
Kik is vezetik Romániát?        Az óesztendő utolsó napjaiban a kijelölt mi-niszterelnök személye körüli bizonytalansá-gok kötötték le a politika iránt mégérdeklődők figyelmét. Aztán némileg oldódotta feszültség, a kormányalakítással rendhagyómódon, azaz sms-üzenetben megbízott SorinGrindeanu személye, illetve a kormány vár-ható összetétele került az érdeklődés közép-pontjába. 
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A ma is álló Rákóczi-Bánffy
barokk kastély       

Mezőörményes nevét Ermenus néven 1321-ben említik először az oklevelek. 1332-benpapja, Pál harminckilenc régi báni dénár pápaitizedet fizetett. Örményes a legkorábban ismertadatok szerint Kán nemzetségbeli László vajdaés fiai örökjogú birtoka volt, amelyet cserébeadtak Miklós fia, Mykének. Kastélyát 1638-ban említik először, de valószínűleg régebbieredetű. Rákóczi Zsigmond kedvenc tartóz-kodási helye volt.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

Székelyruhás rendőrök     A New York-i rendőrfőnök a minap bejelentette,hogy a szikh rendőrök mostantól turbánban isjárőrözhetnek a városban (nem vicc!); mindösz-sze annyi a kitétel, hogy a turbánoknak sötétkék-nek kell lenniük, és rajta kell lennie a rendőrséglogójának. A város szikh rendőrei eddig a kalapalatt hordták a turbánjukat, mivel ez a legszen-tebb ruhadarabjuk, így mindig hordaniuk kell.

8. old. // HUMOR

Maros megyeiek, akikre 
emlékezünk 2017-ben  Ismét véget ért egy év, kezdetét vette egy újabb.Naptárak, kalendáriumok jelzik: mi mindentkell ünnepelnünk, kikre kell emlékeznünk a2017-ik évben. Ez évi lapszámunkban olyanszemélyiségekről közlünk adatokat – a teljes-ség igénye nélkül – akik 200, 150 vagy 100 éveszülettek vagy hunytak el Maros megyében. 
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Sikeres évzárás az RMGE Maros
gazdaegyesület életében Minden egyesület életében a tél az évzárás, aszámadások és a tervkészítés időszaka. Ígyvan ez a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete– Maros Szervezet életében is, ahol bár elége-dettek a 2016-os eredményekkel, úgy érzik,hogy az idei év még több munkát tartogat. 
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Hisztériakeltés valótlan állítások nyomán
Megszólal a történelemhamisítással vádolt kiadó igazgatója

Több romániai országos sajtóorgánum is történelemhamisítással vádolta meg a
sepsiszentgyörgyi T3 kiadót, amiért a 11 éve használt negyedikes magyar nyelvű
történelem-tankönyvében székely zászlóval jelölte Románia helyét Európa térké-
pén. A kiadó igazgatója, Tulit Attila szerint mindez hisztériakeltés és rosszindulatú
ferdítés.
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Újévi hangverseny A marosvásárhelyi filhar-mónia január 5. és 25. kö-zött zenei fesztivált szervez.Több koncerten népszerűzeneműveket adnak majdelő klasszikus zeneszerzők-től. A fesztivál égisze alatttartják meg a rendkívüli új-évi hangversenyt is, ame-lyen Johann Strauss, JosefStrauss és Lehár Ferenc hí-res nyitányai, polkái, kerin-gői hangzanak majd el. Ve-zényel Pablo Boggiano ar-gentin karmester. Az elsőkoncert január 5-én, csü-törtökön, míg a második 6-án, pénteken 19 órától lesza Kultúrpalota nagytermé-ben.
Emlékezés a madéfalvi
veszedelemre Január 7-én 18 órai kezdet-tel a Kultúrpalota nagyter-mében a többéves hagyo-mánynak megfelelően a Szé-kely Nemzeti Tanács és azErdélyi Magyar Nemzeti Ta-nács a madéfalvi veszede-lemre emlékezik az évfor-dulón. A rendezvény egyben

a Gábor Áron-díjjal 2016-ban kitüntetett Szentegy-házi Gyermekfilharmóniadíjátadó gálaestje is lesz.
András Lóránt 
Társulat előadásaJanuár 6-án 19 órától azAndrás Lóránt Társulatszervezésében FLOW címűelőadást tekinthetik meg,melynek rendező-kor -eográfusa Bezsán Noémi.Az előadás a társulat szék-helyén tekinthető meg. Be-zsán Noémi ajánlója az elő-adáshoz: „A FLOW cím azelőadás mozgásvilágánakatmoszférájára, energia-áramlására utal, ugyanakkormozgatórugója az előadáskonceptuális témájának. AFlow-élmény a szerelem ál-lapotában is meghatározó,az érzésben való teljes el-merülés determinálja, és azelme ezen állapota a de-pendencia kiszolgáltatott-ságának mókuskerekébenőrlődik. Hogy mi a depen-dencia tárgya ebben az eset-ben, az vitatható: függünkegy másik személytől, azösztön diktálta érzéstől vagy

egyáltalán az ideától? A füg-gőség által létrejövő vikti-mizáció milyen áldozatho-zatalra kényszerít? Ezenproblematikát boncolgatjaaz előadás, egy szerelmi há-romszög szubtilis humorralábrázolt viszonyrendszerénkeresztül”.
Időszakos kiállítás 
a Teleki TékábanEx Archivo Telekiana. A Te-leki Nemzetségi Levéltártörténete címmel megnyílta marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár újabb idő-szakos kiállítása. A MagyarNemzeti Levéltár OrszágosLevéltárával közösen szer-vezett kiállítás rollupokonnyújt betekintést a nagymúltú nemesi család irat-anyagába. A kiállítás január31-ig látogatható.
Bartók kivirágzott fáiA Bartók-évfordulóra terve-zett különleges és nagysza-bású koncertet januárbanMarosvásárhelyre is elhozzaa Hagyományok Háza és aSpectrum Színház. A hang-versenyt Bartók Béla zene-szerző halálának 70. évfor-dulóján, a budapesti Zene-akadémián mutatták be, ja-nuár 17-én, 19 órától a Spect-rum Színház szervezésébenláthatja, hallhatja a nagyér-demű a marosvásárhelyi Kul-túrpalotában is. A belépő 30lej, kedvezményesen 20 lej.Jegyek már kaphatók a Kul-túrpalota jegypénztárában.

KOS: Bizonyára abban reménykedik, hogy leg-alább az év eleje nyugiban fog kezdődni. Sajnosezen vágyát nem erősítik meg a csillagok, ame-lyek pont az ellenkezőjét mutatják, hogy foly-tatódik a hajtás és a pörgés.
BIKA: Úgy érzi, nem sikerült teljes mértékiglezárnia az előző évét és több feladata, pro-jektje is félbe maradt. A csillagok megnyugta-tásul közlik, sosincs késő, és ez a hét ugyan-olyan alkalmas a feladatok befejezésére, mintbármelyik másik.
IKREK: Nagy reményekkel várta ezt a hetet,és a csillagok nem fognak csalódást okozni ön-nek! A szerelemben és a karrierben egyarántváltozások várhatóak. Most nagy esélye vanannak, hogy ezek a területek pozitív iránybahaladjanak.
RÁK: Január első napjai hatalmas löketet fog-nak önnek adni és energiával töltik el, ettőllesz annyira pozitív a kisugárzása. Ez főként amunkájára, vállalkozására, esetleg a tanulmá-nyaira fog kihatni.
OROSZLÁN: Nagyszerű lehetőségeket készí-tett elő önnek a sors, ne szalasszon el közülüksemmit. A csillagok a héten minden kellemet-lenségtől megvédik, és zöld utat biztosítanakönnek. Nincs más dolga, mint kiválasztania aleginkább tetsző lehetőségeket. 
SZŰZ: Jó, hogy az év utolsó napjaiban lehető-sége volt kitombolnia magát, és talán emiattis érez most teljes nyugalmat. De ideje lassanfelébrednie és visszacsöppenni a valóságba. 
MÉRLEG: Teljes mértékig készen áll arra,hogy visszatérjen a szürke hétköznapokba, hi-szen tele van bizakodással és tetterővel. Valóigaz, izgalmas események várnak önre, ezen ahéten sem fog unatkozni.
SKORPIÓ: Bár az elmúlt hetek teljesen kiszi-polyozták, megint csak azt lehet elmondani,hogy ez a hét sem lesz alkalmas a pihenésre.Ellenben elkezdheti megvalósítani egy régi ál-mát, ami által végképp beköszönthetne éle -tében egy hosszan tartó pozitív változás, amitovábbi sikereket eredményezne.
NYILAS: Érezni fogja, hogy az újév erőteljesendolgozik azon, hogy az ön kezére játsszon. Acsillagok minden létező módon támogatjáktervei megvalósulását, legyen szó a fogyókú-rázásról vagy bármi másról.
BAK: A héten kifejezetten előtérbe kerül aharcias oldala. Szinte már-már erőszakosankívánja megoldani, rendbe tenni ügyeit. Talánazért is, mert látott egy mintát, hogy mások,hogy csinálják, ennek okán úgy érzi megvilá-gosodott, és már tudja, mit akar és hogyanérje el.
VÍZÖNTŐ: Bár oda van az újévi fogadalma-kért, jól tudjuk, hogy nem az a fajta, aki mind-egyiket be is tartaná. Éppen ezért a januárraszánt fogadalmakból is tényleg csak annyitmondjon ki, amennyit valóban képes betar-tani.
HALAK: Fáradtnak és kimerültnek érzi ma-gát? Nem csoda, hiszen az utóbbi hetekbenmást sem csinált, csak a szeretteit próbáltameg aktívan boldoggá tenni. Persze, hogy fizi-kailag és szellemileg is lemerült a nagy igye-kezetben.

NÉVNAPOK |
Január 5. Simon, Emília, Ede
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Január 7. Attila, Ramóna, Melánia
Január 8. Gyöngyvér, Erhard
Január 9. Marcell
Január 10. Melánia, Vilmos, Vilma
Január 11. Ágota, Vazul, Szalvia
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
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Kérjük, küldje el CV-jét a következő e-mail-címre: cata12006@yahoo.com.További információk: 0740824091.
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Az óesztendő utolsónapjaiban a kijelölt mi-niszterelnök személyekörüli bizonytalanságokkötötték le a politikairánt még érdeklődők fi-gyelmét. Aztán némilegoldódott a feszültség, akormányalakítássalrendhagyó módon, azazsms-üzenetben megbízott Sorin Grindeanu személye,illetve a kormány várható összetétele került az érdeklődésközéppontjába. A legfőbb eldöntendő kérdés: lesz-e önálló cselekvésilehetősége a miniszterelnöknek, vagy – a szír kapcsolatokmiatt elbuktatott Sevil Shhaidehhez hasonlóan – nekiis meg kell elégednie a politikai stróman, azaz a Dragneapártelnök kormánybeli hangja szerepkörrel? Pillanat-nyilag azt sem sikerült még tisztázniuk a kommentá-toroknak, a média minden lében kanál tudálékos kép-viselőinek, azaz az „illetékeseknek”, hogy a kijelölt mi-niszterelnöknek van-e valamiféle kötődése a szolgála-tokhoz, s ha igen, milyen. Mindenesetre hajlok arra,hogy az ex-államelnöknek adjak igazat – márpedigneki tudnia kell, mit beszél –, hogy senki nem jön kiolyanként ama intézet kapuin – a hírszerző szolgálatmesterképzője, románul: Academia de Informatii, sz.megj. –, mint amilyenként oda belépett... Hogy rajtakívül még kik és hányan léptek vala oda be, annak egykis erőfeszítés által könnyen utánanézhetünk. Miközben egyesek a kormányzásra, mások a szakértőikormányzás utáni időkre készülnek. Közéjük tartozikmaga a leköszönő miniszterelnök, Dacian – sőt Julien!– Cioloș is. Nem mintha az EU egykori agrárügyi főbiz-tosának – 2007 és 2014 között töltötte be a tisztséget– egzisztenciális gondjai lennének... A médiában fel-röppentett hírek szerint – amelyek igazságtartalmagyakran a nullával egyenlő – állítólag a külügyi hír-szerzőszolgálat élén szeretné látni őt Iohannis. Amicsak tovább erősítené ama feltételezést, hogy az utóbbiidőben igen megnőtt a különböző hírszerzőszolgálatokszerepe az ország vezetésében. Csak az utóbbi három-négy kormány tagjai között is számos olyan tárcavezetőttalálni, akiknek titkosszolgálati bekötöttsége nyilvánvaló.Sőt, a DNA is számos esetben éppen a szolgálatok általfelkínált „bizonyítékok” alapján kezdeményezett eljárástegy-egy politikus ellen. Mindezek alapján jogosnak tekinthető a címbéli kér-dés: valójában kik is vezetik az országot?  

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Kik is vezetik Romániát?   Hisztériakeltés valótlan állítások nyomán

A román médiában hir-telen nagy nyilvánosságotkapott, 2005-ból származóEurópa-térképen a Romániaés Bulgária csatlakozásaelőtti Európai Unió akkori25 tagállamának mindegyi-két az ország zászlajával,Romániát pedig egy székelyzászlót tartó mesefigurávaljelölte a tankönyv szerző-je.A liberális Adevarul errőlszóló keddi írásának címé-ben azt emelte ki, hogy „köz-pénzen nyomtatott, az ok-tatási minisztérium által jó-váhagyott tankönyvben ha-misítják Románia történel-mét a székely diákok szá-mára”. A jobboldali RomaniaLibera „Botrány: Romániaszékely zászló alatt jelenikmeg az oktatási miniszté-rium által jóváhagyott tan-könyvben” címmel írt a té-máról. A kormányalakításrakészülő, szociálliberális ko-alícióhoz közel álló Antena3 hírtelevízió hétfőn hasonlószalagcímmel szentelt ter-jedelmes vitaműsort azügynek.Mindhárom médium Vi-orel Dolhát, a romániai ta-nítók egyesületének elnökétszólaltatta meg, aki a T3-nál, illetve egy másik, románnyelvű kiadónál megjelenttörténelemkönyvvel szem-léltette, mennyire felületesaz oktatási tárca a tanköny-vek engedélyezésénél. Dolhamár egy hónapja közzétetteegyesülete honlapján az ok-tatási tárcát támadó nyíltlevelét, benne a „bűnös” tér-képek fotóival, de azt vala-miért csak az új évben fe-dezte fel egyidejűleg három– különböző sajtótrösztök-

höz tartozó – román sajtó-orgánum.
Román zászlót 
letépő felnőttek?„Ebből a könyvből a diá-kok semmit se tudnak megarról az országról, amelybenélnek, arról a lobogóról,amely alatt szolgálnak, atöbbségi népességről. Sú-lyosan diszkriminálják őket,beilleszkedési gondjaik lesz-nek. Az így nevelt diákokromángyűlölő felnőttekkéválhatnak, akik aztán letépika román lobogót” – idézteaz Adevarul Dolha aggálya-it. A Romania Libera az ok-tatási minisztériumot ismegkereste az ügyben, atárca válaszát viszont „sok-kolónak” nevezte. A sepsi-szentgyörgyi kiadó negye-dikes történelemkönyve aszaktárca szerint 2014 ótanincs hatályban, mivel idő-közben új tanterv lépettéletbe. A bukaresti oktatásiminisztérium azt is elismer-te, hogy nem jelent meg he-lyette más, mivel a negye-dikes anyanyelvű történe-lemkönyvekre kiírt közbe-szerzésre nem érkeztekajánlatok a kiadóktól.
Hisztériakeltés 
és tudatlanság Lapunk megkereste a T3Kiadó igazgatóját, Tulit At-tilát, aki szerint az ügy nemmás, mint hisztériakeltés.„Év eleji témahiány lehetaz oka, hogy a román nyelvűmédia munkásai elővettéka 2005-ben megjelent és azOktatási Minisztérium által

elfogadott tankönyv egyrészletét. Nem beszélve ar-ról, hogy a szóban forgó tér-kép nem Európa országaités annak zászlóit jelöli, ha-nem az Európai Unió tag-államait, ahogyan az a képalatt fel is van tüntetve. Aki-nek szövegértési gondja van,azzal nem tudok mit kez-deni. Közismert, hogy 2005-ben Románia nem volt azEU tagállama, ahogyan Mol-dova Köztársaság és Ukraj-na sem, amely államokatszintén nem jelöltünk a tér-képen. A székely zászlót tar-tó mesefigura illusztráció anegyedikes magyar gyere-keknek arra szolgál, hogyviszonyításképp lássák, holélnek ők a térképen sze-replő többi államhoz képest.Románia 2007-ben csatla-kozott az unióhoz, így havalaki butaságból, rosszin-dulatból hisztériát akar kel-teni, az ellen védtelenek va-gyunk” – mondta el lapunk-nak a kiadóigazgató.„A tankönyv vonatkozófejezete az Egyesült Európanevet kapta, és 11 éve író-dott, amikor ez volt a tör-ténelmi valóság. Mit kellettvolna tennie a tankönyvetíró történésznek? Be kellettvolna jelölnie Romániátmint EU-tagországot, hogymajd a későbbiekben ne le-gyen hiszti belőle?” – teszifel a költői kérdést Tulit.
Minden előírt feltételt 
teljesített a kiadóHozzátette: minisztériu-mi jóváhagyással rendelke-ző tankönyvről van szó, ésaz is beszédes tény, hogymegjelenése után 8 évig

nem írt ki közbeszerzést aszaktárca újabb magyarnyelvű, negyedikes törté-nelemkönyv megírására. Tu-lit állítja, hogy nem lehetefféle, légbőlkapott kijelen-tésekkel játszadozni, hiszena tankönyvet a törvény be-tűjét betartva és a proce-durális eljárásnak megfele-lően adták ki. „Minden me-gyében a megjelölt kiérté-kelő-központ láttamozta akiadványt, a tanárok véle-ményezését begyűjtöttük,és ezek után következik aza lépés, hogy megküldik akiadónak az esetleges vál-toztatások listáját. A szóbanforgó könyv esetében annyimódosítást kértek, hogy ahimnusz román nyelvenszerepeljen. Mi minden ké-

résnek eleget tettünk, ésmegjelent a tankönyv. Itt ami feladatunk lejárt, nemáll módunkban, sőt, tör-vényellenes módosításokateszközölnünk rajta, még ak-kor sem tehetjük ezt, ha Ro-mánia – a megjelenéstőlszámított 2 évre – csatla-kozott az EU-hoz. Az lettvolna történelemhamisítás,ha úgy jelent volna meg ak-kor, hogy Románia az uniótagállama” – összegzett TulitAttila.Azt is megtudtuk, hogy2014 óta nem igényeltek atanintézmények ebből akönyvből, mert nincs mára hatályban lévő kiadványoklistáján. 
Pál Piroska

Több romániai országos sajtóorgánum is történelemhamisítással vádolta meg a sep-
siszentgyörgyi T3 kiadót, amiért a 11 éve használt negyedikes magyar nyelvű törté-
nelem-tankönyvében székely zászlóval jelölte Románia helyét Európa térképén.

Megszólal a történelemhamisítással vádolt kiadó igazgatója



Aranka György (1737,Szék – 1817, Marosvásár-hely): Édesapja erdélyi re-formátus püspök volt. A gim-náziumot Marosvásárhelyenvégezte, 1753-tól Nagyenye-den tanult bölcseletet és jo-got. 1764-től a marosvásár-helyi királyi táblán volt írnok,iktató, számfeletti ülnök,1787-től törvényszéki köz-bíró, 1796-tól rendes ülnök.Kiemelkedő tudományszer-vező is volt, kezdeménye-zésére fogadta el és terjesz-tette jóváhagyásra II. Lipótosztrák császár és magyarkirály elé a Kolozsvárra ösz-szehívott erdélyi országgyű-lés az Erdélyi Magyar Nyelv-mívelő Társaság létrehozá-sára vonatkozó tervezetet,amelynek aztán „titoknoka”és „lelke” lett. A marosvá-sárhelyi református teme-tőben nyugszik.
Ady Árpád (1867 – 1920,Mvh.): nyomdász, szerkesztő,könyvkiadó. A mv-i R. K.Leányiskola nyomdáját vettemeg, és abból lett az elsőrotációs nyomda, Kossuth-nyomda, majd Bolyai Nyom-da Rt. néven Mv.-en (1922).Gyorssajtója a mv.-i modernnyomdaipar kezdetét jelen-tette.
Bod Sándor (1817, Nyá-rádselye – 1898, Vajdaszen-tiván): református lelkész.Iskoláit Selyében kezdtemajd a mv.-i ref. koll.-bantanult  (1826-). Később jogiés teológiai tanfolyamot isvégzett. A papi szigorlat le-

tétele után Vajdaszentivá-nyon lett ref. pap (1841–93) és 130 holdon birtokos(1895). Bem tábornok táborilelkésze volt. A görgényi ref.egyházmegye székbírája(1844–91), amely egyház-megye megbízásából meg-írta a magyarok történetéta népiskolák számára.
Csizér Zoltán (1917, Ma-gyarlápos – 1996,  Mvh.):sebészorvos, egyetemi tanár.Az orvosi egyetemet Kv.-onvégezte (1940); az orvostu-dományok doktora (1970).Kv.-on a Sebészeti Klinikánegyetemi tanársegéd (1939–45); a székelyudvarhelyi kór-ház sebészeti osztályánakvezetője (1945–50); a mv.-iSebészeti Klinikán sebész-szakorvos, főorvos (1950–51, 1957–80); a MOGYI ál-talános orvoskarán dékán(1950–53), előadótanár; amv.-i Tüdősebészeti Klinikánfőkutató (1953–57); Képző-művészettel is foglalkozott(1938-): szobrokat, grafiká-kat, karikatúrákat készített,amelyekkel kiállításokon isszerepelt. Kutatási területe: általános sebészet, tüdő-sebészet, szervátültetés. 90hazai és külföldön megjelenttudományos dolgozat szer-zője.
Dósa Elek (1803, Mvh. –1867, Pest): jogtanár, jogtu-dós, publicista, kormánybiz-tos. Tanult Mv.-en a ref. koll.-ban (1810–1825), uo. köz-tanító (1825); gyakornokos-kodás után a büntetőjogból,

római jogból és egyházjogbólnyert oklevelet Pesten, majdügyvédi vizsgát (1828) ésjogi doktori szigorlatokattett (1829) és ezzel Erdély-ben az első jogi doktor lett.Németországi egyetemekengyarapította tudását (1830).A mv.-i ref. jogakadémiánörökölve apja tanszékét, ta-nította a jogot. Az 1848-asforradalom idején Teleki Jó-zsef, erdélyi kormányzómegbízásából megszerkesz-tette az Erdély szokásos tör-vényeit, ami Erdélyhoni jog-tudomány c. jelent meg. Ma-rosszék kormánybiztosa(1849. ápr. – júl.); ezért aszabadságharc leverése utánaz osztrák kormány Mv.-reinternálta és vagyonát le-foglalta, a pesti haditörvény-szék elé idézték és négyévivárfogságra, javainak elvesz-tésére ítélték. Félévi rabos-kodás után kegyelembe ré-szesült. Ezután Mv-enügyvéd, a kollégium és ma-gán személyek jogügyeivelfoglalkozott; a ref. egyházfőgondnoka (1865-); újratanított a jogi tanszéken(1862–67). A politikai vi-szonyok jobbra fordulásaután kilépett hosszas vissza-vonultságából és a kv.-i gyű-lésen mint Mv. képviselőjejelent meg (1865). Mv. kép-

viselőjévé választották a pes-ti országgyűlésbe (1866-),nemsokára a képviselőházalelnöke lett (1867).
Petri Ádám (1817 –1878, Mvh.): jogász, bíró,polgármester. Az 1849-benmegújított mv.-i városi ta-nácsban a közigazgatást il-lető ügyek előadója és fő-szállásrendező volt. Az oroszcsapatok elvitték őt és LénártDánielt kezesként, túszként,amíg a város a hadisarcotki nem fizette (1849. aug.).Kir. táblabíró lett, jogakadé-miai tanár és később Mv.polgármestere (1854–63),az első főbíró, aki polgár-mesteri címet viselt. A  mv.-i Dalkör első elnöke, 11 évig(1867–1878.),  a ref. egyházfőgondnoka (1861).
Spielmann József (1917,Mezővelkér – 1986, Mvh.):orvos, egyetemi tanár, or-vostörténész. Középiskolaitanulmányait Mv.-en magyarnyelvű elemiben kezdte,majd románul folytatta azAl. Papiu Ilarian líc.-banérettségiig (1926–34), Kv.-on az egyetem orvosi karánszerzett oklevelet (1934–40). 1942-ben Munkaszol-gálatos Nagybányán, Pecsét-szegre küldték, ahol a la-kosság orvos nélkül maradtés itt megkezdte az orvosi

gyakorlatát. Visszatért Mv.-re, feleségül vette a depor-tálásból visszatért SebestyénRáchel tanítónőt (1945), ha-tósági orvos az állami kor-házban, a Kv.-ról Mv.-re át-telepített orvosi egyetemen,a MOGYI-n gyakornokkéntkezdte tevékenységét(1945), majd tanársegéd. ATársadalomtudományi Tan-szék előadótanára (1948),prof. (1949–53). 1953-banáthelyezték az Orvos- ésGyógyszerészettörténetiTanszékre előadótanárnak.Professzori címet kapott(1961-) majd megszereztea doktori tudományos foko-zatot. Nyugdíjba vonult(1982), de konzultáns prof.-ként továbbra is előadásokattartott és vezette a doktoriiskolát, az egész országbólfogadott doktorandusokat.Kutatási területe a hazai ésaz egyetemes orvos- ésgyógyszerészet története akései erdélyi humanizmuskorától a 19 sz. derekáig, anépgyógyászat, a magyar-román-szász és az egyete-mes gyógyászat kapcsolatai.Síremléke Mv.-en az izraelitaúj sírkertben található. (Forrás: Fülöp Mária: Ma-ros megyei életrajzi lexikon) 
Nemes Gyula
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Maros megyeiek, akikre emlékezünk 2017-ben 
Ismét véget ért egy év, kezdetét vette egy újabb. Naptá-
rak, kalendáriumok jelzik: mi mindent kell ünnepel-
nünk, kikre kell emlékeznünk a 2017-ik évben a
nagyvilágban, az egyházban, a magyar közösségben…
Ez évi lapszámunkban leszűkítettük ezt a kört, olyan
személyiségekről közlünk adatokat – a teljesség igénye
nélkül – akik 200, 150 vagy 100 éve születtek vagy
hunytak el Maros megyében. 

Mit kívánjunk magunknak 2017-re?
Ez ám a nehéz kérdés… Feltéve,
hogy őszintén akarunk válaszolni,
anél kül, hogy magunkat áltatnánk.Hisz jól tudjuk: mindenki jobbra vá-gyik lelke mélyén, és féltve őrzi merészvagy bátortalan álmait, amelyeketritkán van alkalma megosztani má-sokkal. Ismét eltelt egy év, ismét ittvan a számadás, a mérlegelés ideje.Az ember ilyenkor elhúzódik a lakáslegcsendesebb zugába, magába száll,meghúzza a vonalat, és elkönyveli adolgok állását. Miután már „meg-égette” magát, nem kozmetikázza avalóságot, inkább előre tekint. „Vi-gyázz, mit kívánsz, mert beteljesedik”– nemegyszer hallotta már a mondást,de valójában mégsem érti. Hisz annyimindent látott, hallott életében, annyi

megpróbáltatás és csalódás érte (igaz,sok-sok öröm és vigasz mellett), hogyIsten  tudja, miben reménykedhet,kiben vagy miben bízhat. Ezért hátjobb, ha óvatos. Talán mindannyianígy vagyunk ezzel, ám kívánni valamit(még) nem kerül pénzbe. S ha márkívánhatunk, kívánjunk valami jót,tartósat, magasztosat. De mit kívánhatunk magunknak,családunknak, nemzetünknek vagyéppen a jó öreg Európának?  Minde-nekelőtt azt, hogy választott vezetőifigyelembe, esetleg emberszámbavegyék a „hétköznapok hőseinek”becézett kisembert! Vagy tán azt,hogy a kampány alatt puffogtatottígéretek legalább részben valósággáváljanak?! Hogy a becsületesen meg-

szerzett tudás és az áldozatos munkaismét az érvényesülés legfontosabbeszköze lehessen? Hogy a képmutatás,az ingyenélés és a semmitmondás, amegfelelési kényszer végleg kikopjona gyakorlatból? Hogy a média ber-keiben tetten érhető „kettős valóság”képzete egy igazzá forrjon össze? Egyszerre tán túl sok lenne. Ámha mégis kívánhatunk valami em-berléptékűt, tegyük meg minél ha-marabb. Az talán nem túl sok, hatiszta, felszerelt iskolákat akarunk,felkészült, odaadó pedagógusokkal,boldog és életvidám gyerekekkel. Tánaz sem túl nagy kívánság, ha szeret-nénk, hogy minél több fiatal maradjonszülőföldjén. Az sem lehetetlen, hogya polgárok nagyobb számban és na-

gyobb elszántsággal vessék bele ma-gukat a közügyekbe, és ne csak külsőszemlélőkként, a partvonalról fejtsékki véleményüket. Ha a család, az anya-nyelv és a közösség iránti szeretetvisszatér a társadalom alapértékeiközé, már nyert ügyünk van. És persze:kívánni nem elég, tennünk is kell érte!Ami öreg földrészünket illeti, csu-pán egy dolgot kívánhatunk: kevesebberőszakot, magyarán: békét. Ez ugyan-akkor őszinte kommunikációt felté-telez Európa lakosságával. Tudnunkkell: merre tartunk, és hogy van-emég esélyünk a valódi békére? Hogyeltűnnek-e a felhők az égboltról, mégnem tudni. A 2017-es év vélhetőenerre is választ ad majd.
Demeter Attila 

Aranka György Dósa Elek



Jelentősebb 
sikerek az óévbenCsomós Attila, az egyesü-let elnöke nem győzi sorolniazokat a rendezvényeket,amelyeken a tavaly részt vet-tek, illetve azokat a jelentősváltozásokat, a fejlődést,amely az egyesület életébenbekövetkezett. Úttörő lépés,hogy sikerült beindítani afalugazdász programot,amelynek koordinátora SikóLászló, és amely ugyan méggyerekcipőben jár, de hatal-mas szükség van rá.  Közel egy éve alakult megaz Erdélyi Magyar GazdákEgyesületeinek Szövetsége(EMGESZ), melyet 16 erdélyi,kistérségi egyesület és szer-vezet hozott létre. Az alakulóülés az RMGE Maros szék-házában valósult meg Cso-mós Attila elnök vezetésével,aki az egyik alapító és Marosmegyéért felelős alelnök. AzEMGESZ vezetői további 5egyesület csatlakozási ké-relmét fogadták el január19-én, így a Szövetség 21tagra bővült, ami közel 1.800főt ölel fel. Kevesebb mintegy év alatt az EMGESZ be-bizonyította, hogy életképes,és szükség van munkájára.Az egyesületeket alkotó gaz-dák számíthatnak a szövet-ségre, az érdekképviseletreés az érdekvédelemre. Azidén megalakult szövetségösszességében eredményesévet tudhat maga mögött,de ez csak a kezdet az erdélyi

gazdák érdekvédelmében.„Tovább kell munkálkod-nunk olyan feladatok vég-rehajtásában, amelyek Er-dély szerte hozzájárulnakaz életképes és fenntarthatómezőgazdaság kialakításá-hoz. Magyar ajkú gazdáink-kal meg kell értetnünk, hogya termőföld nem végtelen,nem egy egyszerű ipari áru,amit növelni lehet. A földetnem szabad kizsákmányolnia nagyipari termelési mód-szerek alkalmazásával, ésnem szabad eladni, mert ak-kor megélhetőségi lehetőségnélkül maradunk” – mondtael Csomós.További jelentős lépés,hogy itt tevékenykedik a ma-rosvásárhelyi szervezet szék-helyén az EMGESZ nemré-giben megválasztott falu-gazdásza is, Putnoky CsicsóBarna, ami által az RMGEMaros tagszervezetként szo-rosabb és minden naposkapcsolatban van az ernyő-szervezettel, ezzel segítvemunkájukat.Program indult be a ta-nyavilág gazdaságainakmegsegítése érdekében,amely elsősorban a tejfel-dolgozásban nyilvánul meg,gépek beszerzése által agazdakörök részére.Számos mezőgazdaságiés képzőművészeti jellegűkiállítást szerveztek az évfolyamán, hiszen a gazdál-kodók igénylik az efféle „ki-kapcsolódási” formákat. Azév egyik legnagyobb dobá-

sa ismét a Mikházi Gazda-nap a Csűrszínházban címűszakmai és kultúrával egy-bekötött rendezvény volt,amely immár nem csak re-gionális, de Erdélyben, sőtaz egész Kárpát-medencé-ben példanélküli esemény-nyé nőtte ki magát, ésamely az idei évben mégjelentősebb lesz. Emelletta székhelyen első alkalom-mal megszervezték a Gyü-mölcs ízek sokadalma ver-sennyel és kiállítással egy-bekötött vásárt, amely nagysikernek örvendett, hiszentöbb mint 80 mustra érke-zett be, így lesz folytatása.Továbbá ugyanebben azidőszakban megnyílt a va-dadi születési grafikus ésfestőművész, Kilyén Árpádtárlata, amely jelenleg ismegtekinthető a székház-ban.
Kapcsolatok ápolásaAz egyesület mindignagy hangsúlyt fektetet akapcsolatok széleskörű

ápolására, amely a magyar-országi kiállításokon valórészvétel tekintetében mu-tatkozott meg. Részt vetteka budapesti Kárpát-meden-cei élelmiszer-előállítókkonferenciáján, a nagyegy-házi sajtmustrán erdélyigazdákkal, akik díjakkaltértek haza, akárcsak aszatymazi fűszerpaprika-és borversenyen, ahol egy-re több külhoni gazda veszrészt. Sőt, az előbbin háromkis és közepes feldolgozóüzem is képviselte Erdélyt.Mindamellett a felnőtt-oktatás területén elérteredmények is jelentősek,hiszen a szervezet által mű-ködtetett tanfolyamok le-hetőséget biztosítanak agazdálkodók, farmerek szá-mára, hogy a szakminisz-tériumok által elismert ok-levelet megszerezve komo-lyabb vállalkozásba kezd-jenek, és legyen lehetősé-gük kihasználni a pályázásilehetőségeket, persze nemelhanyagolható a folyama-tos tanulás sem. 

Rengeteg 
terv a jövőre nézveA jövőre, illetve az ideiévre vonatkozólag CsomósAttila elnök úgy véli, hogy azúj gazdakörök és a már meg-lévők, de jogi személyiséggelmég nem rendelkezők szá-mára annak megszerzése alegfontosabb feladatok egyi-ke. Továbbra is folytatják akiállításokat, mustrákat, sújabbakat indítanak el a2017-es év folyamán. Hason-lóképpen folytatni fogják afarmerképző tanfolyamokat,bővítik azok skáláját, és elő-adókat szeretnének kiképez-ni. Az egyesület székháza to-vábbra is Magyar Házkéntfog működni, aktívabban be-kapcsolódva a KÖSZ, az EM-GESZ, a LAPAR és a Kárpát-medencei Magyar GazdákEgyeztető Fóruma (KEF)munkálataiba. Az idei évbenismét megrendezésre kerülaz Országos Mezőgazdaságiés Élelmiszeripari Kiállításés vásár (OMÉK), ahová azegyesület újra szeretné el-vinni a mintegy 30 Marosmegyei termelő, kiállító por-tékáját, bemutatva a nagy-közönség előtt.Szeretnének legalább egyhektár szántóterületet meg-vásárolni kísérleti parcellákbeállítása érdekében. Kasza-gépet vagy gépeket vásárol-nának a hegyvidéki gazda-ságok, gyümölcstermesztőfarmok megsegítésért. Egygazdakört például úgy támo-gatnának meg, hogy pasztő-röző gépet szereznének beszámára, hogy a tejfelvásárlásés értékesítő engedéllyel ren-delkező kör bővíthesse ésfejleszthesse tevékenységét.

Timár Tímea
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Minden egyesület életében a tél az évzárás, a számadá-
sok és a tervkészítés időszaka. Így van ez a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete – Maros Szervezet életében
is, ahol bár elégedettek a 2016-os eredményekkel, úgy
érzik, hogy az idei év még több munkát tartogat. 

Sikeres évzárás az RMGE Maros 
gazdaegyesület életében 
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Mezőörményes nevét Ermenus néven 1321-ben emlí-
tik először az oklevelek. 1332-ben papja, Pál harminc-
kilenc régi báni dénár pápai tizedet fizetett, ezt
követően 1333-ban tizenöt ezüstdénárt és egy régi
báni dénárt, 1334-ben hat garast, hat verecensis-t, két
régi báni dénárt, 1335-ben négy garast fizetett. 
Örményes a legkorábban ismert adatok szerint Kán
nemzetségbeli László vajda és fiai örökjogú birtoka
volt, amelyet cserébe adtak Miklós fia, Mykének. 1321-
ben I. Károly király Kácsik nemzetségbeli Mihály fia Pé-
ternek adta adományul Myke magtalan halála miatt. 
Kastélyát 1638-ban említik először, de valószínűleg ré-
gebbi eredetű. Rákóczi Zsigmond kedvenc tartózko-
dási helye volt. A Központ ez évi első lapszámában a
mezőörményesi kastélyról írunk újságunk olvasóinak. 

A nemesi 
telek elnevezéseA két világháború közöttiidőben Őrményes Marosmegye rücsi járásához tar-tozott. A korabeli leltárokudvarháznak nevezték. Kas-tély, udvarház, kúria névvelillették a korabeli fejedelmi,fő-, közép- és köznemesiépületegyüttest, melyet la-kásként rendezett be, min-denütt rangjának megfele-lően. A kúria szó tulajdonkép-pen a nemesi telek elneve-zése, melyet lakó- és gaz-dasági udvarra veteményes-,gyümölcsöskertre, rendsze-rint parkban álló lakóházravonatkoztatták. 
Birtokok kálváriájaMezőörményest 1329-ben I. Károly több birtokkalegyütt elcserélte Hontpáz-mány nemzetségbeli PogányIstvánnal. A cserét bizonyító ok-mány elbeszéli Örményes-birtok történetét, amelybőlkiderül, hogy az visszaszállt

a királyra, hiszen László vaj-da a király ellen lázadt ésfiai továbbra is hűtlenekkelálltak kapcsolatban, illetvea királyi javakat pusztítot-ták, továbbá Mykenek nemvoltak örökösei. Az okmány ,,megfeledke-zik” az 1321-es adományo-zásról. A cserét követően ahelység határát is megjá-ratták.A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbóltudjuk meg azt is, hogy1336-ban Hontpázmánynemzetségbeli Pogány Ist-ván továbbcserélte a birto-kot Zyluas-i Sumbur fiaiGyulával és Petheu-val, va-lamint Gyula unokája, Pálfia Andrással, olyan terüle-tekre, amelyet azok sze-génységük és elpusztulásukmiatt sem hasznosítani, semmegőrizni nem tudtak.
Leánynegyedek1369-ben I. Lajos királyengedélyt adott Zyluas-iSumbur fia Gyulának, hogyleánya, Katalin leánynegye-dét, amelynek része volt Ör-

ményes is, ne pénzben, ha-nem földben adja ki, lévéna leány egy birtoktalan em-berhez ment férjhez.1372-ben a tordai köz-gyűlésen Szentgyörgyi Ist-ván, Zyluas-i Sumbur fiaGyula elárvult unokáinak,Balázsnak és Sandurnak,gyámja, megvádolta a fiúknagynénjét, Katalint, hogyaz őt megillető leányne-gyednél nagyobb részt fog-lalt magának. A vádat alátámasztandófelmutatott egy I. Lajos pe-csétje alatt 1370-ben kelt,pátens oklevelet. A vádra válaszul Katalinférje, Miklós, fia Tamás akolozsmonostori apátságkonventjének ügyvédvalló

oklevelével válaszolt, amelyigazolta, hogy Gyula birto-kaiból csak a feleségét jogszerint megillető részt ik-tatták. A helyzetet megoldandóLászló erdélyi alvajda uta-sítást adott a kolozsmonos-tori apátság konventjének,hogy Gyula testvérének, azelhalálozott Petheu-nak bir-tokrészeit, amelybe bennefoglaltatott Örményes is, azelárvult fiúknak iktassák.
A régi épületből 
átalakított ma is 
látható barokk kastélyAz Őrményesen 1638-ban, valamint az 1721-benkészített leltár szövege a

ma is álló kastélynak háromelődjéről tesz említést. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkban olvasható, hogyŐrményesen állt egy sö-vényből készült tornácosudvarház, majd az I. RákócziGyörgy által épített ,,... nagy,friss épület, téglából való…” úriház, melyet feleségének,az fejedelem asszonynakGörgénybe való utazásai al-kalmával pihenőszálláskénttartott fenn.Az 1721-es leltár szer-kesztője az ,,igen friss” kő-épületet járta végig és írtale a ,,Hosszú palota” külsejét,mely emeletes volt, deszkástornáccal, valamint helyi-ségeit és berendezéseit. Ezt az épületet alakítottákát később, és így jött létrea ma is létező barokk kas-tély. 
Az őrház, a tömlöc 
és a darabontházAz udvarház II. RákócziGyörgy idején tulajdonostváltott, előbb a Barcsai, vé-gül pedig, bonyolult birtok-jogi előzmények után, a (lo-sonczi) Bánffy család tulaj-donába került. A kastélyt Bánffy Dénes1667–1668 során korsze-rűsítette és felújíttatta.Az 1721-ben, BánffyGyörgy megbízásából ké-szült inventárium rögzíti akastély és a körülötte levőépületek XVIII. század eleji

A ma is álló Rákóczi-Bánffy barokk kastély



állapotát. A leírás szerint a falu délirészén, egy nádastó felettiteraszon helyezkedett el.Kerítés vette körül, amelyenkelet felől fából készült, fa-ragott szárköves, kétosztatúkapu nyílott, felette őrház-zal. Az őrház két oldalán atömlöc és a kolcsárház, va-lamint egy sövényből font,kis méretű darabontház ál-lott. 
Az udvarházból 
lett barokk kastélyHogy az első udvarházatmikor és ki építette, arrólnem szól a krónika, de azbizonyos, hogy Mezőörmé-nyest 1336-ban a Gyula-Zsombor nemzetségből valóbirtokost tartották. A XVII. században már aRákóczi családé, majd aBánffyaké.Keresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében tá-jékoztat arról, hogy I. Rá-kóczi György építtette át1643-1645 között a mainagyságára és formájára, azakkor divatos pillérszerűkőlábakra és az azokat ösz-szekötő boltíves megoldás-sal. A munkálatok tervezőjea Rákócziak építésze, a ve-lencei Augustino Serena egyévtizeden át dolgozott Rá-kóczi szolgálatában, és II.Rákóczi György magyar ne-mesi címmel jutalmazta épí-tőtevékenységét. 
Ami ma már nem láthatóA kastély két épülete azudvar közepén helyezkedettel. A „kőpaloták” épülete,mely minden bizonnyal a

ma álló, erőteljes későba-rokk átalakítások nyomátmagánviselő kastély mag-jának tekinthető, egy kő-alapozású, hosszanti elren-dezésű, homlokzatával délfele néző, emeletes épületvolt. Az Erdélyi Magyar Elekt-ronikus Könyvtár közléseszerint a homlokzat menténegy nem sokkal korábban,kőből épült nyitott tornác– filegória – állott, amelynekkeleti végében nyílott a be-járat. A földszinten hat, faragottgerendás mennyezetű szobavolt. Az első helyiség, vagyisa „hosszú palota” falát há-rom, a többiekét pedig egy-egy kőkeretes, lanternás –olajjal átitatott hártya – vagypapírral borított ablak ta-golta. Az emeletre egy kettős,

tölgyfakorlátos kőlépcső ve-zetett fel. Tőle jobb oldaltegy téglából épült, faragottkőpárkányokkal tagolt, si-saktetővel - „gombos to-rony” - fedett filegória he-lyezkedett el. A kőlépcső tetejéről azelső emelet helyiségeit le-hetett megközelíteni. Itt ösz-szesen hat szoba volt, ezekközül kettőhöz egy-egyárnyszék kapcsolódott, kö-zöttük pedig egy nagyobbterem helyezkedett el. Az emelet nyílászárói fa-ragott párkányokat kaptak,a szobák egy részét pedigkazettás, festett mennyezetdíszítette.A leírás szerint a nyugatioldalon egy újabb, geren-davázas szerkezetű filegóriahelyezkedett el, amelyhezegy egyszerű kialakítású fa-lépcső csatlakozott. Az épü-let cseréptetőt kapott, alatta

többosztatú pince húzódott,vakolatlan kőfalakkal.
A contignációs épület
története tisztázatlanA kastély kisebb méretű,zsindellyel fedett épülete, azúgynevezett „contignációs”épület feltételezhetően az1648-ra elkészült épülettelazonos, későbbi történetetisztázatlan. A leltár által részletesenleírt, a kastély udvarán ta-lálható melléképületek nemmaradtak fenn, a jelenleg akastély szomszédságában hú-zódó gabonás később épül-hetett, feltételezhetően azo-nos az 1796-ban felépült kő-alapozású, téglafalú gabo-nással.Szintén az Adatbankbanolvasható, hogy a jelenlegiépület homlokzatát uralóklasszicizáló. 

Későbarokk elemek egynagyméretű XVIII. századvégi átalakításról tanúskod-nak, ezzel kapcsolatosanazonban nem maradtak fennforrások. Az épület a XIX. század ele-jén több alkalommal kisebbméretű felújítási munkálato-kon esett át, egyikük soránnégy szobáját újraboltozták,többször javították a tetőzetet,fedélszéket, illetve kicseréltéka nyílászárókat is.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre 
bocsátott dokumentációkért

köszönet Keresztes Géza 
műépítész-műemlékvédelmi

szakmérnöknek;
* Fotó: Adatbank, internet
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Újévi finomvegyes 

☻Mivel eggyel több év régi-sége van a Cotroceni-palotá-ban, Johannis idén kappluszba még 30 nap pihenő-szabadságot
☻ Ion Iliescu 2017 karácso-nyát is megéri, de már nembiztos, hogy szabadlábon(vagy egyáltalán, lásd len-tebb)
☻ Basescu nem fog bejárnia parlamenti ülésekre, mi-után a 167. arra vonatkozókérését is elutasítják, hogyáruljanak szeszes italt a sze-nátus büféjében
☻ Vaslui 2017-ben is maga-san listavezető lesz az egyfőre eső nemi erőszakok ésvérfertőzések számát te-kintve; nemcsak Romániá-ban, hanem egész Európában
☻Minekutána Moldáviának

semmi esélye nincs arra,hogy idén felvegyék az Euró-pai Unióba, Románia 2017-ben is az EU legszegényebbországa lesz
☻ Teleorman megye mégegy évvel közelebb kerül a kö-zépkor-végi állapotokhoz
☻ Mivel úgy Liviu Dragnea,mint a miniszterelnök, SorinGrindeanu nagy bagós, rész-ben módosul a dohányzásel-lenes törvény: minden zártlégterű köztéren továbbra istilos lesz cigizni, a parlamen-tet kivéve
☻ Úgy Magyarország, mintRománia kvalifikálódik a2018-as oroszországi focivé-bére, de örömük nem lesz fel-hőtlen, mivelhogy a másik iskijutott
☻Megépül a vásárhelyi, azaz

a vidrátszegi reptér új kifutó-pályája, a biztonság kedvéértegészen Kolozsvárig
☻ Vásárhelyen nyár végéreelkészül a Sütő András-szo-bor… megvalósíthatósági ta-nulmányának a megvalósít-hatósági tanulmánya
☻Megérkeznek városunkbaa polgármesteri hivatal általmár kifizetett új buszok, csaksajnos már eleve tele nyug-díjasokkal
☻ És végül: idén is lesz vi-lágvége! Egy hatalmas, a Föl-dénél hatszor nagyobb átmé-rőjű bolygó közeledik gyilkossebességgel planétánk felé,amely valamikor októberbenfog becsapódni, úgyhogy ad-dig is… kezdjetek el élni…

(Részben a tnr nyomán)

2017 várható eseményei
Székelyruhás rendőrökA New York-i rendőrfőnök aminap bejelentette, hogy aszikh rendőrök mostantólturbánban is járőrözhet-nek a városban (nemvicc!); mindössze annyi akitétel, hogy a turbánok-nak sötétkéknek kell len-niük, és rajta kell lennie arendőrség logójának. A városszikh rendőrei eddig a kalap alatthordták a turbánjukat, mivel ez a legszentebb ruhadarab-juk, így mindig hordaniuk kell; a vallásos szikhek számárakötelező viselet a szakáll is, eddig ezt sem engedélyezték,de mostantól a rövid szakáll is megengedett.Nos, a Székelyföldön szolgálatot teljesítő székelyrendőrök is vérszemet kaptak: beadvánnyal fordultakHargita és Kovászna megye prefektusaihoz, amelybenazt kérvényezik, hogy rendőregyenruha helyett ezutánviselhessenek székely harisnyát, zsinórszegésű, félke-mény szárú fekete csizmát, fehér gyolcsinget, sujtásoslajbit és kurta zekét, illetve a közlekedési rendőrök vi-tézkötéses láthatósági mellényt. A prefektusok válaszailapzártánkig nem érkeztek meg, de amint fejleményvan az ügyben, természetesen azt is megírjuk.

KocsonyaA kocsonya egy hagyo-mányos, minden európainép konyhájában fellelhetőhideg étel. A disznó kevésbénemes, zsíros, porcos, cson-tos részeit (fej, farok, bőrke,köröm) zöldségekkel, fűsze-rekkel abálják (95 °C-on fő-zik), melynek során a kol-lagén kideriválódik a sza-ruképletekből. Elkészülteután hűlni hagyják(ülepítés),majd leszűrik, a húsokat tá-nyérokba adagolják, zsírta-lanított levét rámerik. Hideghelyre teszik, így kihűlésután zselésedik, megszilár-dul. Székelyföldön jobbáraecetes vöröshagymával fo-gyasztják, de volt már olyanszilveszteri buli, ahol úgymegmecseredtek, hogy mus-tárral és szilvaízzel ették.A kocsonya németül Sulzevagy Sülze, szerbül pihtija,románul piftie. Az askenázzsidó konyha kocsonyája apitcha, amely a neve dacáranem a disznó pitchájából

készül (a zsidók nem is esz-nek sertéshúst), hanem csir-kebőrből és csirkelábból. Azolasz kocsonya neve: gelatode frutti di porco, magyarulkábé disznógyümölcsös fa-gyi.Marosvásárhelyen, illetveegész Romániában Ceauses-cu idejében örvendett a leg-nagyobb népszerűségnek akocsonya, mivel a vágóhi-dakon az egészségtelenebbrészeket (fej, boka) levágtáka disznókról, csak utána vé-

letlenül mindig az oldalast,a karajt és a combokat ex-portálták a fejek és a bokákhelyett. Az a vicc járta, hogya román disznó a legoko-sabb állat, mert lábak és fejnélkül megy külföldre, aminjókat lehetett röhögni, főlegkorgó gyomorral.A kocsonya a világ leg-időigényesebb étele: kábényolc órát fő, s utána mégvagy négyet hűl, ezért akimost nagyon éhes lett, azrendeljen inkább pizzát.
A kínai horoszkóp szerint2017 a Kakas éve. Ponto-sabban: a Tűz Kakas éve2017. január 28-án veszikezdetét, és 2018. február15-én ér véget. A kínai ho-roszkóp tizedik eleme, a Ka-kas csupa szerencsés szí-nekben villog, mint az arany,sárga és a barna. A szeren-cseszámai az 5-ös, 7-es és a81-es, szerencsevirága akardvirág. Vajon miért nema kakasmandikó?A Kakas arra ösztönöz

bennünket, hogy „a pontos-ságra, következetességre, fi-gyelmességre összpontosít-sunk” (utóbbit vajon hogykell?), hogy „hangoljuk összea nagyobb terveinket, ésarra is, hogy többé ne ha-lasszuk holnapra azt, amitma megtehetünk”. A kínaikultúrában a Kakasnak ör-dögűző, rossz lelkeket el-hessegető szimbolikus je-lentése van, egyfajta tarajosexorcista.2017-ben a fém találkozni

fog a tűzzel a Kakas jegyében– a tűz megolvasztja a fémet,és izzó, fojtó, feszült han-gulatot teremt úgy társa-dalmi és politikai, mint sze-mélyes téren. Na szép! Idénnem ajánlott pirosat viselni,ez ugyanis tudat alatt fo-kozza a feszültséget, éskönnyen kibillent az egyen-súlyunkból úgy pszichikai-lag, mint spirituálisan, s az-tán csak szaladgálunk fel ésalá, mint a mérgezett egér,izé, kakas. Kukurigúúú!

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

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

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK
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• Bőrgyógyászat
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• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat
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• Sebészet

Molnár Tibor

A Kakas éve
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Francis

Idézet az index.hu liberálisbulvárportál egyik cikkéből:„Csakugyan tehetetlen a népa hatalom ellen? Przemys-ław Witkowski, a KrytykaPolityczna szerkesztője eztírta nekem, mikor szombatreggel megkérdeztem tőle,hogyan értékeli a hajnalieseményeket: »Most előszörláttam a PiS politikusait ré-mülten, olykor sírva, erősrendőri kísérettel menekül-ve, hogy mentsék magukata tömegtől, amely azt kiál-tozta: szégyen, gyalázat, áru-lók! Erős képek, melyek va-lamelyest reményt adnak aPiS leváltására beláthatóidőn belül.« És mindez nemváltotta ki más, mint hogypár ezer ember spontán mó-don összegyűlt – egy másfélmilliós városban, egy negy-venmilliós országban –, ésegész egyszerűen követelte

azt a számadást, amivelmegbízott vezetői tartoznakneki. Egyszerűen nevén ne-vezte a szégyent és árulást,amelyet megbízott képvise-lőik ellenük elkövettek, akiknem értük, hanem szemé-lyes nyereségért és hamisideálokért tékozolták el aző életüket. Kaczyński ráné-zett erre az apró tömegre,és az ellenzéki képviselőkre,akik e tömeggel együtt aztkövetelték, a kormány szá-moljon el a tetteivel, és hagy-jon fel népellenes politiká-jával – rájuk nézett, és ve-szélyben érezte a hatalmát.Félt, és joggal félt…”„Apró tömeg, pár ezerember egy negyvenmilliósországban”, akik ordítozvatüntetnek a kormány ellen,mert az törvényt alkotott amédia szabályozására. Zajosutcai hisztéria Lengyelor-

szág fővárosában, ami átcsapa magyar fővárosba is, ahola felszólalók a lengyel döntéskapcsán már Orbán Viktorleváltását követelik, mert ajó liberális internacionalista:ha Varsóban rálépnek egyliberális lábra, a pesti libe-rális felvisít. Majd rögtönutána fenyegetőzni kezd, éspofátlan túlzásokba esik:„Harmincöt évvel ezelőtt1981. december 13-án (kí-sérteties évforduló, amelyKaczyńskinek is sok fejtöréstokoz) Jaruzelski tábornokkihirdette a hadiállapotot,és bebörtönözte vagy meg-ölette a Szolidaritás moz-galom vezetőit és aktivistáit.Statárium, bilincs és gyilkoserőszak sem volt elég, hogyútjába álljon a népnek,amely szabad akart lenni.Hogy az események milyenfordulatot vesznek, hogy a

szerveződés, a szolidaritásismét érvényt szerezhetnek-e az igazságnak, vagy a ha-talom és a nép közötti fe-szültség az erőszak kiéle-ződéséhez, esetleg a nép le-targiájához és megbénulá-sához vezet-e majd, hogyma kik túl optimisták és kiktúl pesszimisták, mindeztmég nem tudni. De hogybízhatunk-e a népben, hogymegvan-e benne az erő,hogy szembeszálljon az ál-lami önkénnyel, efelől két-ségünk sem lehet.”Ehhez képest a valóságaz, hogy a lengyel nép túl-nyomó többsége kellő fel-hatalmazást adott a Jog ésIgazságosság pártnak, amia Fidesz–KDNP megfelelője,hogy tegyen rendet Lengyel-országban. Ez nem tetszika liberálisoknak, akik az övé-kétől eltérő akaratot ön-

kénynek, gyilkos erőszaknaknevezik. És rögvest nemzet-közi tiltakozási kampánytszerveznek.Magyarországon a libe-rális internacionálé AndréGoodfriend amerikai ügyvi-vő irányítása mellett meg-bukott. Most Lengyelország-ban próbálkoznak. Nem ta-nultak és nem felejtetteksemmit. Nem érdekli őket,hogy a liberalizmus Mekká-jában is vereséget szenved-tek, újra és újra nekirugasz-kodnak. Tulajdonképpenérthető. Nemrég még azegész világ a lábaik előtt he-vert, országok fölött ural-kodtak. Nem adják fel, dehiába erőlködnek. A csilla-gok fordulnak, a lázadás éveközeledik. És a friss tavasziszél végképp elfújja majd aliberális ködöt.
Bencsik András

Erős mondatok

Fukuyama (Francis) Ferenc
japán felmenőkkel rendelkező
amerikai tudós. Meg író. Ám
legfőképp filozófusA filozófusok a lét értelméngondolkodnak. Ebbéli mun-kálkodásuk eredménye az arengeteg nyakatekert fogal-mazás, amelyet csak nagyonkevesen olvasnak, ám annáltöbben idéznek. Például: alét határozza meg a tudatot,a legrosszabb demokrácia isjobb, mint a legjobb diktatúra,a nagy hal megeszi a kicsit,nem léphetsz kétszer ugyan-abba a folyóba, adjatok egyfix pontot, és én kifordítomsarkaiból a világot, meg ilye-neket.Fukuyama Ferenc be-mondta, hogy mindenki me-het haza, vége a történelem-nek. Azaz, mi most nem atörténelemben élünk, hanemutána vagyunk. Valahol, va-lamikor, valahogy, de nemott, ahol vagyunk. Bizonyáranem abban a magas szellemitérben, ahol F. Ferenc a létértelméről szóló hülyeségeitkiagyalja. A történelem végecímű könyvében aztán meg-világosít minket: azt írja, akommunista rezsimek össze-omlását követően a törté-nelmi haladás ideológiák kö-zötti harcként véget ért, avilágban a liberális demok-rácia uralmának kora követ-kezik.Kedves Ferenc, alaposanmellélőtt.Történelmi időket élünk.Ezt a japán-amerikai lét-

tudós ijedten világgá is kia-bálta tavaly az év végén aFinancial Times-ban.Donald Trump győzelmenemcsak az amerikai politika,hanem az egész világrendszámára vízválasztó – írta.Szerinte a populista naci-onalizmus új korába lépünk,melyben az 1950-es évekóta épülő liberális rendre tá-madt rá a dühös és feltüzelttöbbség. Fukuyama Ferencértelmezésében ugyanez tör-tént Nagy-Britanniában aBrexit-népszavazással, és eztlátjuk Franciaországban is,

ahol a munkásosztály tagjai,akiknek szülei és nagyszüleia kommunistákra és szocia-listákra szavaztak, most Ma-rine Le Pen Nemzeti Front-jára voksolnak. VlagyimirPutyin népszerűtlen a ma-gasan képzett moszkvai ésszentpétervári választók kö-zött, de óriási a támogatott-sága Oroszország többi ré-szén. Recep Tayyip Erdogantámogatói a török konzer-vatív alsó-középosztályba va-lók, Orbán Viktor pedig min-denütt népszerű Magyaror-szágon, kivéve Budapestet,

állítja a magyar fővárosi ér-telmiségi körökben igen nép-szerű világlétértelmező. Fukuyama liberális rendalatt, amitől igencsak eltá-volodóban vagyunk, a nem-zetközi kereskedelem és tő-keáramlás rendszerét érti.Azt az elképzelhetetlen szer-kezetet, amelyben a szellemiés anyagi javak, de főleg azemberek, a munkaerő sza-badon áramolhat. Tessék el-képzelni egy áramló embert.Nagyszerű kép. A nem filo-zófusok ezt egyféleképpenláthatják: a hamvasztásos

embereltüntetés előtérbe he-lyezését. A halottat elégetik,füstje meg hiperliberálisanáramlik szét szerte a világba.Szakadjunk el ettől a képtől,mert a végén még régi ége-tések nosztalgiájának bélye-gét sütik ránk. Abból a tény-ből, hogy nem díjazzuk Fu-kuyama Ferenc nézeteit, nemkövetkezik az, hogy náciklennénk. Amúgy kedves bu-dapesti liberális barátainképpen ezt szeretnék elérni.Hogy szakadjon el a cérna,és küldjünk el minden idiótavilágátrendezőt ahova való,az anyjába. Akkor lehetne si-pákolni, jajongani, reszketni,diktatúrázni és diktátorozni.Ámbár ez most sincs betiltva,ezért a mi derék Fukuyama-rajongóink gyakorolják isrendesen, s annyi a hivatásosreszkető, hogy akár egyetemikatedrát is kaphatnának, vagya rettegést felvehetnék a szak-mák jegyzékébe. Szabadonművelik, hangosan és kihí-vóan ugrálnak a bakanccsalmegtaposott magyar sajtó-és véleményszabadság véresteste fölött. Vagy alatta?Ettől persze még mi, vi-lágnyomorítással vádolt sen-kik is létezünk, szorgalmasanjegyzetelünk, lessük Fukuya-ma minden sóhaját. Amúgymeg unalmunkban köpkö-dünk, és lessük, hogy mikorjön már végre a magyar ret-tegőkre jobb világ.A lét értelme egyébkéntcsupán ennyi: lenni.
Dippold Pál
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Arckép: Palecian Judit, minden idők legsikeresebb
marosvásárhelyi születésű sportolója

A helyi születésű, de 2003májusa óta Győrben élő ésmagyar színekben verseny-ző Palecian Juditot nem kellbemutatni az olvasóknak,hiszen eddigi sikeres ered-ményeiről már több alka-lommal írtunk lapunk ha-sábjain. Judit – aki gyerekkorábannéptáncolt, aztán nyolc évigkézilabdázott, tíz évet a küz-dősportoknak hódolt, majdaz ökölvívásra, végül a test -építésre tért át –, világhír-névnek örvend, de mind-ezek dacára a mindannyi-unk által oly barátságos ésszimpatikus ,,hazánklányát”itthon, Marosvásárhelyen,azaz szülővárosában na-gyobb tisztelet és elismerésövezi, mint otthon, Győr-ben.
Marosvásárhelyről 
a világhírnév feléJudit akkor vált ismerttéRomániában, amikor az el-múlt évezred utolsó éveibenmég a marosvásárhelyigyógyszergyárban dolgo-zott, emellett a 2. ligás nőiArmedica kézilabda-csapa-tában játszott, de ezzel pár-huzamosan már országoskick-boxbajnok volt.Idővel Győrben telepedettle, ahol a profi ökölvívásra

váltott, aztán rövid időn be-lül berobbant a világ élvo-nalába, miután kétszeresprofi ökölvívó világbajnoklett marosvásárhelyiként:előbb 2002. április 20-án anémetországi Torgauban,az 52,16 kg-os súlycsoport-ban a hazai Aynour Seno-uglu ellen TKO-val hódítottael a világbajnoki címet; eztkövetően 2003. augusztus30-án, Ózdon megvédte vb-címét, a bulldog szívósságátmeghazudtoló izraeli hölgy,Hagar Smoulfeld nagy bá-natára.Amikor a szorítóból vég-leg kilépett, Judit pofonosztókesztyűjét csillogó-villogóbikinire, azaz az ökölvívástfitneszre cserélte. Azótatöbb nemzeti bajnoki címet,megszámlálhatatlan nem-zetközi kupagyőzelmet szer-zett.
Újabb vb-címek, 
ezúttal fitneszbenAz igazi áttörés 2007-bentörtént, amikor a szívós tes-talkatú, de bunyót szimpa-tizáló lányból izmos, töme-get növelő amazon lett, akiönbizalommal tele lépettfel a szorítók helyett a szín-padokra, majd Szászrégen-ben megnyerte első testé-pítő versenyét. Idővel a jó

eredményeinek köszönhe-tően kivívta a fitneszvilágelismerését, felfigyelt rá asportvilág elitje, majd újracsodálhatta az addig márszámára jól ismert arany-érmek fénylő csillogását. 2014-ben három, 2015-ben négy, míg 2016-banszintén négy világbajnokicímet ért el különböző szö-vetségeknél a testépítő- ésfitnesz világbajnokságokon,emellett három Európa-baj-noki címet is magáénak tu-dott az utóbbi három évben. 
Ki áll a Judit 
eredményei mögött?Profi ökölvívóként Győr-ben megismerte élettársát,majd későbbi edzőjét, a me-zőköbölkúti (Beszterce me-gye) születésű, tízszeres ma-gyar bajnok, Európa-bajnok,2010-ben San Javier-benmegrendezett NAC verziójúveterán testépítő világbaj-nokságon vb-címet szerzettLakatos „Múmia” Mihályt,aki Marosvásárhelyen, aCostructorulnál kezdte eltestépítő pályafutását. A kapcsolatuk elején Misifőleg a súlyzós edzésekkelsegítette Juditot, aztán életepárja lett. A „Miss Boxing” művész-névre hallgató szívós, de

már akkor izmos öklözőidőközben végleg szögreakasztotta a pofonosztókesztyűket, majd párja, Misibefolyására gondolt egy me-részet és sportágat váltott:az addig is hűen látogatotterőteremben végleg áttérta testépítésre, így elindultegy újabb sportpályán, a fit-nesz karrierének hódolva,amiből nagy szerelem lett: ,,...Szerencsés voltam, hi-szen a szakmai háttér biz-tosított volt számomra azélettársam által, aki több-szörös nemzeti és nemzet-közi bajnok volt, majd Eu-rópa- és világbajnoki arany-at is szerzett. Ő mindig aszívét-lelkét kiadja a csa-patért és értem, mindenki-nek segít a versenyeken” –mondta el korábban aMummy Team versenyzője,Palecian Judit.Amúgy az edző és tanít-ványa jelenleg is Győrbentestépítést és fitneszt taní-tanak. 
,,Marosvásárhelyen 
jobban tisztel a média”Karácsony és újév közöttMarosvásárhelyen tartóz-kodott Judit, akivel a követ-kező beszélgetés készült:– Sikeres évet hagysz ma-gad mögött, hiszen újranégyszeres világbajnok let-tél, emellett a tavasszal Eu-rópa-bajnoki címet is be-zsebeltél, sőt két nemzetközikupagyőzelemben is voltrészed. Hogyan értékeled a2016-os esztendőt?– Valóban nagyon sikeresesztendő volt számomra a2016-os, hiszen minden ver-senyen, amelyiken részt vet-tem, sikerült diadalmaskod-nom. Az utóbbi vb-címet dec-ember elején a WBPF ver-zióban, Thaiföldön értemel, így pályafutásom 11. vb-diadalát szereztem az At-hletic Phisique kategóriá-ban, miután november vé-gén megvédtem a NAC MsUniverse címét, ami a leg-fontosabb célkitűzése voltszámomra 2016-ban.

– Hogyan élted át a thai-

földi megmérettetést, hiszen
a verseny napján a Bang-
koktól 130 kilométerre dél-
keletre lévő Pattayán töltöt-
ted be a 44. életéved, aztán
az atletikus fizikumúak kö-
zött, erősen definiált, szálkás,
száraz izomzatoddal újra
meggyőzted a zsűrit, majd
világbajnok lettél.– Ennél szebb születés-napot nem kívánhattam vol-na! Buranits Ildikó (WBPFHungary főtitkár) a világ-szövetség női bizottságánaka vezetője nagy meglepetésttartogatott számomra, hi-szen tortával lepett meg,közben mindenki állva tap-solt, bíztatott és szólt aHappy birthday című szám.Én meg a magyar zászlótletettem kezemből, majdegy kiváló show-műsorralköszöntem meg a közönségbíztatását.

– A kvalifikáció megszer-
zése után csak azok vesznek
részt az Eb-n, vb-n, akik ki
tudják fizetni az utazás, a
szállás költségeit és a neve-
zési díjat. Számos megmé-
rettetésen jelen voltál az
utóbbi években Indiától
Thaiföldig, azon túl Fama-
gustától Hamburgig. Kik tá-
mogatnak anyagilag, hogy
részt tudsz venni a rangos
világversenyeken?– Nagyon sokat köszön-hetek az NAC szövetség ma-gyarországi elnökének, VidaZoltánnak, ugyanakkor Bu-ranits Ildikónak, a WBPFmagyarországi főtitkárának,valamint a támogatóimnak,akik mindenben segítenek,nélkülük nem tudnék résztvenni a világversenyeken. 

– Mindamellett, hogy na-
gyon sikeres vagy, mi több,
te vagy minden idők legsi-
keresebb marosvásárhelyi
sportolója, évek óta mégsem
részesültél érdemoklevélben
a marosvásárhelyi sportgá-
lán. Győrben kitüntettek té-
ged?– Sajnos nem kaptamegyetlen oklevelet, elisme-rést Győrben sem. Ami iga-zából fáj, hogy a romániai,azaz marosvásárhelyi média

Ha arra gondolunk, hogy ki Marosvásárhely, akár Maros megye minden idők legsikeresebb helyi születésű sportolója, akkor az eddigi
eredményeinek köszönhetően a többszörös román és nemzetközi kick-boxbajnok, magyar színekben 11-szeres testépítő- és fitneszvilágbajnok,
3-szoros Európa-bajnok Palecian Judit éljenezne az elképzelt dobogó legfelsőbb fokán. Olyan ismert, világbajnoki vagy Európa-bajnoki
címet szerzett helyi sportolók előtt, mint a néhai Simon László birkózó és dr. Pongrácz Antal párbajtőröző vagy Ballai Sándor birkózó,
Gombos Attila, Gombos Csaba, Traian Rus, Apostolache Kiss Andrea stb. harcművészek. Igaz, Palecian nem olimpiai sportágban jeleskedett,
mint a fent említettek közül néhányan, de neki van a legtöbb vb- és Európa-bajnoki címe marosvásárhelyi illetőségűként. 

,,Múmiának” Judit a legsikeresebb versenyzője

Lakatos Mihály így vélekedett a minapa Központnak:– Judit az eddig megszerzett 11 világ-bajnoki és a három Európa-bajnoki cí-mével – emellett még számos versenyendobogós helyen végzett –, a legsikeresebbversenyzőm, de emellett a világ egyiklegsikeresebb fitneszversenyzője is. Vi-lágszínvonalú sportpályafutását profiökölvívásban kezdte, ahol kétszeres profivb-címet szerzett. Mindezek után joggalkijelenthetjük, hogy a világ egyik legsi-keresebb versenyzője, ami vitathatatlantény mindenki számára – mondta edzője. Hol és mikor lett világbajnok és Eu-rópa-bajnok Palecian Judit?
Világbajnoki-címek1. NAC abszolút vb-cím, 2014 Castellón

de la Plana2.IBFA vb-cím, 2014 Sapri3. WBPF vb-cím, 2014 Mumbai 4. NAC Universe vb-cím, 2014 Hamburg5. IBFF vb-cím, 2015 Koper6. NAC Universe abszolút vb-cím, 2015Hamburg7. WABBA Ms Universe vb-cím, 2015Tenerife8.  NAC vb-cím, 2016 Famagusta 9. IBFF vb-cím, 2016 Koper10. NAC Universe vb-cím, 2016 Ham-burg11. WBPF vb-cím, 2016 Thaiföld
Európa-bajnoki címek1. IBFA Eb-cím, 2014 Sapri2. WBPF Eb-cím, 2015 Koszovó3. WBPF Eb-cím, 2016 Budapest
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Mikulás-
ajándék az 
Active 7 
tagjainak  
Vacsorával, majd késő éjszakába nyúló
bulival búcsúztatták el a 2016-os évet
a marosvásárhelyi Active 7 kézilabdá-
zói, akik a tavaly megnyerték a Hargita
megyei női kézilabda-bajnokságot. Az összejövetelen a következő csapat-tagok voltak jelen: Zsók Gyöngyvér, Mol-dovan Anna Mária, Biró (Peres) Zita, Vasi-lescu (Gergelyfi) Erzsébet, Marina (Bucur)Cerghizan, Farkas Krisztina, Orbán Mária,Marie Dreger, Loredana Conțiu, Dan (Ren-des) Melinda, Teodora Bucur, Biró (Kádár)Kinga, Andreea Iuga, Kozma Emőke és La-risa Matei – mezőnyjátékosok.  Az est fénypontja a Mikulás megérke-zése volt: az együttes önzetlen szponzora-inak köszönhetően (Retacom, Fomco,Călinuț, Carocom) minden egyes csapattagegy tréningfelsővel lett gazdagabb. Mint Biró (Peres) Zita, az együttes gól-vágója elmondta, a csapat célkitűzése,hogy megszerezzék a bajnoki címet, ezértmindössze néhány nap vakációt tartanakaz ünnepek alatt.Objektív okok miatt hiányzott JámborMargareta, Raluca Rău, Veronica Orme -nișan és Babó Melinda.  

Czimbalmos 
Ferenc-Attila

sokkal jobban megbecsül, mint azanyaországi, aminek a mai napig semtudjuk, mi az oka. Győrben sokkalelismertebbek a kézilabdázók, lab-darúgók, akár más sportolók is, deez van világszinten is. Ezzel én úgyvagyok, hogy tudomásul veszem, el-fogadom. De aminek nagyon örven-dek, hogy sportolóként világszerteismernek, a nagy nemzetközi verse-nyeken látom, hallom, hogy az ellen-feleim rettegnek, tartanak tőlem, ami-kor a színpadra lépek. Amúgy én te-szem a dolgom, haladok előre, ésmindig az van előttem, hogy az nyer-jen a versenyeken, aki legjobb. 
– Gondolom, hogy mindig jó kedvvel

jössz haza Marosvásárhelyre feltöl-
tődni, mint ahogy ezt az idén is tet-
ted...– Én bárhol, bármilyen nemzetközivagy országos megmérettetésen ve-szek részt, mindig tudatában vagyok,hogy Marosvásárhelyen születtem éssoha nem felejtem el, hogy honnanindultam el. A szívem csücske maradMarosvásárhely, ahová örömmel jövökhaza, hiszen itt kezdődött el a spor-tolói pályafutásom, itt laknak a ro-konaim, barátaim, ismerőseim, akikbüszkék rám. Ez nekem sokat jelent!

– Mit vársz a 2017-es esztendőtől?– A 2017-es tavaszi idényt kiha-gyom, mivel érzem, hogy pihenésrevan szükségem. Ha ősszel indulok,akkor a N.A.C. és a WBPF verzióbanis a vb-címet szeretném megvédeni.
Czimbalmos Ferenc Attila
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Mindannyian szemek va-gyunk egy láncban. Szülőket,nagy-, déd-, sőt ükszülőketkapcsol össze ez a képze-letbeli fonal, amelyet bárnem látunk, mégis ennekmentén rakódik ránk látha-tatlan örökségünk. A testal-kat, a hajlam borúra vagyderűre, a szemünk, hajunkszíne, a kitűnni vágyásunkvagy éppen a mindig beol-vadni akarásunk. Ez a „ho-zomány” egy része biológiaieredetű, a másik lelki, ésvan, amit a nevelés, a ta-pasztalatok során kapunkmeg, és adunk tovább azutánunk következőknek.  Arra, hogy a családi múltjelentősen befolyásolja azéletünket, csak a huszadikszázadban jöttek rá a szak-emberek. Korábban az em-bert mint egyént vizsgálták,és kizárólag biológiai lény-ként tekintettek rá. A hu-szadik század egy olyanrendszerterápia megjelené-sét hozta el, ahol az embereksorsára kapcsolatain – csa-lád, iskola, munkahely, nem-zet – keresztül is tekintünk,mert a lelki elváltozások, aszemélyiség fejlődése csakezen keresztül kap értelmetés válik elérhetővé.  Régenazt vallották, hogy mindenkitiszta lappal születik, mamár tudjuk, hogy ez a lap a

születésünk pillanatában issok információt tartalmaz,és ezek akkor is hatnak ránk,ha nem ismerjük őket. Ab-ban az esetben, ha feltárjuka múltunkhoz tartozó kap-csolataink erényeit és hibáit,felszínre kerülnek a tudat-talan mozgatóerők, és esélynyílik a jobbulásra, megol-dásukra vagy elengedésük-re.
Bontsd ki a csomagod!Minden ember számtalanlehetőséggel születik, de eze-ket nemzedékről nemzedék-re terhek nehezítik. Nehézsorsok, rossz kapcsolatok,bűnök, betegségek, igazság-talanságok. Ezek az utódok-ra is hatással vannak, és ahatás akkor múlik el, amikora rendszerben – ami alatt agenerációk sorát értjük –helyreáll  harmónia. Akkor,amikor valaki felvállalja, el-rendezi, megoldja. A múlt-ban nemcsak történelmi tra-umák rejtőznek, hanem hét-köznapi titkok is. Egy koraiházasság, egy örökbefoga-dás, alkoholizmus, hűtlen-ség, sikkasztás, adócsalás.
Gyökerekből szárnyakGyakran, ha nem is tudjáka családtagok a teljes igaz-

ságot, valamit azért sejtenek.Nagyon bonyolult működéseez a léleknek, már Jung isleírta, hogy közös ősképek,közös tudattalan emlékekis működnek bennünk. Eza sajátos, láthatatlan infor-mációáramlás intuíción, tu-dáson, emlékeken, érzetekenkeresztül zajlik.Azonban a múlt nemcsaksérelmeket rejthet, hanemerőforrás is lehet. Az embergondolhat arra, mennyi min-dent kibírtak az elődeim,biztosan én is képes vagyokerre. A családi történetekbenhétköznapi hősök jelennekmeg: akik dolgoztak, túlél-tek, ápoltak, megmentettekés megmenekültek, megol-dásokat találtak, újrakezd-tek, felülkerekedtek. A csa-ládtörténet amúgy is mintáksokaságát kínálja, és sokkalkönnyebb a nagymamánkhelyébe képzelni magunkat,mint egy idegenébe.

Erre a bölcsességre köny-nyebben jut az, akinek me-sélnek a családról, és nemúgy kezelik ezt a témát, hogysemmi sem számít, „ami el-múlt, az elmúlt” felfogással.A többgenerációs család-ban a mindennapok sorántörtént az emlékek, a törté-nelem áradása. A gyerekekegyütt éltek a dédszülőkkel,találkoztak a nagynénikkel,nagybácsikkal, hallották abeszélgetéseiket, ismertéksorsukat. Ma a szűk vagyszétesett családokban ezek-hez az információkhoz ne-héz hozzájutni, nincs elégidőnk egymásra, kevés a kö-vethető minta. Ugyanakkorlátni, hogy a téma nagyonaktuális, hiszen egyre töb-ben kutatják fel az őseiket.Nagyon jó tudni, hogy kikvagyunk, de az a szerencsés,ha nem a rang a cél, hanemarra irányul a figyelmünk,milyen emberek voltak az

őseink, mik a történeteik,és különböző helyzetekbenhogyan cselekedtek.Sok mindent hozunk, ka-punk, de ezek nem deter-minálnak minket befolyá-solhatatlanul ilyen vagyolyan életre. A saját sorsáértminden maga felelős! Van-nak problémák, amiket azegyén szerez születése után,és vannak, amelyek egy na-gyobb összefüggésben lé-teznek. Ha tudjuk, mik tör-téntek a családtagjainkkal,akkor az a leghelyesebb, haszembenézünk azokkal ahelyzetekkel, amelyek ilyenmódon ismerősek a szá-munkra. Az ember mindigeldöntheti, hogy siránkozvahurcolja-e tovább a problé-máit, vagy kísérletet tesz amegoldásukra, bármilyennehéz is az oda vezető út.
Timár Tímea

A családi múlt jelentősége. Visszatekintés az ismeretlenbe

4 újévi fogadalom, amitérdemes betartani

Örökölni sok mindent lehet. Pénzt, ékszert, vállalko-
zást, házat, vagyont, de még adósságot is. Külső és
belső tulajdonságok sorát, kapcsolati rendszert, szo-
kást, testi és lelki alkatot. De lehet örökölni sorsot is?
Milyen erősen hat ránk felmenőink története, öröme
vagy tragédiája?

Csak vidámanReggelente a buszra száll-va csupa üres, savanyú te-kintettel kerülünk szembe,ami még a mi vidám alka-tunkat is képes fásulttá ten-ni. Pedig egy mosoly, egycsibészes összenézés sem-mibe sem kerül, és nempusztán a saját közérzetün-ket javítja, de valaki másnapját is megszépítheti. 
Minden hónapban 
találkaTúl sok a munka. Mostnem érzem jól magam. Márvan programom. Ismerőskifogások? Általában így há-rít az ember, ha a barátaivalnetán a családjával való ta-

lálkozóról van szó, pedig aszociális kapcsolatainkatépíteni, gondozni ugyan-olyan fontos – ha nem fon-tosabb –, mint dolgozni, vagyotthon heverészni. 
ÉnidőEgy nap csak 24 óra, deha ennek a duplája lenne,akkor is mindig előállnánkvalamivel, hogy miért nemtudunk saját magunkra időtszakítani. Tessék megterem-teni az énidőt – mi is folya-matosan erre törekszünk!Napi 20-30 perc, amit csakmagunkra szánunk, amikorkizárjuk a világot és medi-tálunk, olvasunk, festünk,azaz egyszerűen kikapcso-lódunk, pont elég arra, hogy

száműzzük a stresszt.
Elő a farbával!Nem mindenki tudja vagymeri az érzéseit kifejezni,de törekedni kell rá, hogyéreztessük a másikkal, hafontos számunkra. Sőt, aztis, ha nem értünk vele egyet!Minden elfojtott érzelem gá-tolja a lelki fejlődésünket,ráadásul abból, ha nemmondjuk ki, amit érzünkvagy gondolunk, csak feles-leges stresszforrásokat ge-nerálunk magunknak. Tehát,nyugodtan jöjjenek a „sze-retlekek”, bátran dicsérjükmeg a másikat, de ugyanúgyadjuk tudtára, ha valamibenmás az álláspontunk!

Forrás: Nők Lapja

Fogyókúrázni kezdek, gyakrabban járok el edzeni, korábban fogok kelni – ezek
mind nagyon szép elképzelések az új évre nézve, de csak kevesen tudják betartani
őket. Mi olyan fogadalmakra tesszük a voksunkat, amelyek nemcsak könnyen
betarthatók, de az életünket is szebbé teszik.


