Az elhivatottságot megtörni nem lehet:

Interjú Gergely Istvánnal
lül a szegénykonyha, amely napi 15-20 embernek
biztosít egyszeri meleg étkezést.
Kezdeményezõje, valamint támogatója számtalan
szociális programnak. Kettõt emelnék ki: szórvány, illetve csángóprogram, valamint az egyetemisták
tanulásának támogatása. Mit kell tudnunk ezekrõl a
programokról?
Az egyetemistákat támogató programot is évek
óta sikeresen folytatjuk, eddig több mint 100 egyetemistát segítettünk ahhoz, hogy diplomát szerezzen, jelenleg havonta 12 gyereket támogatunk.
A moldvai csángókkal a ’70-es évek legelejétõl
van kapcsolatom, számtalanszor felkerestem õket
(meg szeretném jegyezni, hogy 2011-ig saját költségemen), faluról falura jártunk, diákokat toboroztunk éveken keresztül Györgydeák Lajos nyugalmazott plébánossal, látogatásaink alkalmával kaptunk hideget, meleget, szeretet és elutasítást. Ez
utóbbit fõleg a papok részérõl. Titokban miséztünk,
felfüggesztésemet már abban az idõben kérték.
2011 közepétõl mint Moldvát ismerõ embert kértek
fel, hogy vállaljam a moldvai csángómagyar problémák követését. Ezt jelenleg három munkatársammal teszem. A moldvai emberek megválasztot-

gam, ezt cselekedtem a múltban és a jelenben is.
Hiányzik-e, és ha igen, mennyire hiányzik papi
hivatása?
Az elhivatottságot megtörni, elvenni, megszüntetni, megölni nem lehet. Hivatásom az elmúlt hónapok történései nyomán csak mélyült és ebbõl a
nézetbõl más fényt, azt is mondom: több fényt és elkötelezettséget eredményezett.
Imáim, a szent szertartások, amelyeket a magam
módján végzek, érettebbek, és ebbõl fakadóan eredményesebbek is. Különben a nép minduntalan felkeres, hogy a „Szûrét” a vállamra tegye. Nem megfoszt, hanem felruház.
Módjában áll-e segíteni és milyen mértékben számítanak Önre a Csibész Alapítványnál?
A Csibész Alapítvány gyökerei az 1987-es évre
nyúlnak vissza. Én alapítottam, én hoztam létre, ma
is én vagyok az elnöke, és mint ilyen felelõse, konkrét segítõje. E sorok írása közben is csibészek várakoznak a Fodor-ház folyosóján, hogy problémájukat elmondják, nehézségeiket a vállamra tegyék.
Nem tagadom, ez egy kicsit nyomja már a vállamat.
Kidolgozott egy, a Székely Szeretetszolgálatról
szóló koncepciót. Elkezdõdött-e ennek a gyakorlati
kivitelezése?
A Székely Szeretetszolgálatról szóló elképzelés
valóban elkészült, az anyagiakat mögé még nem
tudtuk felsorakoztatni, de komoly ígéretek vannak
arra vonatkozóan, hogy a kicsiben mûködõ szeretetkonyhát (amely lassan egy éve létezik) megerõsítsék. Új, téli ruhák érkezését várjuk ezen a csatornán
keresztül és ugyancsak ezen a szolgáltatáson keresztül reményeink szerint olyan egészségügyi központ jön létre Csíkszeredában, amely magas színvonalon tud orvosi beavatkozásokat nyújtani. Ezen kívül egy éve mûködik a Szeretetszolgálat keretén be-

tak a Csángó Tanács elnökévé, most a jászvásári
püspökkel levelezünk, tárgyalást szeretnénk kiprovokálni eme hatósággal. A reménytelenséggel is
próbálunk szemben állni, belõle a lényeget kiharcolni.
Moldvában Domokos Pál Péter bácsi nyomdokaiban lépegetünk munkatársaimmal, akik kérdõlistát állítottak össze a munka megkönnyítése érdekében. Majdan, eme munka befejeztével egy kiadvánnyal fogunk szolgálni, amely egyben összehasonlítás is lenne Domokos Pál Péter kutatásainak
eredményeivel.
A moldvai csángókkal 1987 és 2007 között (amikor Csíksomlyón voltam plébános) mélyült el a
kapcsolatom, nagyon sok faluból több mint 1000
csángó keresett fel, sokakkal személyes kapcsolatot
is ápolok. Számtalan kéréssel fordultak az említett
idõszak alatt hozzánk: orvosi kezelés, gyógyszerhiány, családok kitelepítése stb. Ezek között ma is sok
az élõ kapcsolat.
Moldvai utazásaim során több mint 50 elhagyott
gyermeket ismertünk meg, akiket különbözõ házainkba helyeztünk el és neveljük õket magyar keresztényeknek.
Milyen tervei, újabb kezdeményezései vannak a
közeljövõben?
Legújabb terveink közé tartozik az Árvácska Ház
nevelési központ létrehozása és létezik még egy
terv, ami jelenleg nem publikus, és amely reményeink szerint az anyagi nehézségekbõl fog kiemelni.
Üzenem mindenkinek, legyetek bátrak, ne féljetek! Isten velünk van.
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Gergely István, közismert nevén Tiszti, a Csibész Alapítvány alapítója, elnöke és ahogyan õ
fogalmaz: felelõse. Közel egy tucat civil kezdeményezés fûzõdik a nevéhez, többek között a
Lazarus Alapítvány, a Csibész Ifjúsági Egyesület, a Csibész Alapítvány, az Erdélyi Mentõszolgálat és a Csángó Tanács. Tisztit elhivatottságáról, jelenlegi feladatairól, valamint terveirõl és
elképzeléseirõl kérdeztem.
Hogy érzi, civilként mennyire sikeres a szociális
tevékenységek terén?
Sose voltam és nem is vagyok civil. Mindig egy
szellemi és egy evilági habitust, illetve egyenruhát
viseltem, viselek és elviselek.
Az ember élete egy egész kör, ebben benne vannak a szociális megnyilvánulásai, de ezen kívül
ezerféle összetevõje van ennek az egésznek. A magam részérõl nem szeretem az egyiket sem kiemelni, együtt kell használni, megélni, tapasztalni. Az
ember, az élet egy egész test és lélek, akit nem szabad feldarabolni. Én az embert a maga egészében
igyekeztem látni, és amennyiben csak lehet, megérteni. Úgy gondolom, hogy amennyire ismerem ma-
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Mi várható 2012-ben?
Az utóbbi években rengeteg találgatás látott napvilágot arra vonatkozólag, hogy mi fog történni 2012 decemberében.
Vajon melyik lesz az igaz, a világvége verzió vagy pedig a dimenzióváltás? Az egész onnan kezdõdött, hogy a maja naptár
lassan a végéhez közeledik. De nézzük is meg közelebbrõl,
hogy pontosan hogyan is mûködik a maják számítása.

Maja naptár

Az úgynevezett hosszú számítási naptárnál húszas számrendszert
használtak,
melynek kezdõ dátuma
0.0.0.0.0. Vagyis ha eltelt
húsz nap, akkor hátulról a
második nulla egyesre
váltott (0.0.0.1.0), ha már
az is elérte a húszat, akkor
az elõtte lévõ nulla is fordult. Ez azt jelenti, hogy
az 1.0.0.0.0 körülbelül
négyszáz évet ölel fel. A
probléma ott kezdõdik,
hogy a naptár véget ér-e
13.0.0.0.0-nál és világvége lesz-e, vagy folytatódik tovább a számítás.

Nibiru
Galaxisunk 11 bolygóból áll (Nap, Merkúr, Vénusz, Föld,
Hold, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó),
vagyis tízbõl, mert pár éve a Plútót visszaminõsítették. A sumér agyagtáblák vizsgálata során Zacharia Stichin arra a következtetésre jutott, hogy azokon nem 11, hanem 12 bolygó
szerepel. Sõt, azt a bizonyos 12. bolygót szárnyas bolygónak
ábrázolják. A táblák fordítása során rájött, hogy ez a bolygó
galaxisunk részét képezi,
de egy sokkal nagyobb
elliptikus pályát ír le,
ezért 3600 évente látogat
el a Nap közelébe. Állítólag a NASA 1982-ben
elismerte, hogy megtalálta a Nibirut, amit Planet
X néven is emlegetnek.
Jelenleg az Orion közelében tartózkodik és lassan
halad a galaxis belseje
felé. Ha ideér, akkor természetesen ez a Földre is hatással lehet, mivel akkor a tömegvonzás miatt óriási áradások, viharok, vulkánkitörések is elõfordulhatnak.

Pólusváltás
Különbözõ mûsorokban és újságokban is szerepelt már ez
a szó, de mit is jelent valójában. A Földünknek van egy mágneses tere, ami megvéd minket a Nap és a kozmosz káros sugárzásaitól. Több kutatás is bizonyította, hogy a Földön már
többször is elõfordult pólusváltás, vagyis az északi és déli póluson helyet cserélt. Jelenleg valami miatt ez a mágneses erõ
elkezdett csökkenni. Azt még senki sem tudja, hogy hosszú
távon ez milyen következményekkel járhat. Azt sem tudjuk,
hogy ez ciklikus változás vagy talán egy külsõ körülmény
okozta változás-e.

Dimenzióváltás
Az utóbbi években egyre több ember ébred rá saját tudatára és teremtõ erejére. A sok spirituális gondolat még több hasonló
gondolatot
vonz magához. Így
egyre jobban elérjük
a kritikus tömeget,
amikor már nincs
megállás.
Ahogy
megváltoznak
az
emberek gondolatai
és érzelmei, úgy válNaprendszerünk egy 4500 éves agyagtáblán tozik a világ is. Amire ráhelyezzük a figyelmünket, ott találjuk a világunkat is. A rezgések is egyre
magasabbak lesznek, ezáltal jön létre a dimenzióváltás.
Természetesen nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni
2012. december 21-én, de amíg elérünk odáig, éljünk a jelenben. A világ jobbá tételét saját magunk önismeretével és tudatos változásával kezdhetjük. Ami lent, úgy fent, ami bent,
az kint. A hópehely sem gondolja úgy, hogy felelõs lenne a
lavináért, de mégis az.
Forrás: ezotv.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Érlelõdik Önben a váltás igénye, hiszen ólmos
Az átszervezés az ön munkahelyét is eléri,
Gyorsan, hajtósan kezdõdik ez az év, jó üzRemekül alakul majd a karrierje, csak arra
súlyok nehezedtek a vállára, és szinte már
így érdemes lenne idejében körbenéznie, és
letkötésekkel kecsegtet, de ez nem jelenti
kell vigyáznia, soha, senki elõtt ne éreztesazt, hogy egyenletesen folydogál majd a pénz a új munkahelyet keresnie. Nagy a valószínûsége, hogy aludni járt haza. Tartós kapcsolatban nem lesz felhõtlen se, hogy magasabb rendû, mint a többiek. Otthon
kasszába. Tartós kapcsolatokban megélt feszültségek egy baba érkezése miatt házasságra lépik. A házas- a harmónia. A probléma nem a partnerével lesz, hanem Önön múlik, hogy beletörõdik-e a társas magányba,
önnel, mert rendkívül nehezen tûri a változásokat.
idén már nem ismétlõdnek meg.
ságban élõ Rákoknál is gyarapodhat a család.
vagy elgondolkodik a váláson.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Több pénzt is kereshet, mint eddig, mégis
Nem elég a hajtás, és az eron felüli teljesítKedvezõ változásokra és újabb feladatokra száMunkahelyén a lehetõ legjobban alakul a
mény, néhány kisebb trükköt is be kell vetnie,
míthat, amit a legjobb tudása szerint el is végez
sokszor fogja úgy érezni, hogy a pénz csak
helyzet, és pénzügyi helyzete is sokkal jobb
úgy kifolyik a keze közül. Elfelejteni ugyan talán soha hogy még több pénzt vihessen haza. Párban élõ Oroszlá- majd, és a honorárium sem marad el. Boldog turbékolás lesz. Hiába a régi házasság vagy komoly kapcsolat,
nem fogja tudni az elmúlt év párkapcsolati problé- noknál igen feszült lesz a viszony, az eddigi tökéletes har- jellemzi a kapcsolatukat és még a gyermekáldás sem úgy érzi túl sokáig tûrt már, mindent megpróbált,
móniát megtépázza az a bizonyos harmadik.
marad el, bármennyire nem megfelelõek a körülmények. mégsem tudja már így folytatni az együttélést.
máit, de a jövõt már jóval bizakodóbban látja.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Olyan lehetõség kínálozik az Ön számára, amivel
Újdonságok – esetleg új fõnök vagy munka –
Feladatból nem lesz hiány, és az elején munkaÁllásvesztéssel indul az idei éve, de ne szomorelismerést vívhat ki, és pénzt vihet haza. Még Ön
kedvbõl sem, de tavasz végére már úgy érzi,
várhatók a munkahelyén. Most a kapcsolat tokodjon, marad még elég forrása arra, hogy kiegéis újraértelmezi a házasság szó jelentését, aki egyszer már vább szilárdítása és a szeretet megerõsítése lesz a jel- hogy minden erejébõl kifogyott. Egy ideje már megis- szítse havi bevételeit. Azokban a házasságokban ahol viták
csúnyán megégette magát. Most különösen fontos lesz a lemzõ, de erre az elmúlt, feszült, idõszak és kellemetlen merték a társas magány fogalmát, és végre el tudnak voltak, most tovább folytatódhat ez a kellemetlen helyzet.
partnerük, mert anyagi biztonságot is remélnek általa.
szakadni az exüktõl és egyedülállóak lesznek.
történések után most nagyon is szüksége van.
Nem kizárt, hogy Ön az új évben új életet szeretne kezdeni.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

