
Normális esetben, ha nem 2020-at 
írnánk, csupa lélekemelő dolog-

ról beszélhettünk volna a Nézőpont 
legújabb meghívottjával, hiszen Ba-
lázs Attila református lelkész a szí-
ve-lelke nemcsak a tordaszentlászlói 
közösségnek, ahol 13 éve teljesít szol-
gálatot, hanem mondhatni Kolozs-
várnak is, hiszen nagy közösségszer-
vezőként ismerjük. Ő a megalapítója 
például a kolozsváriak egyik kedvenc 
rendezvényének, a közösségi vers-
mondásnak, a Hangzó Csodának. 
Legújabb minőségében Balázs Attila 

az Erdélyi Magyar Televízió 
Hit élet című műsorát is ké-
szíti, településről település-
re járva mutatja be a jó pél-
dákat Erdélyben, azt, hogy 
milyen is az, amikor egy te-
lepülés lelkésze, elöljárói ko-
molyan veszik közösségépí-

tő szerepüket. 2020-at írunk, 
ezért egészen más tényekről számolt 
be a műsorban. A Kolozsvártól 23 km-
re fekvő, többségében magyarok lak-
ta Tordaszentlászló Székkel együtt 
az első települések közé tartozott Ro-
mániában, amit mindenestől karan-
tén alá helyeztek a kiugróan magas 
koronavírusos fertőzési ráta miatt. A 
vesztegzár még mindig tart, a lakosok 
csak indokolt esetben hagyhatják el a 
települést. Arról, hogy hogyan viseli 
ezt a közösség és mi dolga ilyenkor a 
lelki segítőnek, Balázs Attila számol 
be a nézőknek.

„Több személy is megkeresett. Volt, 
aki egészen válságos helyzetben volt. 
Volt, akihez mentőt kellett hívni, mert 
testi tünetei voltak. Az orvosi kivizsgá-
lás után kiderült, hogy nem testi tüne-
tek ezek. Nem szervi probléma okozza 
a fájdalmat vagy szorongást, amivel 
él, hanem lelkileg törtek meg úgy az 
emberek, hogy pszichoszomatikus 
tüneteket mutattak. Nagyon fontosnak 
tartom azt, hogy legyen egy olyan biz-
tos légkör és egy olyan bizalmi kapcso-
lat az emberek között és velem is, ami 
megteremti annak a lehetőségét, hogy 
elmondják a gondjaikat” – fogalma-
zott Balázs Attila a Nézőpontban.

Balázs Attila református lel-
késszel Székely Blanka beszélget a 
Nézőpont soron következő adásá-
ban, pénteken 12 órától a Székelyhon 
TV YouTube-csatornáján.
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Orotvára is gondolnak
Új arculatot kap a borvízforrás környéke
• Közösségi teret 
alakítanak ki a bor-
vízforrás közelében 
Orotván, a közigazga-
tásilag Gyergyóditró-
hoz tartozó szórvány-
településen. 

GERGELY IMRE

„Orotván minden négyzetméter 
lapos területért vért kell izzadni” 
– fogalmazott Puskás Elemér, Gyer-
gyóditró község polgármestere. 
Kifejtette, régi szívfájdalma volt, 
hogy megfelelő hely hiányában 

a kis faluban nem lehetett 
parkot kialakítani, de erre 
most megoldás került. Csü-
törtökön mutatták meg az 
érdeklődőknek, hogy a pa-
tak mellett, a borvízforrást 
felújították, és a környék 

rendezésével létrejött az a 
terület, amely alkalmas találkozó-
helynek, de akár a falunapoknak is 
otthont adhat.

Az orotvai borvízforrás akkor 
keletkezett, amikor a 80-as évek-

ben az akkor még működő bánya 
és kutató vállalat szakemberei ott 
egy 600 méter mély fúrást végeztek. 
Az elmondások szerint 300 méter 
mélyről jön fel a víz. Miután a bá-
nya megszűnt, a furat maradt, a víz 
folyt, és egy idő után a helyiek meg 
is merték kóstolni. Azóta sok orotvai 

család fogyasztja. Az biztos, hogy 
kristálytiszta, fogyasztható, mert er-
re vonatkozó vizsgálatok is bizonyít-
ják ezt. Puskás Elemér polgármester 
közölte, azt még nem vizsgálták, 
hogy gyógyhatása van-e esetleg, 
közelebbről tervezik bevizsgáltatni 
ebből a szempontból.

A felújított borvízforrás

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

H I R D E T É S

Átvészelni a vesztegzárat
• Karantén van Tordaszentlászlón, ahol a korlátozás 
csak a fizikai cselekvésnek húzott határt, a lelkiek előtt 
szabad az út. A Nézőpont vendége Balázs Attila.




