez, mert... maga Miklós
püspök is férfi volt! Leg‐
alábbis a gendertelen‐tudo‐
mány mai állása szerint.

Szexuális zakatolás egy

Egy amerikai rádió nem‐
rég levette műsoráról a Baby
It's Cold Outside (Cúg van
odakint, babám) című ka‐
rácsonyi dalt, mivel 74 év‐
vel(!) a szám megjelenése
után  szexuális zaklatást „ta‐
láltak” benne. Nem vicc! A
clevelandi Star102 azért
nem sugározza az említett
dalt, mert abban a férfi „ma‐
radásra próbálja bírni” a
hölgyet.

A rádió megszavaztatta
ugyan a fészbukon a hall‐
gatókat, hogy játsszák‐e a
dalt, és bár túlnyomó több‐
ségük azt szerette volna,
hogy továbbra is a kínálat
része maradjon, a vezetőség
mégis úgy döntött, hogy
mégse fogják nyomatni a
klasszikus karácsonyi slá‐
gert. A Star102 egyik mű‐
sorvezetője szerint helyes
döntést hoztak, mint blog‐
jában írta: „A világ most kü‐
lönösen érzékeny, az em‐
bereket könnyű megbánta‐
ni”.

Megbántani??? Mivel? A
Baby It’s Cold Outside
ugyanis arról szól, hogy egy
bárban poharazgató csump‐
álák megpróbál rávenni egy
puncilinát arra, hogy ne
csámpázzon haza a csont‐
repesztő hidegben üstöllést,
hanem inkább maradjon
vele ott még egy pár italra.
A bírálóknál annál a résznél
lengett ki a mítu‐kolomp,
amikor a fehérnép nemet
mond, a gaz férfi azonban
ezt nem fogadja el (az el‐
nemfogadás valójában ab‐
ban áll, hogy a manci mind
menne, a pacák meg egyre
ismételgeti neki, hogy hideg
van kint – ennyi).

És most lássunk néhány
magyar, minimum mítu-
gyanús dalrészletet:

"Nevét se tudom még, ke‐
zét se fogom még, és csak
azt tudom, hogy ő még csak
most tizennégy" (LGT) – Az
egy dolog, hogy a kiscsaj
nevét se tudja, és az is hagy‐
ján, hogy a kezét se fogja,
de a lényeg a mondat végén
van: "még". Vagyis készül,
és aligha fog négy évet várni.
Még. Az viszont, hogy ret‐

tenetes mítuzást tervezget,
a folytatásból egyértelműen
kiderül: "A papa vigyáz rá,
a mama vigyáz rá, nem tudja
mi vár, mi vár, mi vár rá...".
Még belegondolni is rossz!

"Vasárnap délután volt,
mikor megismertelek, a bá‐
tyád apámmal nálunk sak‐
kozott, kamaszok voltunk,
és sok hülyeséget beszéltem
neked, és kipróbáltuk, a sze‐
relem jó dolog" (Zorán) –
Napnál világosabb, hogy
még aznap megparittyázta
a bigét, amikor megismerte.
De legalább annyi, hogy
mindketten kamaszok vol‐
tak

"Sárika egy kicsikét bu‐
tácska, de Sárikának a szíve
kitárva, gondoltam, hogy
egyszer majd beférek, de
Sárikának hiába beszélek"
(Illés) – Már az felháborító,
hogy egy értelmi fogyatékos
csajt próbál befűzni a pa‐
raszt, erről szól az egész
dal, a végkifejlet viszont
egyenesen égbekiáltó: "Egy
óra múlva Sárika az enyém
lett, mert tudtam én, hogy
nem hiába beszélek"

Szexuális zakatolás kettő

A fentinél pár fokkal va‐
dabb baromságot állít az az
amerikai egyetemi tanár(!),
aki szerint Isten a beleegye‐
zése nélkül termékenyítette
meg Szűz Máriát (mármint
nem az ő, hanem Szűz Mária
beleegyezése nélkül). Eric
Sprankle a Minnesotai Ál‐
lami Egyetem fékezhetetlen
agyvelejű pszichológia‐do‐
cense, akinek a Twitter‐ol‐
dalára kitett bejegyzése ko‐
moly indulatokat kavart. Íme
a proszt‐poszt: „A szűz szü‐
lés története egy olyan min‐
dentudó, mindenható isten‐
ségről szól, aki megtermé‐
kenyít egy tinilányt. A bele‐
egyezésnek nincs olyan
meghatározása, ami magá‐
ban foglalná ezt a forgató‐
könyvet. Kellemes ünnepe‐

CSALÁDI KÖR 2.0
Este van, este van: ki‐ki a telója

Kijelzőjét nézi, tapenyolja, nyomja.
Özönlik a fészre sok effektes szelfi,
Coelho‐idézet, diós‐mákos bejgli,
Édibédi kutyák, tündibündi cicák,

Tükörnél pucsítva fotózkodó libák.
„Kinek volt ilyenje?' – kérdezi egy marha,

S Pegas biciklijét legott ki is rakja.

Más fész‐csoportokban osztja feszt az eszet,
Nemhogy spórolgatná azt a kis‐keveset.

Mókamiki mindig vicceket eregél,
Csakhogy a legtöbbjük régebbi a netnél.
Kismama kölkéről posztol egyvégtébe',

Hogy visszakívánod anyja méh‐mélyébe,
Vagy még ki se tolta, de máris oly lelkes,

Ultrahang‐fotóval adja hírül: terhes.

Van, aki ha nem kap percenként öt lájkot,
Jön, hogy odahagyja az árnyékvilágot.

S van, ki mindent kiír: mit főz, eszik éppen,
Merre futkorászik, mit néz a tévében,

Hogy hány dekát fogyott az elmúlt két napban,
Milyen retket vett ma reggel az Auchanban,

Hányszáz lejbe került új frézája, körme,
Mely szépségszalonban lett nunája pőre.

Este van, este van, vagy inkább már éjjel,
Nesztelen árad a wi‐fi szerteszéjjel,

Lassacskán merül az akku a telókba',
Mindjárt hajnalodik, s kell menni melóba,

Kilép hát végtére mindenki a fészről,
Agyuk fullon van a sok kiosztott észtől,

És amíg alusznak, Zuckerberg odaát
Kéjesen szemléli monstrum‐birodalmát...

mt

ket!”.
Majd kicsit még

ráivott/rászívott, és a kö‐
vetkezőt is hozzátódta: „A
bibliai istenség rendszere‐
sen bünteti az engedetlen‐
séget. A hatalom különbsége
(istenség vs. halandó) és az
erőszak lehetősége arra, ha
nemet mond, semlegesíti
Mária igenét. Valakit ilyen
helyzetbe hozni a legjobb
esetben is a hatalommal
való etikátlan visszaélés,
rosszabb esetben durva ra‐
gadozó magatartás”.

Eric koma egyébként sem
a visszafogottságáról híres,
már többször okozott fel‐

háborodást Twitter‐bejegy‐
zéseivel, amelyek általában
a testkereskedők jogairól,
az abortuszról és az ateiz‐
musról szólnak. Nagy ked‐
vence Marilyn Manson, gye‐
rekkorában gyakran öltözött
vámpírnak, esküvője hallo‐
weenkor volt egy temető‐
ben, és posztolásaiban gyak‐
ran élteti a sátánt.

Amerika tényleg a kor‐
látlan lehetőségek hazája:
egy olyan ember tanár a
pszichológián, aki a pszi‐
chiátrián kéne legyen. Ta‐
nagyag.

Molnár Tibor

#metoo



„Legyen a mi tüntetésso‐
rozatunk jelképe a fehér sál
és a fehér sapka. Legyen fehér,
mert ez a béke színe. A leg‐
tisztább, ami a fény teljes
spektrumát változatlanul veri
vissza. És legyen sapka, mert
a hatalomnak mindegy, hogy
van rajtad sapka vagy nincs,
ha az útjában állsz, eltipor.”
Talán elég is lenne Kunhalmi
Ágnes MSZP‐választmányi el‐
nök, első vonalbeli szocialista
politikus e gondolatait idézni,
hogy illusztráljuk az ellenzék
nívóját. Egy hete még – némi
logikai bukfenccel – az Orbán
Viktor európai ellenfelének
tartott Macron francia elnök

ellen tüntetőktől kölcsönzött
sárga láthatósági mellény volt
a ballib dress code. Ahhoz
képest végül is kifejezetten
kreatív gondolat fehér sap‐
kában és sálban megjelölni
az „összefogás jelképét”: a
szociáldemokráciáról hado‐
váló egykori megszorítók és
multikedvelők most a fehér
színben látják az erőt. Fino‐
man szólva is szürreális.

És az a gyakran viccelő, di‐
rekt tájszólással beszélő Kun‐
halmitól különösen is furcsa,
hogy békéről értekezik, pedig
az elmúlt héten a felhevült
demonstrálók rendőröket
bántalmaztak, loptak, köztu‐

lajdont rongáltak, rászoruló
gyermekeknek szánt szánkó‐
kat gyújtottak fel, és keresz‐
ténygyalázó tirádákat üvöl‐
töztek. Csak egy rövid felso‐
rolás, a teljesség igénye nél‐
kül.

Eltiporta őket bárki is? Leg‐
feljebb eljárás indult néhá‐
nyukkal szemben, a rendőr‐
ség alapvetően példásan és
jogszerűen járt el, hol vannak
már a 2006 véres őszén meg‐
tapasztalt módszerek? Külö‐
nösen is gyomorforgató, hogy
egy nyilvánvaló provokátor
esete kapcsán maga Gyur‐
csány kezdett rendőri erő‐
szakról beszélni.

Ma tehát nem a kormány
él vissza a hatalmával, hanem
a magát tömegnek láttató,
valójában hangos és durva
kisebbség a szabadságjogok‐
kal. Ugyanis nem az a de‐
mokrácia, ha a többség által
támogatott vezetők megha‐
jolnak a részben külföldről
szított, szervezettnek tűnő
balhézóknak vagy a parla‐
menti egyharmaddal sem bíró
ellenzéknek. Éppen ellenke‐

zőleg.
Jegyezzük meg ugyanakkor,

hogy a diktatorikusnak bé‐
lyegzett, ám demokratikusan
megválasztott kormány, illet‐
ve a népképviseletet minden
szánalmas obstrukciós pró‐
bálkozás dacára gyakorló par‐
lament döntései ellen persze
lehet tüntetni. Akár minden‐
nap, a város bármely pontján,
ez itt jogállam, hiába próbál‐
ják beadni egyesek az ellen‐
kezőjét. Még a forgalmat meg‐
bénító kis csapatoknak sem
lett emiatt problémája. De a
törvényeket akkor is be kell
tartani! Ha százezrek vonul‐
nának hetekig Budapest ut‐
cáin, mint mondjuk Párizsban,
az jelezne némi társadalmi
elégedetlenséget. Valódit. Ám
néhány száz, legfeljebb ezer
randalírozó és mocskos szájú
részeges huligán korántsem
képviseli a „társadalmi több‐
séget”, sőt, valójában még a
tegnapra a szakszervezetek
által meghirdetett megmoz‐
dulás sem. Akárhogy igyek‐
szik torzító trükkjeivel és
nemzetközi kapcsolatai révén

ezt sugallni a „függetlenob‐
jektív” média.

Visszatérve az ellenzékre:
a zsidózó Szávay Istvántól az
eddig mindenkit eláruló Had‐
házy Ákoson és a szoci viga‐
szágon beslisszant Tordai
Bencén át egészen Gyurcsány
Ferenc bukott miniszterelnö‐
kig olyannyira elteltek a saját,
múlt heti parlamenti cirku‐
szuktól, hogy végül az ápolók
béremelését és a gyermek‐
ápolási díjak növelését is el‐
felejtették megszavazni azon
a bizonyos szerdai ülésen.
Pedig ezeket az intézkedése‐
ket követelve korábban hó‐
napokig támadták a kor‐
mányt.

Ennyit tudnak. Hiába vesz‐
nek sárga mellényt, fütyülőt
vagy fehér sapkát, maradnak,
amik eddig is voltak: pancse‐
rellenzék. Addig jó az ország‐
nak, amíg a hatalomnak még
a közelébe sem kerül ez az
újabban hazug egységet mu‐
tató, valójában egymást min‐
dennél jobban utáló galeri.

Kacsoh Dániel 
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PANCSERELLENZÉK
Addig jó az országnak, amíg a hatalomnak még a közelébe sem kerül ez az újabban
hazug egységet mutató, valójában egymást mindennél jobban utáló galeri

A román bunkóság egy
újabb példájáról adtunk
hírt: „Feljelentették a romá-
niai diszkriminációellenes
tanácsnál Antal Árpádot,
Sepsiszentgyörgy polgár-
mesterét. Az ok, hogy a vá‐
rosvezető nem zászlózta fel
ugyanúgy a várost december
elsejére, a román nemzeti ün‐
nepre, mint ahogy március
15‐re, a magyar nemzeti ün‐
nepre tette.” És miért tette vol‐
na? Mit gondolnak a román
feljelentők? Azért, mert a nagy‐
hatalmi önkény és a magyar‐
országi kommunista árulók a
kezükre játszották Erdélyt,
aminek ők örülnek, de száz
éve nem tudnak mit kezdeni
vele, miért kellene ennek örül‐
nie egy erdélyi magyarnak?
Ugyan mi ünnepelnivaló van
abban, hogy több mint ezeré‐
ves együttlét után elszakíttat‐
tak tőlünk?

Igaza van Pozsonyi Ádám‐
nak, aki ezt egy szellemes pél‐
dával írja le: „az ingatlanom
akkor is az enyém, ha nem la‐
kom benne. Ha a szomszédnál
csőrepedés van, és én meg‐
engedem, hogy a három gye‐
rekével átjöjjön aludni, más‐
naptól nem lesz joga elvenni
a lakásom háromnegyed ré‐
szét, merthogy a lakásban ők
most úgymond »többen van‐
nak«. Ha mégis megteszi, az
rablás…” Erről itt ennyit.

Másfelől Trianon ádáz szel‐
leme száz év után sem nyug‐

szik, és bosszúra szomjazik.
Franciaország népe, annak el‐
szegényedett és újabbnál újabb
adókkal sújtott alsó‐középré‐
tege lázad, az utcára vonul,
tüntet, blokádokat és bariká‐
dokat épít, amit a nemzetközi
banktőke bábja, I. Manu, ahogy
a francia fekete humor elne‐
vezte Emmanuel Macront, egy‐
re brutálisabb eszközökkel
próbál leverni. Ám hiába a ka‐
tonai harckocsikkal megerő‐
sített rendőrroham, ettől a le‐
csúszó rétegek élethelyzete
nem fog javulni, a válság nem
enyhül, a gőgös és gátlástalanul
pazarló gazdaságpolitika
előbb‐utóbb újabb éhségláza‐
dást vált ki. I. Manu bukása
már bele van írva a történe‐
lemkönyvekbe, csak még azt
nem tudjuk, hányat kell la‐
pozni.

Ez nem a kijevi típusú for‐
gatókönyv, ezúttal a háttérben
nem szorgoskodtak a Soros‐
ügynökök, pedig most igazán
indokolt lett volna. Most nem
jelentek meg az alattomosan
pénzelt, úgynevezett nem kor‐
mányzati civil szervezetek, az
NGO‐k, hogy lelkesítsék a tün‐
tetőket, egy kis alamizsnával
támogassák az utcai balhézás
költségeit. Rejtett mesterlö‐
vészek sem voltak, akik biztos
fedezékükből lőttek volna
rendőrre és tüntetőre, hogy
aztán a kiomló vér elborítsa
mindkét fél agyát, és elszaba‐
duljon a pokol.

Ez most nem szerepelt a
láthatatlan világhatalom for‐
gatókönyvében. Sőt, ez szá‐
mára inkább tiltott dolognak
számít. Mi az, hogy a nép egy‐
szer csak föllázad? Mi az, hogy
elégedetlenkedik, mert egyre
rosszabbul él, és dühítik a fent
lévők pazarlásai? Az ilyet el
kell fojtani! Tüntetni csak ak‐
kor szabad, ha a láthatatlan
világhatalom azt úgy akarja.
Ha meg akar dönteni egy neki
nem tetsző kormányt, ha föl
akarja robbantani egy kisze‐
melt ország békéjét, hogy az‐
tán a rendcsinálás ürügyén,
az úgynevezett „korrupcióel‐
lenes harc” során és követ‐
kezményeként szépen kira‐
bolhassa.

Érdekes módon a magyar‐
országi szakszervezeti tünte‐
tésben sem látott fantáziát a
Mammon International. Pon‐
tosan tudták, hogy a társada‐
lom törzse stabil és elkötele‐
zett, nem érdemes energiát
pazarolni a kijevi típusú utcai
tüntetések zavargásba ugrasz‐
tására, mert Magyarország
népének többsége nyugodt és
elégedett. Ami még akkor is
igaz, ha őszinte meglepeté‐
sünkre, a Soros‐egyetem körüli
hercehurca lényegét az em‐
berek többsége legfrissebb fel‐
mérésünk szerint nem értette
meg, illetve egészen máskép‐
pen érti. Mindig tanulunk va‐
lamit.

Bencsik András

MAMMON INTERNATIONAL
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A Maros Megyei Ifjúsági
és Sportigazgatóság által
szervezett Sportgálán az idén
első alkalommal a 2018‐ban
kétszeres Európa‐bajnoki cí‐
met szerzett evezős, Costan‐
tin Hârgău (Mureșul) lett a
legjobb.

Mögötte a második helyen
a keleti harcművészetekhez
tartozó vusu sportágban
remekelő, tavaly is második,
az Eb‐én ezüstérmes Apos‐
tolache Kiss Andrea
(Mureșul) végzett, míg a har‐
madik, a kétszeres világbaj‐
nok U 21‐es lábteniszező
Varó Norbert (Gombos Mar‐
tial Arts) lett.

A megyei Ifjúsági és Sport‐
igazgatóság több rangsort is
felállított, nemcsak a legjobb
egyéni sportolókat díjazta,
hanem a megyének dicső‐
séget szerzett legjobb felnőtt
és ifjúsági csapatok képvi‐
selőinek is elismerést nyúj‐
tott át. Külön díjazták a fel‐
nőttek mellett a legjobb if‐
júsági sportolókat, illetve bá‐
torításként azokat a remény‐
ségeket is, akik a következő
években kerülhetnek fel a
legjobbak listájára, és nem
utolsó sorban különdíjakat
kaptak olyan parasportolók
is, akik eddig kevésbé kerül‐
tek a figyelem középpontjá‐
ba.

Érdekességként említhető
meg, hogy a tavaly még ifjú‐
ságiként sportolt Schlier Zsu‐
zsa vívó az idén 6. lett a fel‐
nőttek között, miután világ‐
bajnoki ezüstérmes lett csa‐
patban, a román válogatott
színeiben. 

A díjazottak

A legjobb felnőttsporto-
lók: 1. Constantin Hârgău
(Mureşul SK) – evezés, 2.
Kiss Apostolache Andrea
(Mureşul SK) ‐ vusu, 3. Varó
Norbert (Gombos Martial
Arts) – lábtenisz, 4. Duka
Tilda (Romgaz Elektroma‐
ros) – teke, 5. Székely Ildikó
(Sakura SK) – karate WKC,
6. Schlier Zsuzsa (Marosvá‐
sárhelyi ISK) – vívás, 7. Rareș
Popescu (Marosvásárhelyi
ISK) – szabadfogású birkózás,
8. Fángli Henrietta (Maros‐
vásárhelyi ISK) – úszás, 9.
Victor Vasieșiu (Marosvásár‐
helyi ISK) – sakk, 10. Gabriel
Pop (Marosvásárhelyi Ae‐
roclub) – ejtőernyőzés.

A legjobb ifjúsági spor-
tolók: 1. Georgiana Lircă
(ISK/Bushido) –

birkózás/cselgáncs, 2. Bog‐
dan Gorea (Mureșul SK) –
evezés, 3. Alexandru Ignat
(Mureșul SK) – evezés, 4. Se‐
ress Bernadette (Romgaz
Elektromaros) – teke, 5. Tu‐
dor Racotean (Marosvásár‐
helyi ISK) – szabadfogású
birkózás, 6. Mihnea‐Ionuţ
Ognean (Marosvásárhelyi
ISK) – sakk, 7. Darius Făgăraş
(Szász Albert Sportlíceum)
– atlétika, 8. Biró Anita (Tor‐
nado Taekwondo) – tekvan‐
dó, 9. Gabriel Silaghi
(Mureșul SK) – kerékpározás,
10. Cristian Marius Cornea
(Kashi Kendo Club) – ken‐
do.

A legjobb felnőtt csapat:
Romgaz Elektromaros teke
(Világ Kupa 2. hely‐Victorița
Doina Baciu, Alexandrina
Bornet, Alina Hanc, Gyéresi
Anna és Maria Ciobanu)

A legjobb ifjúsági együttes:
Olimpic SK – ISK Marosvá‐
sárhely kézilabda (Országos
ezüstérmes‐Ioana Ugran, Io‐
ana Moldovan és Maria Olah)

Sportreménységek: Ta‐
más Dávid – jujitsu, Darius
Sas – szabadfogású birkózás,
Biblia Róbert – szabadfogású
birkózás, Bogdan Bentea –
tekvandó, Antal Alessandro
Robert – jujitsu, Baranka La‐
jos – jujitsu, Sánta Nóra –
úszás, Szőcs Norbert – gyep‐
hoki, Kacsó Botond – gyep‐
hoki, Szántó Dávid – karate
WUKF, Dacian Costea – at‐
létika, Alexandra Maria Boroș
– jujitsu, Csiki Ervin – sza‐
badfogású birkózás, Cristian
Biro – szabadfogású birkózás,
Ungvári Evelin – asztalitenisz,
Gál Imola – sakk, Csáki Han‐
na – tekvandó, Virág Vivien
– tekvandó, Orbán Kiss Or‐
solya – úszás, Sorina Miclea
– tenisz, Paula Iacob – csel‐
gáncs, Briana Rugina – karate
WUKC, Giulia Rugina – karate
WUKC, Gombóczi Nicoleta –
karate WUKC, Koncz Nimród
– úszás, Sebastian Tac – ökől‐
vívás, Varga Nikol – ritmikus
sportgimnasztika, Böjte Ben‐
jámin – szabadfogású birkó‐
zás és Bianca Toma – csel‐
gáncs.

Parasportolók: Daniel
Bucur, Csiki Árpád, Narcis
Halțiu, Szántó Attila, Vasile
Tinu Pop, Bogdan Suceachi,
Alex Belean (mind világbaj‐
nokok – karate), Claudia Bo‐
andă, Ördög Pál Levente,
Györfi Mózes, Liliana Pădu‐
rean és Valentina Strete
(mind Európa‐bajnokok –
karate).

Kik Maros megye legjobb sportolói 2018-ban?
LÁTVÁNYOS GÁLAMŰSOR KERETÉBEN DÍJAZTÁK A MINAP MAROS MEGYE 
LEGJOBB SPORTOLÓIT A KORONKAI BOEMA BALLROOM VENDÉGLŐBEN. 

Apostolache Kiss Andrea,
vusu-Európa-bajnok 

,,Ha azt vesszük figyelem-
be, hogy öt éven keresztül
évről évre sikerült a világ
legjobbjai között végezzek,
nem elhanyagolható a tel-
jesítményem, viszont nem
könnyű ezt elérni. Minden
versenyre úgy indulok, hogy
első szeretnék lenni, DE ez
nem mindig jön össze: lehet
az én hibámból, az edző hi-
bájából, a bírók döntései,
akár a felkészülés miatt,
vagy éppen a pillanatnyi for-
mámból kifolyólag. De szem-
besültem azzal, hogy amit
eddig megtanultam és nap
mint nap tanulok edzéseken,
az a jó út a siker és a csúcs
felé. 2019-től először is
egészséget kívánok. Ha
mindez meglesz, akkor az
országos bajnokságon, Eb-
on és világbajnokságon újra
maximális teljesítményt fo-
gok produkálni.”

Horváth Attila érdemes
edző, Apostolache Kiss
Andrea edzője:

,,Újabb jó évet zártunk ta-
nítványommal, Apostolache
Kiss Andreával. Mindig lehet
többet is elérni, de azt, amit
célul tűztünk ki, megvalósí-
tottuk, hiszen Andrea a vu-
suban Európa-bajnok lett.
Ez nagy öröm számunkra,
hiszen az Eb-arany hiányzott

a tarsolyából. Már évek óta
igyekszem, hogy Maros me-
gyében olyan szinten tart-
sam a versenysportot és a
teljesítménysportot, ami vi-
lágszínvonal, de ugyanakkor
ezt évente sikerült véghez-
vinnem a felnőtt sportolók-
kal. A 2019-es év számunkra
nagyon nehéz lesz, hiszen
Európa-bajnokság, két vi-
lágbajnokság, emellett az
országos bajnokságok kö-
vetkeznek, amelyeken újra
szeretnénk bizonyítani.”

Varó Norbert, világbaj-
nok lábteniszező:

,,A 2019-es év eddigi sport-
pályafutásom egyik legsike-
resebb esztendeje volt, hiszen
sikerült nagy lépést tegyek,
hogy átlépjen az U21-es kor-
határt, és a felnőtt válogatott
kapujában kopogtassak. Bol-
dog vagyok, hogy arany-
éremmel sikerült hazatérjek
Franciaországból, a felnőtt
világbajnokságról, ahol a
férfi kettős játékban lettem
a győztes csapat tagja,
ugyanakkor két aranyérmet
szereztem az U 21-es kate-
góriában, a Szentesen sorra
került ifjúsági vébén. 

2019-ben is szeretném ezt
a szintet megtartani és ha-
sonló jó teljesítményeket el-
érni, ugyanakkor a felnőtt
egyéni keret biztos tagja is
szeretnék lenni, hogy képvi-

seljem Romániát a nemzet-
közi megmérettetéseken: Eu-
rópa-bajnokság lesz Moldo-
va Köztársaságban, sőt a
svájci világkupán is szeret-
nék versenyezni.”

Varó Gyula, Norbert
édesapja és egyben edző-
je, ugyanakkor a váloga-
tott másodedzője:

,,Sikeres évet zártunk min-
den szempontból, hiszen a
válogatott mellett a Gombos
Martial Arts klubunk is jól
teljesített 2018-ban: a senior
bajnokságban, ahol már há-
rom éve részt veszünk, sike-
rült idén az első helyezést
elérni, hiszen országos baj-
nokok voltunk a hármas já-
tékban, ami a leglátványo-
sabb és a legszínvonalasabb
a lábteniszben. Így három
játékosunk bekerült a román
válogatottba, emellett a
fiam, Norbert a felnőtt és
az ifjúsági világbajnokságról
is aranyérmekkel tért haza.
Soha rosszabb évet!” 

Duka Tilda román baj-
nok tekéző, Romgaz
Elektromaros

,,Nagyon örülök, hogy
sportolóként részt vehettem
a 2018-as Sportgálán, hiszen
az idei eredményeimért iga-
zán megdolgoztam, ugyanis
egy felejthetetlen és ugyan-

Nyilatkozatok 

Varó Norbert átveszi megérdemelt dját
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akkor sikeres évben volt ré-
szem: harmadik lettem a
májusban Kolozsváron meg-
rendezett teke-világbajnok-
ságon, ugyanakkor ezüstér-
met szereztünk a csapattal
a Világ Kupán. Mindegyik
versenyre szívesen emlék-
szem vissza, habár 35 év te-
kézés után még minden mér-
kőzés előtt van lámpalázam,
ami ezzel jár. Amit a legjob-
ban várok a 2019-es sport-
évtől az nem más, mint az
egészség, a többi majd el-
dől...”

Somodi Katalin sporttán-
cedző, a Dance Art Team
elnöke: 

,,Klubunk szemszögéből
sikeres évet zártunk, hiszen
az év elején sikeresen meg-
szerveztük a Maros Megyei
Sporttánc Egyesülettel kar-
öltve az országos sporttánc-
bajnokságot, ami nagy ki-
hívás volt számunkra, hiszen
szervesen kivettük a részün-
ket a rendezésben. A Paul
Moldovan – Cristina Tătar
párosunk most már külön
útra tért, hiszen önmaguk
gondoskodnak a sportkar-
rierükről, viszont nekünk az
a nagy kihívás, hogy egy
újabb generációt építsünk
fel. Vannak ügyes táncosaink,
reméljük, hogy az elkövet-
kező években is tartjuk majd

a színvonalat. 
Megjegyzem, hogy a klu-

bon belül szigorú tanítási
módszert használunk, ezért
néhányan kritizálnak is min-
ket, de úgy érezzük, hogy a
magas szintű eredmények
eléréséért ez elengedhetetlen
tényező, ezért a gyerekeket
viselkedés szempontjából kell
megtartsuk a jó úton halad-
va, ami a szülőknek is nagy
gond. Emellett mi ezután is
modellek akarunk lenni spor-
tolóinknak.”

Mátyus Ervin, egykori
többszörös kempo-világ-
bajnok

,,Már évek óta nem spor-
tolok versenyszerűen, de jó
érzés meghívottként részt
venni egy hasonló sportgá-
lán. Én egy sérülés miatt vol-
tam kénytelen abbahagyni
az aktív sportolást, hiszen
a kulcscsonti ízületeim sza-
kadtak el, két műtét után
sem gyógyult meg teljesen
a vállam. Hobbiként még já-
rok edzeni, sőt idővel edzős-
ködni is szeretnék, ugyanis
Bukarestben elvégeztem az
edzőiskolát, ezzel párhuza-
mosan a sportegyetemet is,
sőt, továbbra is egy helyi
őrző-védő cégnél dolgozom
Marosvásárhelyen.”

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A 2018-as Maros megyei Sportgála egyik,
dicséretre legméltóbb sportolója nem más,
mint a 2016-es és a 2017-es sportév legjobbja,
Székely Ildikó, aki az idén mindössze az 5.
helyen végzett, mivel a WKC-verziójú karate
világbajnokságra már sérülten utazott ki, és
szinte fél lábbal került a döntőbe, ahol helytállt,
majd két műtéten is átesett az év folyamán. 

Ildikó a Központnak elmesélte a sérülésével
kapcsolatos negatív emlékeit, ugyanakkor azt
is megjegyezte, hogy mit vár a 2019-es esz-
tendőtől mint sportoló: 

– Miután az országos bajnokságon maxi-
málisan teljesítettem, a világbajnokság előtt
3 héttel egy pozsonyi tesztversenyen lesérültem,
keresztszalag-szakadásom volt, mielőtt rész-
leges szakadással diagnosztizáltak az orvosok.
Ezzel ellentétben a vébén mégis részt vettem,
viszont a döntőben már képtelen voltam a lá-
baimon állni, hiszen a jobb lábam térde ko-
tyogott jobbra-balra. Hazajövetelem után rög-
tön megműtöttek, de a műtétem, mivel prob-
lémás volt, november elején újra műtéti bea-
vatkozáson estem át, mivel az első műtét után
nem hajlott a lábam és nem volt igazi nyújtása.
A második beavatkozás már sikeres volt, ezért
az év fele versenyzés szempontjából kimaradt
számomra – mondta el sajnálkozva Ildikó.

Arra a kérdésre, hogy zajlik a műtét utáni
rekuperációja, a többszörös országos-, Euró-
pa- és világbajnok karatézó lány így válaszolt: 

– Sikeres a rekuperációm, most már jobban
érzem magam, gyógytornára is járok, és re-
mélem, hogy januárban sikerül nekifogni, hogy
újra felépítsem a térdem izomzatát, hiszen
izomsorvadáson is keresztülmentem a hat
hónap alatt. Szeretnék mielőbb felépülni, neki-

fogni edzeni, majd versenyekre járni és teljesíteni.
Mint válogatott alaptag is rendkívül nehéz volt
lelkileg mindezt elfogadni, feldolgozni és meg-
érteni, de ez a szövetségnek sem volt kedvező.
Bánom, hogy januárban Indiában, februárban
Egyiptomban sem tudok részt venni egy rangos
nemzetközi megmérettetésen, de remélem, hogy
a májusban sorra kerülő országos versenyen
már egészségesen tudok versenyezni függetlenül
az eredménytől – vélekedett Székely. 

Drócsa József (Sakura SK), Székely Ildikó
edzője így összegezett tanítványának világ-
bajnoki szerepléséről kapcsolatosan:  

– Az év nagyon jól kezdődött, hiszen jó fel-
készülésben volt része Ildikónak, sőt a teszt-
versenyek is kedvezően zajlottak, de sajnos
közbeszólt a sérülés. Nagy döntés előtt álltunk,
hiszen a szövetség a keretbe bevette, én mint
válogatott edző támogattam. A sérülés miatt
3 hétig nem tudott edzeni, viszont bíztunk a
mentális erejében, ami mérvadó volt. A sors-
húzás is kedvezett neki a vébén, így egy lábon,
sérülten, de fölényesen verte a volt világbaj-
nokot, majd tudatta velem, hogy tovább akar
harcolni. Az elődöntőben egy argentin ver-
senyző ellen megcsuklott, mindenki látta, hogy
baj van, viszont a stílusát nem értették, de az
előnye akkora volt, hogy az argentin lány nem
tudta behozni, így tanítványom bejutott a
döntőbe. Ott, sajnos csak egy helyben állt,
már nem tudott mozogni, az olasz ellenfele
próbálta elrúgni a sérült lábát, de nem sikerült,
így 1-3 arányban elvesztette a döntőt, ami a
világbajnoki ezüstérmet jelentette számára.
Csak dicsérni tudom Ildikót elszántságáért és
páratlan akaratáért! – jegyezte meg Drócsa.

Sérülten, de még is a legjobbak között Székely Ildikó
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Sportmúzeum a Sportcsarnokban
A Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság (DJTS) kezdeményezésére a ligeti
sportcsarnok bejáratánál a minap üvegfallal elkülönített, néhány négyzetméteres
beugróban sportmúzeumot létesítettek. 

A kiállitott tárgyak között
jelen van többek közt a né‐
hai tekézőlegenda Szemányi
Margit világbajnoki érme;
a hajdani kiváló szabadfo‐
gású birkózó, a néhai Simon
László 1974‐ben Isztambul‐
ban a nehézsúlyú súlycso‐
portban szerzett világbaj‐
noki aranyérme (ezt a tel‐
jesítményt azóta sem ismé‐
telte meg romániai sporto‐
ló), az 1976‐ban a montreáli
nyári olimpiai játékokon el‐
nyert bronz¬érme, ugyan‐
akkor az 1976‐ban Lening‐
rádban Európa‐bajnoki‐ és
1974‐ben világbajnoki‐őve;
a világbajnok Aurel Popa
repülőmodellje; Apostolache
Kiss Andrea és Székely Ildikó
világbajnoki szerelése; Ko‐
vács Ella Barcelonában viselt
atléta dedikált‐meze; Gagyi
Péter motoros bőrkosztüm‐
je; a bukaresti Mircea Ro‐
maşcanu és Nicolae David
versenykerékpárja, amellyel
a Béke Kupán versenyeztek;
ugyanakkor a Maros KK egy‐
kori játékosának, Jujuan Co‐
oley 22‐es meze vagy az
ASA és nem utolsó sorban
a román labdarúgó‐váloga‐
tott valamikori jobbszélső‐
jének, Fazakas Árpádnak a
9‐es számú trikója. Utóbbi
az anyagról és a modellről
ítélve jóval a játékos vissza‐
vonulása után készülhetett.
A kirakatmúzeumban a régi,
muzeális értékű kupákon és
sportszereken kívül számos
jellegtelen felszerelés is he‐
lyet kapott, mint például
egy Szászrégenben gyártott
Combi–R síléc is, ugyanak‐
kor a képgalériából számos,
igazán nagyot alkotó spor‐
toló és kiváló teljesítményt
nyújtó együttes hiányzik. 

A sportmúzeumban sem‐
mi sem utal arra például,
hogy Marosvásárhely első
olimpiai bajnoka, az 1936‐
os berlini játékokon arany‐
érmet szerző, akkor 23 esz‐
tendős és a magyar színeket
képviselő Hazai Kálmán volt,
arra sem, hogy a Vásárhely

első labdarúgócsapata, az
1898‐ban alapított MSE
(Marosvásárhelyi Sportegye‐
sület) volt, amely az 1911–
1912‐es (magyar) bajnok‐
ságban mutatkozott be első
ízben. Semmiféle tájékozta‐
tást nem találunk arra vo‐
natkozóan, hogy városunk‐
ban az első, sportberkekben
és sajtóban is jegyzett fut‐
ball‐mérkőzést 1902 pün‐
kösdjén játszották az MKE
(Marosvásárhelyi Kerékpá‐
rozók Egyesülete) biciklisei
és a Református Kollégium
diákjai. 

,,A Centenárium évében
egy rendkívüli projektet kez‐
deményeztünk – 100 év Ma‐
ros megyei sport –, amelyet
sikerült megvalósítsunk a
Maros Megyei Ífjúsági és
Sporthivatal korábbi és je‐
lenlegi munkatársival, Koós
Bélával, Siklódi Józseffel, Ti‐
beriu Bidigával és Tinel Neg‐
reánnal közösen. A munká‐
jukkal az egykori Maros me‐
gyei sportolókra utalnak,
akik sikeresen képviselték
megyénket a hazai és nem‐
zetközi sportrendezvénye‐
ken” – mondta el Iulia Rus,
a Maros Megyei Ífjúsági és
Sporthivatal elnöke a meg‐
nyitó alkalmával. 

Érdekességként említhető
meg, hogy az első újkori,
1896‐os Athéni Nyári Olim‐
piai Játékok óta, azaz 122
év alatt 14 Maros megyei,
vagy megyénket képviselő
sportoló 21 érmet nyert az
olimpiai sportágakban,
amelyből 2 arany, 7 ezüst
és 12 bronzérm. A legelsőt
a marosvásárhelyi Hazai
Kálmán vízilabdázó szerezte
1936‐ban a berlini ötkarikás
játékokon Magyarország szí‐
neiben, a legutolsót a szász‐
régeni illetőségű Mironcic‐
Barabás Enikő kajakozó.
Neki a 2008‐as Pekingi Nyá‐
ri Olimpián akasztottak nya‐
kába a bronzérmet.

Czimbalmos 
Ferenc Attila


