
Meddig épül 
egy jégcsarnok? A címbéli kérdésre normális körülmények kö-zött kézenfekvő lenne a válasz: ameddig elnem készül. Ha pedig pontosabban szeretnénkmegfogalmazni a kérdést, akkor annak a kö-vetkezőképpen kellene hangzania: meddigépül a marosvásárhelyi jégcsarnok? Nos, ígymár nehezebb helyzetben vagyunk, mert ugyanigaz lehet, hogy ameddig el nem készül, dehogy a Maros partján mennyi időre van szükségahhoz, hogy elkészüljön, annak a Jóisten leheta megmondhatója. Vásárhely esetében azonban,úgy tűnik, Ő sem. 
Karácsonyt hitelbe  Gazdaságkor helyi mé-diája büszkén közlia legújabb „lesújtó”statisztikát, amelyszerint világszin-ten is pénzügyianalfabéták va-gyunk. Csak abangladesiek, az af-gánok meg az albánoksereghajtók mögöttünk. Lásd a legújabb felmérést, amelynek alapjánmi nem értünk a pénzhez, nem tudunk velegazdálkodni, minimális ismereteink sincsenekróla. 
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Szoboregyensúly 
MarosszentgyörgyönSzombaton Marosszentgyörgyön lelepleztéka nagyközség első magyar vonatkozású köztériszobrát, amely Petőfi Sándor költőt, 1848-49-es forradalmárt ábrázolja. Az alkotás BálintKároly szobrászművész munkája, és a SzentGyörgy Gimnázium előtti kis köztéren állítottákfel.

3. old. // AKTUÁLIS

Új sorozat, XI. évfolyam // 50. szám  // december 14–20. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az orvosból lett 
művész történeteCasoni Szálasi Ibolya neve nem ismeretlen amarosvásárhelyi művészet- és divatkedvelőközönség számára. A festőművészt nemrégbeválasztották a világ első száz modern festőjeközé, és amellett, hogy műalkotásainak szín-pompás csodavilágával lenyűgözi a szemlélőt,különleges ruhákat tervez és készít.

4– 5. old. // KULTÚRA

A vásárhelyi (vidrátszegi) reptér bezárása után kvázi egy évvel újabb hideg zuhany érte a
„kedves marosvásárhelyi” utazóközönséget: az új vasúti menetrend hatályba lépésével
múlt vasárnaptól megszűnt a közvetlen vonatjárat Marosvásárhely és Budapest között,
azaz a Vásárhelyről Magyarországra vonatozás ezután kizárólag úgy lehetséges, ha az
utasok elhaladnak Kolozsvárra – egy másik vonattal, busszal, stoppal vagy amivel érik –,
és ott felszállnak a budapesti járatra. 

Szigorúan 
megszüntetett 
vonatok

Szigorúan 
megszüntetett 
vonatok

Magyar vár, melyre ma már
csak a történelme emlékeztetBethlen Déstől szűk harminc kilométerre ke-letre, a Nagy-Szamos partján fekszik. Nevét arégi magyar Betlen személynévből kapta, mely-nek alapja a bibliai Betlehem városa. 1235-ben Bethleem néven említik először. 1325-ben a Bethlen család kezdte el várát építeni.Ma már nyoma sincs. 

6– 7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

5. old. // VÉLEMLNY
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KOS: A napokban felpörögnek ön körül az ese-mények. Egyszeriben azt érzi, mindenre képesés bármi lehetséges. Éppen ezért kellene kerülniea komoly döntéseket, mert az egy dolog, hogyfejben már mindent megálmodott, de nem biztos,hogy ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!
BIKA: Érthető, hogy csak boldogtalan lesz attól,ha örökösen a negatívumokat keresi az életében,és még számon is tartja őket. El kellene felejteniea múltat, és minthogy a régmúlt árnyait kergesse,a jelenéből kellene a legtöbbet kihoznia!
IKREK: Már a hét elején teljesen kimerülhet, hanem osztja be jobban az idejét. Túl sok programotszervez magának, az amúgy is túl sok munkájamellett, és emellett még rengeteg emberrel isakar találkozni.
RÁK: Ön is tudja, hogy hajlamos mártírkodni,látványosan szenvedni. Lehet, hogy pont ebbőllesz elege a környezetének és abból, hogy túlmagas elvárásai vannak szeretteivel szemben,akik ha nem felelnek meg önnek, még maga leszrájuk mérges.
OROSZLÁN: Eddig volt lehetősége tervezgetni,a héten már a kivitelezés jön. Már akinek vannaktervei, mert aki még mindig nem tudja, mit sze-retne, a héten nem is fogja tudni kihasználni acsillagok nyújtotta lehetőséget, hogy előrelép-hessen.
SZŰZ: Eljött az ön hete, és ígéretes lehetőségekkelkecsegteti a sors. Ám nem sok ideje lesz teketó-riázni, szinte azonnal kell tudnia dönteni, különbenelúsznak ezek a kínálkozó alkalmak.
MÉRLEG: Mostanában sok mindent megtanult,és kimondottan bölcsebbnek érzi magát. Látszikis a változás, a környezete is nyugodtabbnak,megfontoltabbnak érzékeli, főleg azért, mert avelük szembeni viselkedése is megváltozott, ésmég türelmesebb lett.
SKORPIÓ: Úgy néz ki, megtanulta a leckét. Amostani tapasztalások komolyan magához térí-tették. Ugyanakkor arra is rájött, hogy ki az igazbarát és ki nem az. Ám ennek ellenére még lesz ahéten néhány meggondolatlan döntése és lépése,amivel rendesen slamasztikába kerülhet.
NYILAS: A héten könnyen elbizonytalanodhatszinte mindenben. Hirtelen nem tudja, mit akarcsinálni, mi legyen a jövőjével, de még a barátikapcsolatai terén is fellép ez a bizonytalanság.
BAK: Hirtelen rendkívül sok probléma zúdul anyakába, ráadásul családi gondok is lesznekköztük. Nem csoda, ha egyre csak gyűlni kezdönben a feszültség. Találja meg a módját, hogylevezesse, különben rá fog menni az egészségé-re!
VÍZÖNTŐ: Érzi, hogy manapság minden folya-matosan változik ön körül és valahol magábanis. Talán emiatt is olyan bizonytalan és kételkedikannyit. Ezért ne hozzon addig semmilyen döntést,amíg a változások be nem következtek.
HALAK: Teljen ez a hét a megbocsátás és a kap-csolatok ápolásának jegyében! Borítson fátylat amúltra, bocsásson meg azoknak, akik megbán-tottak, és kezdje el megreformálni azokkal a kap-csolatát, akiket szeret. 
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265– 250.994
E– mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTÁR |KÁR KIHAGYNI 
Rendkívüli karácsonyi
hangverseny Jön a karácsony! címmelrendkívüli vokálszimfonikuskarácsonyi hangversenyrekerül sor december 14-én,csütörtökön a Kultúrpalotanagytermében. VezényelFranz Lamprecht németor-szági karmester, hárfán játszikNagy Orsolya, közreműködika Marosvásárhelyi Állami Fil-harmónia vegyes kara ésszimfonikus zenekara. Ahangversenyre a 10-es számúbérletek érvényesek.
Törtarany és Grafolíra December 14-én, csütörtökön16 órakor kettős könyvbe-mutatóra kerül sor a maros-vásárhelyi várban levő Vár-lakban, Kedei Zoltán festő-művész műtermében. Albert-Lőrincz Márton Törtaranycímű haikukötetét a szerző,Kedei Zoltán Grafolíra (líraés grafika) című könyvétDoszlop Lídia ismerteti. Ki-lyén Ilka színművésznő P. Bu-zogány Árpád Szavak pipa-csokkal, sóhajokkal haikubancímű recenzióját olvassa fel.
A hónap tárgya A Maros Megyei Múzeum ter-mészetrajzi osztálya havontaegy-egy kiállított tárgyat ajánlaz érdeklődők figyelmébe.2017 decemberének tárgyaa gyöngybagoly (Tyto alba)védett madár. A mini-diapo-rámába helyezett egyed amadár természetes életterétmutatja be. A madarat KissSándor 2003. január 20-án

adományozta a múzeumnak,Szombath Zoltán, a múzeumpreparátora készítette elő éshelyezte el a diaporámába.
A Kézcsodák 
karácsonyi vására A Kézcsodák kézművesköráltalános iskolás és középis-kolás tagjainak karácsonyikiállítása és vására december10–17. között reggel 8 órátóleste 8-ig tekinthető meg aDeus Providebit TanulmányiHáz előterében.
Irodalmi pályázat 
diákok számáraA Máltai Szeretetszolgálatirodalmi pályázatot hirdet is-kolások részére, a következőtémakörben: Az én adventem(5–6. osztályosok számára),és Miért csillog a karácsonyfa?(7–8. osztályosok számára).A munkákat a szolgálat Ma-rosvásárhely, Berek utca 1.szám alatti címére kell be-küldeni január 15-ig. Az ered-ményhirdetésre január 25-én kerül sor, a nyerteseketdíjazzák.
Cipősdoboznyi szeretet Az Erdélyi Magyar NemzetiTanács és az Erdélyi MagyarNéppárt Maros megyei szer-vezete ötödik alkalommalszervezi meg Cipősdoboznyiszeretet akcióját. December18-ig Marosvásárhelyen a Mi-hai Viteazu (Klastrom) utca10. szám alá hétköznap 10-15 óra között várják azokadományait (nem romlandóélelmiszert, játékot, ruhane-

műt), akik hozzájárulnánake nemes ügy sikeréhez. Meg-kérik, a dobozra írják rá, hogyhány éves gyermeknek – fiúvagy lány – szánják. A gyűjtéssorán összegyűlt adományminden évben sok szegénysorsú és árva gyermek ün-nepét teszi melegebbé, han-gulatosabbá. Bővebb infor-mációk a 0741-260-464 vagya 0762-248-687-es telefon-számon.
Decemberi ünnepségek 
a megyeszékhelyenDecemberben a marosvásár-helyi önkormányzat az alábbieseményeket szervezi és tá-mogatja: 15-én, pénteken 18órától a Rózsák terén a PetruMaior Egyetem hallgatóinakünnepi koncertje, 18-án, hét-főn 18 órakor a Mihai Emi-nescu Művelődési Házban,valamint 20-án 17.30 órátóla Színház téren kolindákhangzanak el. December 31-én 22.30 órától a Győzelemtéren utcai szilveszterezéslesz. 
XI. Gyöngykoszorúk
Gyöngye A Maros Művészegyüttes december 16-án, szombatontartja a hagyományossá váltGyöngykoszorúk Gyöngyenéptánctalálkozót. A 15 óra-kor kezdődő gálaműsornaka Maros Művészegyüttes kö-vesdombi székháza ad ott-hont. A belépés ingyenes. Aprogramot szakmai megbe-szélés egészíti ki, amelyet akövesdombi Darina étterem-ben tartanak. 
Állatkerti karácsony Jövő héten, december 18–22.között Állatkerti karácsonycímmel iskolai csoportoknakszervez foglalkozásokat a ma-rosvásárhelyi állatkert. A te-vékenységeken a december15-ig, péntekig bejelentkezőcsoportok vehetnek részt. Apedagógusok a 0746-799-057-es telefonszámon vehetikfel a kapcsolatot a szerve-zőkkel.



A címbéli kérdésre nor-mális körülmények közöttkézenfekvő lenne a vá-lasz: ameddig el nemkészül. Ha pedig pon-tosabban szeretnénkmegfogalmazni a kér-dést, akkor annak a kö-vetkezőképpen kellenehangzania: meddig épüla marosvásárhelyi jég-csarnok? Nos, így márnehezebb helyzetben vagyunk, mert ugyan igaz lehet,hogy ameddig el nem készül, de hogy a Maros partjánmennyi időre van szükség ahhoz, hogy elkészüljön,annak a Jóisten lehet a megmondhatója. Vásárhely ese-tében azonban, úgy tűnik, Ő sem. Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy az egyikromán hírügynökség beszámolója szerint a múlt hétenVásárhelyen járt ifjúsági és sportminiszter azt nyilatkozta,hogy a tárca számára prioritás a jégcsarnok befejezése.Sőt, azt is mondta a tárcavezető, hogy a sportcsarnokkorszerűsítését is támogatni fogja. A téli sportoknakszánt létesítményhez visszakanyarodva, nézzük, mitmondott még a legfőbb illetékes: „Ezzel a jégcsarnokkalbüszkélkednünk kellene, ehhez hasonló létesítménynem igazán épült az utóbbi időben. Megvan az esélyarra, hogy befejezzük, hiszen 90%-ban kész, és úgylátom, nagyon jó állapotban van az építmény” – véle-kedett. Marius Duncannal ellentétben elődje, a 2016 febru-árjában itt járt Elisabeta Lipă viszont egészen máskéntlátta a helyzetet, szerinte a tárca ugyan már 7,5 millióeurót fordított a projektre, azonban nem sok ered-ménnyel. Azóta eltelt másfél esztendő, s a helyzet vál-tozatlan: változatlanul rossz, hisz az eltelt időszakbantapodtat sem léptek előre az építkezésben, legfennebb„konzerváltak”. Ha arra gondolunk, hogy Dorin Floreapolgármester már többször is jelezte, amennyiben aminisztérium átengedné a létesítményt a városnak,kevesebb mint öt hónap alatt befejeznék a munkálatokat.Szerintem lehetőséget kellene adni neki, hogy bebizo-nyítsa: tartja szavát! S ha már a 2008 óta folyamatosan épülő műjégpályárólesett szó – amelyet Borbély László egykori tárcavezető,igaz, kampánycélból, már két alkalommal is ünnepé-lyesen „átadott”, legalábbis, ha emlékezetem nem csal,a szalagvágás megvolt –, hadd emlékeztessek a főtérialuljáró esetére, amely csekély két évtized alatt készültel… Azt mondják, a jó munkához idő kell, a rosszhozmég több. A vétkeseket pedig meg kell nevezni, és felelősségrekell vonni. Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Meddig épül egy jégcsarnok? 

Egy magyar vonatkozásúköztéri szobor felállításánakgondolata már 2008-banmegfogalmazódott a köz-ségvezetés magyar képvi-selői közt, de ennek kivite-lezésére szinte egy évtizedetvárni kellett. Végül 2017decemberére sikerült lelep-lezni Petőfi Sándor magyarköltő bronzmását több lel-kes támogató segítségével:Magyarország kormánya,testvértelepülések, anyaor-szági települések, maros-szentgyörgyi és más erdélyivállalkozók, egyházak, kul-turális csoportok, magán-személyek. A szoboravatástkövetően Sófalvi SándorSzabolcs, Marosszentgyörgypolgármestere a követke-zőket mondta el lapunknak: „Ez nagy ünnep számunk-ra. Elsősorban azért, mertez az első magyar vonatko-zású köztéri szobor Maros-szentgyörgyön, de reméljüknem az utolsó. Úgy érzem,hogy egyensúlyt teremtet-tünk, hiszen polgármester-ként ez feladatom és kül-detésem. Van egy románköztéri szobor és most vanegy magyar is. Ez is jelzi,hogy itt, Erdélyben, közsé-günkben románok és ma-gyarok egyetértésben együttélünk. Ami még nagy üze-net, hogy adományokbólkészült a Petőfi-szobor. Re-méljük, hogy maradandókincset alkottunk, hogy ez-által a gyermekeinknek ésunokáinknak is üzenünk,akikről remélem, hogy ko-szorúzni fognak itt több al-kalommal, sok éven keresz-tül. 
„Érdemes 
maradandót alkotni!”„Több mint ezer emberjött el az ünnepélyre, és szá-momra ez üzenet, hogy ér-demes maradandó értéke-ket teremteni. Az emberekezt értékelik, amit alátá-maszt a tény, hogy sok tá-mogató volt, akik lelkesenálltak mellénk, másodszormeg azért, hogy ilyen szépszámmal vettek részt a ren-dezvényen. Szerintem ez a

nap a helyi román közösségszámára is ünnepnap kellettlegyen, és azáltal, hogy ennyin jelen voltak, románképviselők, tanácsosok, aromán kultúrában elöljáróemberek – és még gratu-láltak is – a multikulturalitáslétét tükrözi. Olyan ember-ek, akik pár évvel ezelőttmég lefestették a kétnyelvűtáblákat, azok most eljötteka Petőfi-szobor avatására.Ez azt üzeni számomra,hogy Isten előtt semmi nemlehetetlen, hogy van meg-térés. Egy olyan ember, aki-ben gyűlölet volt, évek alattmeg tud változni, és ez an-nak köszönhető, hogy köz-ségünkben tényleg sikerültgyökeresíteni a toleranciát,a testvéri szeretetet magya-rok, románok és romákközt” – vélekedik a nagy-község polgármestere.  
„Petőfi alakja a hazasze-
retetet, a szabadságvá-
gyat, a magyar öntuda-
tot képviseli”A továbbiakban afelől ér-deklődtünk, hogy a magyarkormány miért tartotta fon-tosnak támogatni a szobo-rállítást.  „Minden határontúli magyar közösség ha-sonló kezdeményezéseitboldogan támogatjuk. Eb-ben az esetben Petőfinek

az alakja olyan értékeketképvisel, amelyek nemenyésznek el: a hazaszeret,a szabadságvágy, a magyaröntudat. Ezeken a vidéke-ken különösen fontos, hogyegy ilyen szimbólum köz-téren is megjelenjen, látsszon, hogy ez a szobornem véletlenül van itt, ha-nem mert itt egy magyarközösség él, amelyik min-dent megtesz azért, hogy anehéz időkből is kilábaljon,hogy jövőt építsen az újnemzedékeknek. Petőfi pe-dig erre tökéletesen alkal-mas, képviseli ezt a törek-vést, ezt a vágyat" – mondtael lapunknak Lakatos Mi-hály, a Magyar KormányEmberi Erőforrások Minisz-tériumának osztályvezető-je.Dr. Vass Levente parla-menti képviselő, maros-szentgyörgyi lakos is a szo-borállítás támogatói közétartozik.  Kíváncsiak voltunk,miért tartotta fontosnak eztmegtenni. „A marosvásár-helyi RMDSZ elnökekéntfontosnak tartom, hogy avárost körülölelő hét pe-remközségünk mind magyaridentitásában, mind gazda-ságilag Marosvásárhellyelegyütt megerősödjön és fej-lődjön. A mi metropolisz-övezetünk a legnagyobb ma-gyarok lakta övezet az or-

Szombaton Marosszentgyörgyön leleplezték a nagyközség első magyar vonatkozású
köztéri szobrát, amely Petőfi Sándor költőt, 1848-49-es forradalmárt ábrázolja.
Az alkotás Bálint Károly szobrászművész munkája, és a Szent György Gimnázium
előtti kis köztéren állították fel, egy, már régebben odahelyezett román vonatkozású
szobor szomszédságába. A szoboravató ünnepség nagy érdeklődésnek örvendett
nemcsak a helyiek, hanem a környékbeliek részéről egyaránt. A rendezvény
után Sófalvi Sándor Szabolcs helyi polgármestert, Lakatos Mihályt, a magyar
kormány képviselőjét és dr. Vass Levente parlamenti képviselőt kérdeztük a Pe-
tőfi-szobor szükségességéről.

Szoboregyensúly Marosszentgyörgyön
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– Petőfi Sándor-szobrot avattak a nagyközségben –  

szágban, és együtt közösenrománokkal, magyarokkal,romákkal tudjuk fejleszteniezt a várost. A magyarságszempontjából jó választás-nak tartom Petőfit, gyönyörűa szobor, örvendek, hogy acsaládommal együtt hozzá-járulhattam a felállításához.Számomra Petőfi a nagy-mamák, a gyermekek hang-ján szóló költő mellett, anemzetét szerető költő is.A nemzetszeretetet az em-ber egészen fiatal korátólkezdődően fejleszti ki ma-gában. Már gyermekként,amit Petőfitől tanultam, és

ami formálta az eszemet, alelkemet az, hogy a szegé-nyekért akár a nagy urakkalis szembe kell szállni, és haaz ember olyan helyzetbekerül, hogy segíthet, akkorne felejtse el, honnan indult.Politikai szerepvállalás utánis kell legyen egy olyan kö-zösség, például a maros-szentgyörgyi, ahova bátran,örömmel visszajön. Én aztgondolom, hogy a maros-vásárhelyi metropoliszöve-zet egy ilyen hely lesz" –osztotta meg gondolataitvelünk a képviselő. 
Nemes Gyula
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Casoni Szálasi Ibolya neve nem ismeretlen a maros-
vásárhelyi művészet- és divatkedvelő közönség szá-
mára. A festőművészt nemrég beválasztották a világ
első száz modern festője közé, és amellett, hogy mű-
alkotásainak színpompás csodavilágával lenyűgözi
a szemlélőt, különleges ruhákat tervez és készít, va-
lamint divatrovatot is vezet egy helyi napilapban. „Napfény. Főtér, Marosvá-sárhely. Ez a kedvenc helyem,ebben a városban születtem,itt élek, nemrég mégis úgyéreztem: hazaértem”– kezditörténetét az orvosnő.Édesapja neves szabó volt,édesanyja is a Divatházbandolgozott, viszont ő az orvosipályát választotta. „Miután– néhány éve egészségügyiokok miatt – abbahagytama gyógyítást – meséli tovább– kitárult előttem a világ.Divattervezéshez fogtam,majd rajzolni és festeni kezd-tem, valamint elvégeztem amarosvásárhelyi Népi Egye-tem divattervezői és festé-szeti szakát is. Pár hónaprará, hogy festeni kezdtem, ki-alakítottam egyéni stíluso-mat, amit ma már világszerteismernek. Mindig szerettema különleges formákat, szín-kombinációkat, az építészet-ben, a divatban, az élet többiterületén. Ezért sajátos, szo-katlan kifejezésmódot ke-restem gondolataim, meg-éléseim, érzelmeim tolmá-csolására. Ugyanakkor szük-ségét éreztem, hogy mindenalkotásomon egy emberi ala-kot ábrázoljak. Megjegyzemviszont, hogy ez a magá-nyosnak tűnő személy nema MAGÁNYT jelképezi, ha-nem a nagybetűs EMBERT,a csodálatos lényt, megélé-seivel, érzelmeivel az életszínpadán. Ezt a néha szo-morú, máskor vidám, bi-zonytalan, gondolkodó stb.díszletet igyekeztem egyéniszín- és formavilágommalújraalkotni. Így a festés belsőszükségletté vált, és az voltaz érzésem: „hazaértem” –vallja a festőművésznő.„Ha ruhákat tervezek éskészítek, akkor is úgy ér-zem: „hazaértem”. Általábanaz anyag színe, minősége,formája ad ihletet számom-ra. Kedvencem a lycra, agyűrött bársony és az ela -sztikus csipke. A kreációimnem hagyományos módonszabott ruhák, mondhatniazt is, hogy többé-kevésbészabatlan anyagdarabokbólkészülnek. Ez a szabásformaőseink primitív ruházatához

áll a legközelebb, stílusukviszont többnyire vintage,retro és art deko hangulatú”– magyarázta.
Édesapja 
nyomdokaiban…„Szó szerint négy éve „ér-tem haza”, mikor – több si-keres egyéni kiállítás és szá-mos nemzetközi szintű al-bumban való szereplés, ésegy New York-i kiállításonvaló részvétel után – régiálmomat valóra váltva, si-került bérelnem egy sarkotgalériám számára a főtéri,régi Divatházban, melynekegyik alapítótagja édesapámvolt. Galériám érdekessége,hogy – a festmények mellett–megtekinthető néhány ál-talam tervezett és készítettegyedi estélyiruha is” – vezetbe a világába. A sokoldalúművésznő legszívesebbenlezser, különleges szabásúdarabokat kedvelő, nonkon-formista hölgyeknek tervezruhát.
Retrospektív 
kiállítással készült 
karácsonyraA művésznő azt is el-mondta, hogy az utóbbi hó-napokban volt egy inspirá-ciómentes periódusa, ami-kor nem festett, ennek el-lenére hozzájárult a köze-ledő karácsony ünnepi han-gulatához egy színfolttal,egy retrospektív kiállításformájában, melynek meg-nyitója november 22-énvolt. Erről így mesélt: „A ki-állított képeket nem az év-szám, stílus vagy tematikaszerint választottam ki, ha-nem a színek szerint szín-foltokat alkotva. Hideg ésmeleg színfoltok, szín-szi-getek váltják egymást a ga-lériám falán, egy mozaikotképezve, innen ered a kiál-lítás címe is: Expo Mozaik”– meséli.Egy bizonyos alkotási pe-riódusba tartozó képek ke-rültek egymás mellé. A mű-vésznő több festményt ké-szített egymás után ugyan-

azzal a témával és hasonlókromatikával.Elmondása szerint márkilencedik éve fest ebben astílusban, melyet egyesműkritikusok – az amerikaiDanijela Kracun, CharlesMcFadden és az angliai JonHamilton-Fford szerint – apop-art, favizmus, impresz-szionizmus és a szuprare-alizmus keverékeként „Iby-Stílus”-nak neveznek, mígmások a neo pop artra em-lékeztető, impresszioniz-musba hajló, valamint ne-okubista jellegűeknek tart-ják. A portrékészítésben is

hű maradt minimalistaszimbolizmusra törekvőegyéni stílusához, melyetezúttal egyesek neo pop,mások realista pop art stí-lusúnak mondanak.
Volt páciense 
méltatta a művésznőtA kiállításmegnyitórameglepetéssel készült a mű-vésznőnek egy volt páciense,Monus Kata, aki példakép-ként tekint egykori házior-vosára: „Időnként az élet azutunkba sodor olyan nagy-szerű embereket, akiktől so-

kat tanulhatunk. Bár az őtörténete, mégis csak az énszubjektív szemszögembőltudom megmutatni nektekés neki is.”A mára már felnőtt kislányelmondta, hogy sok-sok évvelezelőtt egy erdélyi falubanélt szüleivel. „A faluban voltkét orvos. Egy „doktorbácsi”,aki a felnőtteket gyógyította,meg egy „doktornéni”, aki agyerekeket. Természetesenvalahányszor beteg lettem,anyukám elvitt a doktorné-nihez. Nos, minden gyerek-ben van félelem az orvosokirányába, én sem voltam ki-

Itthonról haza

Az orvosból lett 
művész története
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Karácsonyt hitelbe  
Bezzeg az északiak, vagy a németekés a franciák... – azok tudják mi fánterem a pénz helyes ismerete. Mi-közben az olaszok, akik régóta nyugatikapitalisták, mégsem osztják be pén-züket. És tanácsokat is osztogat azún. felmérést végző szervezet: adjunkzsebpénzt a gyerekeknek, kezdjükel korán gyerekeink pénzügyi felvi-lágosítását (valamiért most az eről-tetett szexuális felvilágosítás is eszem-be jut...), merjünk kockáztatni, fek-tessünk be bátran, vegyünk fel köl-csönt, ne tartsuk megkuporgatottpénzecskénket a párna alatt. Mégszemet vet rá a szomszéd. Mindeköz-ben az anyaország pénzügyminisztereóva inti a lakosságot a meggondo-latlan karácsonyi költekezéstől, azát nem gondolt ünnepi hitelfelvéte-lektől, a fölösleges pazarlástól. Deolvastam már olyan hírekről is, me-lyekben a kapitalizmus tarthatatlan-ságáról írnak-beszélnek komoly köz-gazdasági elemzők, hiszen a „piacmegoldja”-típusú ellenőrizetlen tő-keáramlás, pénzfelhalmozódás nem-hogy megszüntetné a társadalmi kü-lönbségeket, ellenkezőleg: a neoli-berális piacgazdaságokban még job-ban szétnyílik az „olló”, még szem-betűnőbb lesz a szegények és a gaz-dagok közti szakadék és életszínvo-nalbeli távolság.Mi köze ennek karácsonyhoz? Ép-pen ehhez van köze! A „sátán ganéja”,a pénz – ahogy Assisi Szent Ferenchajdanán fogalmazott –, akkor is, havan, akkor is, ha nincs, már-már meg-fojt, megöl mindnyájunkat. Jó lenneegy ködoszlás a fejünkben s még in-kább a szívünkben. Jó lenne mögélátni ennek a zsibvásárnak, ennek apiaci, csencselő kufárszellemnek,amely minden szent értékre, ünneprerátelepedett, és kegyetlen rafinériávalgúzsba köti lelkünket, hihetetlenülförtelmes valóság. Pénzben mérünkmindent. Sőt alá is támasztjuk, mond-ván: mindennek ára van... A bennünkszunnyadó emberi jót, a hiteles ér-zéseket, szívjóságot, az igazi, valódiemberi kapcsolatokat, a meghittséget,a megrendüléssel járó elcsendesedést,a tiszta örömet mind-mind dekázzuk.Így az ünnep közeledtével mindencsak a pénz, a szerzés, a fogyasztás,ajándéktárgyak, a csillogó-villogógiccses dizájn körül folyik. Idegrost-jaink, figyelmünk, terveink, álmainkmind arra feszülnek, arra irányulnak,hogy mi is kellene még az ünnephez.Szigorúan a pénztárcánk felől meg-közelítve. S mindezt még jótékony-ságba, örömszerzési látványos akci-ókba csomagoljuk, hátha mások ismeghatódnak tőle.Undor tölt el már attól is, ahogyezekben a napokban az autósorokórákig tülkölve próbálnak átjutni aváros egyik üzletétől a másikig. A

gyerekek a hittanórán nem győzikfelsorolni, mit kaptak mikulásra, detudom előre, az „angyal” még nagyobbdömpinggel sokkolja majd őket. Mimeg nem is csodálkozunk már, hakövetelőznek, hisz semmivel nemtudnak betelni. Mindig több kell,újabbnál újabb kiadásban. Tőlünk,felnőttektől tanulják. Nem Jézust,nem Karácsonyt, mégcsak nem is Jé-zuskát vagy a Szentestét várják, ha-nem a velejáróját: az ajándékokat.Bizony, ez a legnagyobb biznisz akarácsonyban. Micsoda hasznot lehethúzni belőle.És fejetlenül ugrunk bele meggon-dolatlan nagy kölcsönökbe, könnyel-műen szórjuk a pénzt, mert hát meg-érdemeljük, egyszer élünk, nem? El-képesztő hitelekkel adósítjuk el ma-gunkat a bankoknak, önként, hogyaztán évekig nyögjük ennek a böjtjét.Nem is beszélve a pénz miatti elége-detlenség szülte családi veszekedé-sekről, melyek az ünnepi meghittegyüttlétet is pokollá teszik, a tet-szetős, de értéktelen, lelket kiürítőócska holmikról és bóvlikról, ame-lyeknek birtoklása feletti öröm leg-feljebb percekig tart.Gyermekkoromban tudtunk örülnia kevésnek is. Akkor is volt zseb-pénzünk, voltak megtakarításaink,még napszámba is mentünk, ha kel-lett. A szerzés öröme is tartósabbvolt. Annak örültünk, amit kaptunk.Jobban értékeltük, amiért megdol-goztunk, ami sok lemondással járt,amíg kigyűlt rá a pénz, vagy néhaajándékba megkaptuk. Mert annakmegvolt a verítéke. És nem voltunktelhetetlenek. Nem követelőztünkmindegyre. Nem fogadtunk fel pénz-ügyi tanácsadót, hogyan kell befek-tetni, mert a legnagyobb befektetésa szeretet volt, ami tudjuk: sosemértéktelenedik el. Ennek nincsenekinflációs krízisei. Nem áll fenn a ve-szély, hogy nem jut mindenkinek, hanem osztjuk be rendesen. Amikorédesanyámmal hetek alatt kimostunkkét szatyornyi üveget, és bevittük avárosba, hogy értékesítsük, az árábólegy öttagú család több hétre valótartós élelmiszerhez jutott, és megvoltunk elégedve azzal, amit az angyalhozott. Nem kértünk kölcsön a szom-szédtól, csak azért, hogy még drágábbajándékot vehessünk magunknak.Tény, hogy ezt nem a nosztalgia hozzaki belőlem, biztosan nem.Látva mindazt a cucckazalt, amivéa karácsonyt silányítottuk, inkábbfájó szívvel töprengek: hogyan szívjael a vérünket a sátán, a pénz, a mam-mon eszközén keresztül. És mi milyenkönnyen megkötjük a mefisztói alkut.Engedünk a sóvárgásnak, a kapzsiszerzés vágyának, ami állandó elé-gedetlenséget szül, hogy vásárolj, fo-gyassz. Hajszol nyugatra a jobb ke-

resetért. A nyugatiakat még nyuga-tabbra, a keletieket hozzánk, a mig-ránsokat meg ránk, mert hát itt (va-lójában ott?) a Kánaán...Az egész Földgolyó egy állandóhangyaboly lett: kergeti a sátán azembert. Jólétet, bőséget ígér neki.Ha leborulunk előtte, és imádjuk őt,mint a zsidók az aranyborjút, amígMózes fenn a hegyen imádkozott –feladtuk eszményeinket. Behódol-tunk. Lélektelen lett minden, oda azünnep varázsa. Csak pótlékok, pa-zarlás, felszínes tobzódás, az időagyonütése, téboly, lelket kiüresítőzajos kavalkád veszi át a helyét, me-lyet majd fájdalmas kijózanodás, gyo-morrontással telített hasogató más-naposság követ. Kikészülünk tőle, éstele leszünk panasszal.Mózes aztán lejött a hegyről. Össze-törte a két kőtáblát az aranyborjún.Lerombolva az aranybálványt is. Fel-olvasta a tízparancsot, kihirdetteIsten szándékát az emberrel. Valódiüszőáldozatok vérével meghintettea népet: Az ő vére rajtunk és fiainkon!– válaszolták az emberek.Jézus Krisztus, a Megváltó sajátvérét adta értünk, hogy kiszabadul-junk a sátán karmaiból. A tüskét, azáteredő bűn méregfogát is kihúzta.Ugyan még sajognak sebeink utána,de már nem vagyunk lekötelezve Lu-cifernek.Isten titkának örülni, őszinte sze-retetet adni és megtapasztalni, te-het-e valakit bármi egyéb ennyireboldoggá? Mert csak az ilyen ünnepemel fel, lazít el, simítja el ráncaidat,űzi el aggodalmaidat, szünteti megfélelmeidet, nyugtatja le háborgó lel-kedet, tölt és „dob fel”, szó szerint.Fel a magasságba, a mennyei dicsőségelőízét adva meg, amelyről a betle-hemi angyalok is énekeltek.A karácsony tiszta örömét, lelketbékéltető szentségét pénz nélkül isátélhetjük. Még olcsóbb is. Sőt úgyaz igazi. Hiteles. Hisz ingyen van.Ajándékként lett Isten emberré. Meg-hitelezte szeretetét. Hogy mi vissza-találjunk hozzá.
Sebestyén Péter

Gazdaságkor helyi médiája büszkén közli a legújabb „lesújtó” statisztikát,
amely szerint világszinten is pénzügyi analfabéták vagyunk. Csak a
bangladesiek, az afgánok meg az albánok sereghajtók mögöttünk. Lásd
a legújabb felmérést, amelynek alapján mi nem értünk a pénzhez, nem
tudunk vele gazdálkodni, minimális ismereteink sincsenek róla. 

vétel ezalól. Amikor bemen-tünk, egy kedves, mosolygósfiatal nő fogadott. Sose fe-lejtem el, hogy megmelegí-tette a „hallgatóját”, hogy nelegyen számomra kellemet-len. Kedvesen beszélt, és min-dent elmondott nekem is.Szerettem a „doktornénit”,úgy, ahogyan egy őszinte kis-gyerek szeretni tud. Sose fél-tem már, amikor beteg let-tem. Amikor elköltöztem a kicsifaluból, még mindig kedvesemlékként őriztem a „dok-tornénit”. A történetnek avége nem itt van... ez csupána kezdet. „Nagylány” voltammár, amikor tavaly Marosvá-sárhely főterén, egy ajtónmegláttam egy kis matricátés az ismerősen csengő névmellett az Art Gallery kifeje-zést. Ahogy hazaértem, rög-tön utánanéztem az interne-ten. Kiderült, egykori orvo-somról van szó. Meglepődveolvastam, hogy egy betegségmiatt abba kellett hagyniaorvosi karrierjét, és így derültki, hogy páratlanul tehetségesfestő és tervező. Akkor kezd-tem el igazán csodálni az ere-jét. Mert nem kis dolog: éve-kig tanult, hogy orvos lehes-sen, és amikor sikerül, és ki-váló abban, amit csinál, azélet áthúzza az egészet. Őnem adta fel. Nem bújt el egysarokba sajnálni magát. Mapedig a 100 legjobb kortársfestő között tartják számonvilágszerte. Olyan gyönyörű-séges művészi alkotásokatköszönhetünk neki, amelyekvidámságot hoznak a leg-szürkébb napon is. Köszö-nöm, hogy ilyen kiváló példátkaphattam. Gyakorlatban ismegtapasztaltam, hogy azélet értünk van, és mindenprobléma egy lehetőségetrejt. Ez a történet motivál,hogy bármi történik, úgy fo-gadjam el, hogy a javamatszolgálja, akkor is, ha az adottpillanatban még nem értem,miként” – egészíti ki a kedvestörténet a művésznőről al-kotott képet.
A legszebb ajándék 
lehet egy festményCasoni Szálasi Ibolya mun-kái a régi Divatház épületé-ben levő Casoni Art Gallery-ben találhatók, a Rózsák tere58. szám alatt. Festményei-nek nagy része eladó, ámszívesen vállal megrendeléstis, hisz úgy véli: „a legszebbajándék szeretteinknek, üz-lettársunknak vagy önma-gunknak egy festett portrévagy egy eredeti festmény”.

Pál Piroska
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EGY MAGYAR VÁR, 
melyre ma már csak a
történelme emlékeztet
Bethlen Déstől szűk harminc kilométerre keletre, a
Nagy-Szamos partján fekszik. Nevét a régi magyar
Betlen személynévből kapta, melynek alapja a bibliai
Betlehem városa. Előbb az erdélyi Belső-Szolnok vár-
megyéhez tartozott, majd a trianoni békeszerződésig
Szolnok-Doboka vármegye Bethleni járásának szék-
helye volt. 1235-ben Bethleem néven említik először.
1325-ben a Bethlen család kezdte el várát építeni,
majd 1438-ban Bethlen Gergely bővítette, de csak
1543-ban említik először. A Rákóczi-szabadságharc
alatt többször cserélt gazdát, a kurucok felgyújtották,
majd 1707-ben a császáriak lerombolták. Ma már
nyoma sincs. A mai város területén feküdt a közép-
korban Bélyegalja – 1456, Belegalia – falu, ma a város
része, a betelepült zsidókról Jeruzsálemnek nevezik.
1848. december huszonkilencedikén itt győzte le
Bem serege Jablonsky és Urban császári ezredesek
egyesített seregét. A református templomban nyugszik
az I. Apafi Mihály fejedelem utasítására 1674. dec-
ember tizenharmadikán itt lefejeztetett Bánffy Dénes
főispán.

I. Apa birtokaBethlen tehát Déstől min-tegy harminc kilométerre ke-letre, a Medgyes-patak és aNagy-Szamos találkozásánáltelepült. A Becse-Gergelynemből származó és a XII.század közepén élt I. Ant –Ont – unokájának, I. Apánakbirtoka volt, akit 1258-1270között az V. István ifjabb királypartján álló főnemesekkelemlítenek, de Bethlen néven. I. Apa halála után a birtokotegy ideig a család tagjai kö-zösen kezelték, majd az 1305.évben megtartott osztálykorBethlent és uradalmát egyikutóda, az Apafiak őse I. Ger-gely szerezte meg. Ennek ha-lála után 1350 körül az újabbosztálykor II. Jakab birtokalett. 
1438: Albert király 
engedélyt ad az építésreEzután egy évszázadig nemtörténik említés a településről.Az 1437-ben Kardos Jánosvezetésével a Szászföldön ésFehér megyében kitört, majd

Budai Nagy Antal vezetésealatt Erdély északi részére isátterjedt parasztfelkelés le-verése után, annak hatására,Albert király 1438 májusábanBethlen Gergely kérésére,egyesek szerint fa-, vagy kővárépítésére, mások szerint vi-szont a már 1325-ben – aBethlen család egyik tagja,Gegus mester által – meg-kezdett vár építésére adottengedélyt. Kiemelten fontos tudni azt,hogy úgy látszik, a vár ekkormég nem épült fel, mert 1482-ben és 1503-ban még csak aBethlen család udvarházaitemlítik. 1543-ban azonbanBethlen Farkas már a bethlenivárból keltezi levelét. 
A Bethlen-egyezségÍrott dokumentumok tá-masztják alá azt, hogy 1551körül Tinódi Lantos Sebes-tyén is megfordult itt, akita gazdatisztek elég barát-ságtalanul fogadhattak,mert: „…nem úr hirével, bü-dös bort adának…” neki (Ti-nódi: Az udvarbírókról és

kulcsárokról szóló éneke).Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy ami-kor Bethlen Farkas 1552-ben váratlanul meghalt, avár és uradalma testvérének– a kecskeméti Patócsi Mik-lós özvegyének – valamintgyermekeinek birtokába ke-rült. A Bethlenek emiatt indí-tott perében Báthori Andrásvajda közreműködésével1553-ban olyan egyezségjött létre, amely szerint Beth-len vára és uradalma Erzsé-bet asszony és gyermekeikezén maradt. Patócsi Gáspár és Ferencgyermekei között az 1570-ben megtartott osztálykora Fejér-bástya a Kigyós-bás-tyával, két nagy bolttal és 9kőházzal a néhai PatócsiGáspár leányainak, Annánakés Erzsébetnek, a Kereki-bástya, a Szeges-bástya 9kőházzal a néhai Patócsi Fe-renc gyermekeinek, György-nek, Jánosnak, Katalinnak,és Annának, Csáky Pálnénakjutott.

A várat Báthori Zsigmond
fejedelem Báthori 
András bíborosnak adjaA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogyBékés Gáspár az 1575. év ta-vaszán a szászokat és széke-lyeket fellázítva, Báthori Istvánerdélyi fejedelem ellen indultseregével.Báthori ez év július nyol-cadikán vereséget mért a lá-zadókra, és pártjukra állt Pa-tócsi György és János várátelfoglalva unokaöccsének,Bethlen Boldizsár országosfőkapitánynak adományozta. Ugyanakkor tudni kell aztis, hogy 1589-ben mogyoróiLosonczi Bánffy Boldizsárnak,Torda megye főispánjának ésKápolnai Bornemissza Bol-dizsárnak is voltak itt birtok-részei, mivel mindegyiküknekPatócsi leány volt a felesége.Még ugyanebben az évbenBáthori Zsigmond fejedelemBethlen várát és tartozékaitBáthori András bíborosnak

adta, azonban az 1595. évigyulafehérvári országgyűlés-ről Tahy Gáspár nyerte ado-mányba, aki feleségének,Kendy Zsuzsannának adta át. Itt kell megjegyezzük mégazt is, hogy Tahyéknak gyer-mekük nem lévén, az 1602.év elején Báthori Zsigmondelőbb sákai Giczi Péternekadományozta Bethlent, derövid idő múlva visszavéve,hívének Csáky Istvánnak ado-mányozta. 
1616 körül a birtok 
a Hallerek kezébe kerülBethlen várát – ami 1604-ben Mindszenti Benedek zá-logbirtoka lett – 1605-benBocskai István már Kendi Ist-vánnak adta. Szintén Kiss Gá-bor világít rá arra, hogy Kendihűtlensége miatt, 1610-benBáthori Gábor fejedelem el-kobozta birtokait. Bethelent 1616 körül Hal-ler Zsigmond szerezte meg,majd testvérére Haller Ist-vánra hagyományozta. Tulajdonosai ezután isgyakran változtak; így 1631-



ben I. Rákóczi György kezérekerült, aki 1632-ben a falubanlevő részeivel együtt 13 ezernyolcszáz forintért főudvar-mesterének, Kékedy Zsig-mondnak zálogosította el, ezpedig 1638-ban feleségére,Barkóczi Annára hagyomá-nyozta az uradalmat azzal,hogy annak halála után ro-konaira, Béldi Pára és Jánosraszálljon. János csakhamar meghalt,Pál pedig tatár fogságba esett,így csak kiszabadulása után,1659-ben juthatott a bethlenivár birtokába. 
Amiről Cselebi 
sorai tanúskodnakEvlija Cselebi 1661 szep-temberében az ifjú Apafi Mi-hály fejedelemmé történt vá-lasztása után látogatta megés írta le Béldi tulajdonát, va-gyis Bethlen várát. Őt idéz-ve:„…a vár a paradicsomhozhasonló síkságon fekszik snégy irányban, meddig a szemellát, dombos vidék van… Fa-lai alacsonyak és erős bás-tyájúak, árka azonban nagyonmély. Mindössze két kapujavan, egyik keletre, a másiknyugatra nyílik. A vár belső

épületeit mind rózsaszínű ke-ramit fedi. Van fogadója, für-dői és hét temploma…”.
Apafi kegyelmet 
adó levele1662. január huszonket-tedikén a nagyszőlősi csatá-ban az Apafi Mihály segítsé-gére érkezett Kücsük Meh-med jenei bégtől Kemény Já-nos vereséget szenvedett, ésmaga is elesett. Hívei Bethlen várába me-nekültek, és ott vártál megApafi kegyelmet adó levelét. A várat zálogjogon birtoklóBéldi Pál arra a hírre, hogyApafi 1663. szeptember hu-szonkettedikén Bethlent ésa falubeli részeket BethlenFerenc fiának adományozta,a Béldit megillető zálogösszegkiegyenlítésének kötelezett-sége mellett, maga is sietettdonációt szerezni a fejede-lemtől.
A birtoklás 
körül kialakult vitaA birtoklás körül kialakultvita következtében, amikorBethlen Farkas, Gergely ésElek vizsgálatot kert a feje-delemtől, hogy: 

„…az fejedelem kinek adtaés miformán…” Bethlen várát,a koronatanú Bethlen Jánoskancellár 1667. október har-mincadikán azt vallotta, hogy: „…Béldi Pál uram számáranem cancellárián, hanem ide-genkéz által írt donatiót ho-zának hozzám subscriptio-ra… melyben Bethlen váraés több jószágok valánakírva… Én bevűm az mi ke-gyelmes urunk ő nagyságaméltóságos személye eleibe,ő nagysága megolvasván, so-kat kivonva maga kezévelbenne, feljül az levél hátáraezt irta: »Bethelent adhassa-uk, abban már módunk nin-csen, mert mások lévén vérekhozzá, már azoknak confe-ráltuk…«… ” .
A pereskedés eredménye:
a birtok felosztásaHosszas pereskedés után,1678. július huszonötödikénApafi a várat összes tartozé-kaival együtt Bethlen Farkas-nak, Gergely udvarhelyi s fo-garasi kapitánynak és Elekbelső-szolnoki és Fehér megyeifőispánnak adta vissza, akik1679. szeptember huszonne-gyedikén osztották fel egymásközött a birtokot és ekkor:

„…az várban juta BethlenFarkas Uramnak az várkapunbémenő, a Szamos felől valópalota három házzal és egybottal együtt, az alatta lévőminden épületekkel, az vé-giben lévő nagy pincével úgy,hogy ha mit ő kegyelme azonházak felett akar építeni, sza-bados legyen. Bethlen GergelyUramnak ugyanazon várbajuta az napkelet felől háromúj ház és egyetmást tartó hely,az kerek bástyával együtt,azon új házak alatt való pin-cék, az alatta való épületekés az kerek bástya alatt valócasamaták; szabadságábanlégyen ő kegyelmének azkapu felett való soron aztemplomig építtetni, mindalól és feljül. Elek uramnakjuta azon várban az csűreskert felől való három bolt azkis kertben lévő erkéllyelegyütt, egy ház a kígyós bás-tyával együtt és ugyan az kiskertből a mely szegletbás-tyába mennek, azon bástya;az boltpincék, az kígyós bás-tya alatt való casamata és aza rend épület, az hol az kony-ha vagyon; az szegletbástyaalatt szalonnásház, az kígyósbástya felett való nyári házzal.Szabadságában légyen ő ke-gyelmének, ha mit azokonakar építeni. A konyhán pedigszabad légyen mindenik úrszámára főzetni, az sütőház-ban is a szerint süttetni, mígmást építtet az két úr…”.Továbbá, a dokumentu-mokból még az is kitűnik,hogy felosztásra került még:„…az várban lévő lövőszer-számok, ahhoz való municiók,főző réz kondérok, borhűtők,

dobok…” – és más gazdaságifelszerelések. 
Amit erről az egykori
várról még tudni kellII. Rákóczi Ferenc szabad-ságharca alatt 1703-ban né-met őrség volt benne, és hola labancok, hol a kurucokbirtokolták. Ez utóbbiak felis gyújtották, 1707-ben pediga császáriak lerombolták. A lerombolt vár köveit alakosság széthordta építke-zéseihez, és ma már nyomaitsem lehet megtalálni. A településen két Bethlen-féle kastély áll. Az egyik XVII.századi építkezésre utaló sa-rokbástyákkal, a másik pedigXVIII. századi eredetű hom-lokzattal és erkéllyel. Feltehetően ennek az utób-bi kastélynak az építkezésé-hez használták fel a bethlenivár köveit. Amint azt már röviden em-lítettük, a XV. századi eredetűreformátus templomban vaneltemetve a fejedelem meg-sértésének vádjával halálraítélt, és a bethleni várban1764. december tizenharma-dikán kivégzett Bánffy Dénes. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő szak-
mérnöknek. Az illusztrációkat
Demján László műemlékvédő
építész gyűjteményéből küldte
be a szerkesztőségünkbe.
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A vásárhelyi (vidrátszegi)
reptér bezárása után kvá-
zi egy évvel újabb hideg
zuhany érte a „kedves ma-
rosvásárhelyi” utazókö-
zönséget: az új vasúti me-
netrend hatályba lépésé -
vel múlt vasárnaptól meg-
szűnt a közvetlen vonat-
járat Marosvásárhely és
Budapest között, azaz a
Vásárhelyről Magyaror-
szágra vonatozás ezután
kizárólag úgy lehetséges,
ha az utasok elhaladnak
Kolozsvárra – egy másik
vonattal, busszal, stoppal
vagy amivel érik –, és ott
felszállnak a budapesti
járatra. (Csak „érdekes-
ségképpen”: nemrég a Ma-
rosvásárhely és Bukarest
közötti, közvetlen éjszakai
vonatjáratokat is felszá-
molták, így immár mind-
két főváros kényelmes és
gyors elérési lehetőségét,
ha nem is lehetetlenítet-
ték el totálisan, de nagy-
mértékben megnehezítet-
ték számunkra.)A MÁV (Magyar Állam-vasutak) kommunikációsigazgatóságának közlemé-nye szerint azért döntötteka Marosvásárhely–Budapestközvetlen járat megszünte-téséről, mert a CFR Călători(Román SzemélyszállítóVasúttársaság) arról tájé-koztatta a MÁV-START kép-viselőjét, hogy „mozdony-problémákkal” küzd, minekkövetkeztében saját háló-zatán csak olyan dízelmoz-donyokat tudna biztosítani,amelyek nem alkalmasak avasúti kocsik megfelelőenergiaellátására. Vagyis alényeg: a már megejtett de -cemberi menetrend-változ-tatást követően megszűnta közvetlen (átszállás nél-küli) eljutási lehetőség Ma-rosvásárhelyről Budapestre,de a CFR nagylelkűségénekhála egy Interregio járattaltovábbra is eljuthatunk Ko-lozsvárra, ahol egy-két-ötóra várakozás után felcuc-colhatunk egy nemzetközivonatra.

Lapzártánkig az RMDSZ-es honatyák és honanyákközül egyedül Csép AndreaMaros megyei parlamentiképviselő reagálta le a tör-ténteket, aki, hangot is ad-ván nemtetszésének, azalábbiakat posztolá a Face-book-oldalára: „Holnaptólmegszűnik a közvetlen vas-úti járat a Marosvásárhely–Budapest útvonalon, az ér-vénybe lépő vonatok me-netrendjének megváltozásasorán! A vasúti kocsik, ame-lyeket eddig Kolozsváron

hozzácsatoltak a járathoz,kényelmet és civilizált uta-zási körülményeket bizto-sítottak az utasok számára.Az már nem vigasz, hogyennek helyében a RománVasúti Társaság összeköt-tetést biztosítana a Maros-vásárhely–Kolozsvár és visz-sza útvonalakra. Ez a meg-oldás az utasoknak pluszidőt és fizikai megterheléstis jelenthet. Nem tudokegyetérteni ezzel a döntés-sel, hiszen ez újabb gondotjelent Marosvásárhely la-kosságának és nemcsak! El-utasítom, hogy napról napraannak legyünk tanúi mind-annyian, hogy Maros me-gyét teljesen elszigetelik inf-rastrukturális szempontbóla nemzetközi forgalomtól.Nincs repülőtér, nincs au-tópálya, nincs vasúti hálózat,elfogadhatatlan! Emiatt jövőhét folyamán utánajárok,hogy kiderítsem a kialakulthelyzet okát, és javasolni

fogom ennek mielőbbi meg-oldását.”. Csép a Maszolnakelmondta azt is, hogy a szál-lításügyi miniszterhez for-dult kérdéseivel, akitől arravár választ, hogy mikorszándékoznak korszerűsí-teni a Déda és Székelyko-csárd közötti szakaszt, va-lamint azt is megígérte,hogy a Román Vasúttársa-ság igazgatóját is meg fogjakeresni.Ez utóbbit kíváncsian vár-juk, mivelhogy immár többmint két éve, 2015 júniusaóta egy magyar ember ve-zérigazgatja a CFR Călăto-ri-t, bizony, a csíkszeredaiilletőségű Iosif Szentes. Ami-nek fényében vagy árnyé-kában már az is érthető,hogy (Csép Andreát kivéve)RMDSZ-ék miért kussolnakúgy az üggyel kapcsolatban,mint a bekakkant macska:Szentest ők csüccsentettékanno a CFR vezérigazgatóiszékébe – amikor a korábbi

belügyminiszter, Ioan Ruscimborájuk a Ponta-kor-mány közlekedési tárcájátminiszterelte. Szentes aztánutólag kiiratkozott azRMDSZ-ből, és ugyanazzala lendülettel beiratkozott aPSD-be, de továbbra is ve-zérigazgató maradt. Intenzívfészbukos életet él, példáultavaly nyáron is posztoltnéhány képet, leamortizált-agyonszemetelt vagonokról,az alábbi kedves szöveggelmegtoldva: „Prima dată tre-buie să ne civilizăm noi toțica şi călători, apoi să avempretenții de a beneficia detrenuri ca în Occident” (ma-gyarul kábé: Először az uta-sok kéne megtanuljanak ci-vilizáltan viselkedni, és utá-na elvárhatnák, hogy nyu-gati színvonalú legyen a vas-úti közlekedés; értsd: hamajd a disznók nem disz-nólkodják össze az ólat, ak-kor esetleg röföghetnekjobb moslékért és tisztábbvályúkért).Konklúzió: ha az említettvonatjárattörlés nem is any-nyira vastagon az RMDSZs(z)ara, mint a repülőteresmizéria, úgy félvastagonmégiscsak az övék. Apropó,repülőtér: senki ne gondolja,hogy a Peti András által„menedzselt” reptéren a ki-futópálya-meghosszabbítástés egyéb (jobbára fölösle-ges) felújítási munkálatokatkövetően – amelyek finali-zálását jövő januárra ígérik– helyreáll majd a statusquo, mert ilyesmiről szósincs! A Wizz Air ugyanisnemrég bejelentette, hogya budapesti járatot legha-marabb 2018 szeptemberénindítja majd újra Vásárhely-ről, azt is csak heti két al-kalommal, ellenben a fontos,úgymint a frankfurti, mad-ridi, párizsi, római meg sa-többi járatait továbbra isKolozsvárról közlekedteti.Magyarán: ha nem jelent-kezik be hozzánk hamaro-san egy másik fapados lé-gitársaság, például a Rya-nair, akkor a vásárhelyi rep-térnek egyszer s minden-korra csengettek, hosszú-kifutópályástól-mindenes-től. Hacsak nem érkezik mega „Doki”, a Vissza a jövőbecímű film harmadik részé-nek a végén használt repülőmozdonyával, mert azzal avásárhelyi légi és vasúti köz-lekedési problémák egy csa-pásra megoldódnának!
Molnár Tibor

Szigorúan MEGSZÜNTETETT vonatok

fotó: zsomborferencz.ro

fotó: zsomborferencz.ro
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EUROadmap
Földrészünk jövőjét döntő mértékben befolyásolni
képes elhatározásokra jutott az Európai UnióLássuk először a szikártényeket, majd tegyünk kí-sérletet mindezek értelme-zésére. Az Európai Bizottságmúlt hét szerdai ülése utánValdis Dombrovskis euróértfelelős alelnök vezetésévelmutatták be a testület ütem-tervét (angolul „roadmap”),amely a következő évekrenézve határoz meg lépéseketaz euróövezet tagországai-nak. Ám ami számunkra en-nél is lényegesebb, vonzóajánlatokat fogalmaz megaz egyelőre még az övezetenkívüli országok (benne Ma-gyarország) számára is. AzEurópai Bizottság 2025-igszeretné – amint a doku-mentum fogalmaz – egysé-gesebbé, hatékonyabbá, de-mokratikusabbá és átlátha-tóbbá tenni az európai gaz-dasági és monetáris uniót. A témánk szempontjábóllegfontosabbnak látszó har-madik intézkedési elem va-lójában négy, egyenként isigen lényeges mozzanatbóláll, és nem lehet nem ész-revenni, hogy a most mégigen óvatosan megfogalma-zódó távlati cél az egységeseuróövezeti költségvetésirendszer felépítése. A négyelem a következő: az első a„szerkezeti reformokat” tá-mogatná (az elmúlt évtize-dek globális beszédterénekez a legtöbbet szereplő fo-galma mára lényegében szi-tokszóvá vált, tegyük hozzá,nem alaptalanul). A másodikegy most még ismeretlentartalmú eszköz, amely ki-fejezetten arra szolgálna,hogy az euróövezeten kívüliországok felkészülését és azövezetbe való belépését tá-mogassa. A harmadik egyátfogó beavatkozási prog-ram-csomag azokra az ese-tekre, ha a 2008-as évhezhasonló bankpánik alakulnaki, és az ilyen rendkívül ve-szélyes örvénylések lecsil-lapításában segítene. Végüla negyedik azokra a kifeje-zetten rendkívüli esetekreszólna, ha egy tagországbanakár súlyos természeti csa-pás, akár valamilyen társa-dalmi katasztrófa nyománsaját erőből megoldhatat-lannak látszó helyzet ala-kulna ki, és így szabályoznáaz ilyenkor automatikusanéletbe lépő uniós pénzügyitámogatást. Amiből elemzésünkbenkiindulnunk kellene, az az,hogy az európai integrációhatvanéves történetének

legkényesebb szakaszábanvan. Egyre nyilvánvalóbbáválik, hogy az Európai Uniófélmilliárd fő feletti népes-sége egyre elégedetlenebbülés ingerültebben konstatálja,hogy uralmi elitjei nem ké-pesek szembesülni az in-tegráció alapvető társada-lom-újrateremtési folyama-taival, a minden látszat el-lenére összességé ben sú-lyosbodó válságfolyamatok-kal. Ezek közül az egyik amigrációs válság, amelyneklegmélyén Európa egyremegoldhatatlanabbnak lát-szó népesedési problémájahúzódik meg. A másik pedigazoknak a társadalmi-gaz-dasági egyenlőtlenségeknek,ezen egyenlőtlenségek ke-zelésének kérdése, amelyaz Európai Uniót és annakmeghatározó uralmi intéz-ményeit egyre súlyosabb le-gitimációs válságba sodorja.Egyszerűen azért, mert ezenintézmények államok felettgyakorolt „államhatalmát”csak azzal a kimondatlanfeltételezéssel fogadja el,vagy inkább talán „viseli el”az Európai Unió népessége,hogy ez a szervezeti-intéz-ményi struktúra folyamato-san növekvő jólétet biztosítszámára. Ám az utóbbi év-tized folyamán ez a feltéte-lezés (e feltételezés létjo-gosultsága) látványosan ösz-szeomlott, és az uniós in-tézmények saját hangzatosígéreteikkel szemben masemmilyen megoldási javas-lattal nem rendelkeznek. Eza dokumentum most len-dületes és ígéretes „előre-menekülés” próbálna lenni,mert a közelgő, 2019-es eu-rópai parlamenti választá-sok miatt 2018-ban már si-keres marketingstratégiávalkell(ene) eladhatóvá tenniaz eddig (sem) túlságosanvonzó „árut”. Ez tehát a történések va-lóságos struktúradinamiká-ja, ám van az egész kérdés-körnek egy olyan eleme,amely az Európai Unió ésbenne az euró globális pénz-hatalmi szerepét érinti igenérzékenyen. Ennek lényegeaz, hogy az euró valójábanegy „negyedik birodalmi”német márka, amely „közöspénzként” a német globálistőkestruktúráknak mindigkényelmesen gyenge ahhoz,hogy a világ merkantilistabajnokaként óriási fizetési-mérleg-többleteket állítsa-nak elő, a többi partnernek

azonban veszedelmesenerős, eladósodást elmélyítő,állandó válsággeneráló té-nyező. A most nyilvános-ságra hozott tervek mögötttehát a legmélyebb rétegek-ben a német birodalmikomplexum sajátos kísérletehúzódik meg. A kísérlet lé-nyege leginkább az lehet,hogy a német elit maga isbelátta, hogy ezen az alap-helyzeten most már min-denképpen változtatni kell,mert enélkül az integrációelmélyülése helyett csak aválság mélyülhet el. A mos-tani javaslatok mindegyikeközvetetten és „szemérme-sen” végül is azt jelzi, hogya német uralmi elitek haj-lanak a korrekcióra. Alap-vetően német anyagi hoz-zájárulással, nyilván lassanés fokozatosan, de módosí-tanák a rendszert, úgy, hogyaz a többiek számára is ad-jon esélyeket. Szimbolikus üzenete vanannak, hogy Wolfgang Schä-uble, aki az eddigi hatalmikonstrukció emblematikusfigurája, a „negyedik biro-dalom” hatalomgazdaságifőfelügyelője volt, nem foly-tathatja pályáját, bármilyenkoalíció alakulna is ki. Deegyúttal az is drámai moz-zanat, hogy a koalíciós tár-gyalások főként talán éppenazért eredménytelenek, egy-re fokozva ezzel a háborúutáni Németország leghosz-szabb politikai válságát,mert nincs egyez ség arról,hogy ki legyen az utód. Éstalán nem is a személy azigazán érdekes, hanem az,hogy ez az utód milyen ala-pokra építse az eddig köve-tett hatalmi stratégia kor-rekcióját. Így tehát, egyelőre,annyit tehetünk, hogy óvatosderűlátással üdvözöljük ekorrekcióra való hajlandó-ság első jeleit, és várjuk arészleteket, mert, mint tud-juk, az ördög mindig a rész-letekben rejtőzik el.
Bogár László

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg– rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

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

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON– LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül– orr– gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat– Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% – OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 



\ 10. \ |  SPORT |

| Központ hetilap | 2017 / 50. |  december 14–20. |

Junior Sport-gálaAz idei gála egybeesett asportminisztérium által tá-mogatott, Junior Sport egye-sület (elnök: Beatrice Merca-do) által első alkalommal Ma-ros megyében szervezett, aSportnak Születtek elnevezésűgálával, amely eseményen amarosvásárhelyi kiváló spor-tolók előtt tisztelegtek. Ezen az eseményen több,egykori-jelenlegi élsporto-lót, edzőt, vezetőt, egyesü-letet díjaztak, majd egy ki-vetítőn bemutatott rövid-filmben ismertették. Ők pél-daképek lehetnek az ifjú ge-neráció számára. Így Felnőtt Bajnoki Tró-fea, Legendák Bajnoki Tró-fea vagy Reménységek Baj-noki Trófea címmel díjaztáka Maros megyei illetőségűnéhai Simon Lászlót és Vo-icu Ștefănescut, továbbá

Alin Păcurart és GyarmatiFerencet (birkózás), a haj-dani dr. Pongrácz Antalt ésAlexandru Nilcat, ugyanak-kor Schlier Zsuzsát (tőrví-vás), Ecaterina Oanceat ésConstantin-Cristi Hîrgăut(evezés), Trandafir Norber-tet és Fángli Henriettát(úszás). Díjat vehetett át to-vábbá Bölöni László (lab-darúgás), Szabó Árpád ésGeorgiana Lircă (cselgáncs),Mirona Gliga és Roman Cif-licli (sporttánc), Seres Sán-dor és Doina Baciu (teke),Radu Voina (kézilabda),Nicu Pop (röplabda), Sza-kács Gerő (alpinizmus),Mihnea Ionuț Ognean(sakk), Monica Elena Duca(sporttánc), Kovács Szabolcs(duatlon), Szeghalmi Krisz-tina (vízilabda), CristianBățaga (torna), Ioana Șulea(Bikini Fitnesz), Szőcs Ber-nadette (asztalitenisz), Tra-

ian Rus (wushu), DragoșCurtifan (Labradors SKE),Traian Dumbrăvean (TigerBudo SK), Adriana és DeliaBoga (Master Karate-DoSK). Sportdoktori elismerés-ben Adrian Iancu és RăzvanMelinte részesült, Speciálisbajnok-oklevelet Vasile TinuPop és Szántó Attila (SakuraSK, karate) vett át, ugyan-akkor a szászrégeni IoanMerdar Mintaszülő-, míg Ti-beriu Bidiga menedzser Asport népszerűsítésének

szentelt élet-, míg DajkaAdalbert a Te sporttaná-rod-oklevelet kapott. 
Maros megyei SportgálaMaros megye legkiválóbbsportolójának 2017-banSzékely Ildikót, a Sakuraklub karatézóját választot-ták, aki országos, Európa-és világbajnokságot is nyertaz idén a saját kategóriájá-ban. A 2. helyet szintén aküzdősportok képviselője,Apostolache Kiss Andrea

(Mureşul) foglalta el, aki akínai harcművészet, a vusutajcsicsüan szakágában,azaz a formagyakorlatokbanlett országos bajnok és vi-lágbajnoki ezüstérmes2017-ben. A pódium har-madik fokára az ISK több-szörös országos bajnoka ésfelnőtt ezüstérmes úszója,Fángli Henrietta került, va-gyis a pódium változatlanmaradt 2016 után.A gálán a megye legjobbfelnőtt sportcsapataként abajnoki ezüstérmes Rom-

Marosvásárhelyi 
Sportgála 2017.  
Szombaton került sor a Kultúrpalotában a megyei
sportigazgatóság sportgálájára, amelyen az év leg-
eredményesebb, Maros megyei kluboknál leigazolt
sportolóit díjazták. Akárcsak az előző években, a leg-
jobbak között a küzdősportok képviselői kaptak el-
ismerést, viszont a rangsorolás kritériumai gyakor-
latilag lehetetlenné teszik, hogy a helyi csapatsportok
képviselői bekerüljenek a legjobbak közé. 

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Osztom be az időt! Ő pedig a villanykörte, hogy ne dolgozzak sötétben!
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gaz-Elektromaros női te-kecsapatát díjazták, de ér-demoklevelet kapott az if-júságiak kategóriájában aMarosvásárhelyi ISK (fiú-gyeplabda) és CSU Medicina(lányröplabda) is.Elismerésben részesültektovábbá a legjobb ifjúságisportolók és sportcsapatok,valamint nem kevesebbmint 38 fiatal reménységetis díjaztak.A legjobb Maros megyeifelnőtt sportolók 2017-ben
1. Székely Ildikó, karate(Sakura SK– edző: DrócsaJózsef)
2. Apostolache Kiss And-rea, vusu (Mureşul SK–edző:Horváth Attila)
3. Fángli Henrietta, úszás(ISK–edző: Peteley Attila)
4. Poczó Zoltán, kickbox(Black Diamond Fights)
5. Koncz Attila, kickbox(Black Diamond Fights)6. Kovács Szabolcs, triat-lon (Master Ski&Bike)
7. Doina Baciu, teke(Romgaz-Elektromaros)
8. Monica Mădălina Flo-rea, atlétika (Segesvári CAM)
9. Kovács Răzvan, birkó-zás (Mureşul SK)
10. Varó Norbert, lábte-nisz (Gombos MA)

A legjobb Maros megyei
reménységek 2017-benA sportgála legfiatalabbdíjazottjai: Benke Zoltán(teke), Moré Tamás (íjászat),Bogdan Avram (íjászat), Tu-dor Barnea (karate), UngváriEvelin (asztalitenisz), TéglásAndrea (asztalitenisz), Mol-dován Szidónia (asztalite-nisz), Farkas Yvette (aszta-litenisz), Dacian Costea (at-létika), Balázs Norbert (at-létika), Briana Rugină (ka-rate), Bíró Krisztián (birkó-zás), Gombos Erik (birkó-zás), Georgiana Lircă (bir-kózás), Tamás Dávid (dzsiu-dzsicu), Böjthe Zalán (bir-kózás), Simon Loránd (bir-kózás), Maria Boroş (csel-gáncs), László Zalán (csel-gáncs), Jakab Dávid (karate),

Baranka Lajos (dzsiu-dzsi-cu), Tania Muntean (dzsiu-dzsicu), Laurenţiu Gliga(cselgáncs), Raul Cioară (ka-rate), Adrian Ionaşcu (sport-tánc), Ilinca Târnăvean(sporttánc), Tudor Bichiş(kosárlabda), Ancuţa Ungu-rean (evezés), Diana VereşRipla (röplabda), Carla Măr-ginean (röplabda), AndreeaTârşoagă (kézilabda), Mih-nea Ionuț Ognean (sakk),Darius Toth (tekvondó), Mi-guel Mircea (ökölvívás), Vic-tor Văsieşu (sakk), AndreiSaşebeş (sporttánc), DianaBotărel (sporttánc), Andra-da Bîra (sakk).
A legjobb Maros 
megyei ifjúsági 
sportolók 2017-ben1. Schlier Zsuzsa, vívás(ISK)2. Szőcs Attila, tájfutás(CS Orienteer)3. Dorin Rad, evezés (Mu-reşul)4. Zöldi Tamás Botond,triatlon (Master Ski&Bike)5. Monica Bărăbaş, kézi-labda (Olimpic)6. Varga Eliza, röplabda(CSU Medicina)7. Rareş Miklos, atlétika(Segesvári ISK)8. Ioana Șulea, fitnesz(CSU Medicina)9. Fekete Réka, teke(Romgaz-Elektromaros)
A legjobb parasportolókFogyatékkal élő sporto-lókat is díjaztak a 2017-esMaros megyei sportgálán,a következők részesültekérdemoklevélben: BucurMarius Daniel, Csíki ÁrpádFerenc és Huduleţ Alexand-ru (Szászrégeni Red DragonSK, karate), Szántó Attila,Pop Tinu Vasile és NagyBíró Ibolya (Sakura SK, ka-rate), Claudia Boandă, Ti-beriu Oreian, Ördögh PálLevente és Győrfi Mózes(Iris SK, teke). 

Czimbalmos 
Ferenc Attila 

E sorok írója sokat kutatvaa világhálón, mindösszeegyetlen hasonló esetre buk-kant, hogy apa és fia egy-szerre diadalmaskodott egyhasonló világversenyen, vi-szont több olyan eset volt asportvilágban, hogy egyazoncsaládból más időközökbennyertek világbajnoki, illetveEurópa-bajnoki címeket. 
Nono sikeresebb 
eddig, mint mások egy
sportpályafutás alattBiztos vannak olyanok,akik már korábban, Norbivilágbajnoki vagy Európa-bajnoki címei után legyin-tettek, arra gondolván, hogya lábtenisz nem olimpiaisportág, nem is annyira is-mert és mediatizált, mintmás sportág. Viszont ha be-legondolunk, hogy bármilyensportágban elért világbaj-noki, akár Európa-bajnokicím megszerzése mögöttmennyi munka, edzés, izza-dás áll – amely odaadássalés elszántsággal is párosul–, akkor rájöhetünk, hogynem könnyű azt megszerez-ni. Norbi is megtapasztaltamindezt zsenge kora elle-nére, de azt sem kell figyel-men kívül hagyni, hogy asporttörténelemben szám-talan olyan példa volt, hogyhíres, tehetséges sportolókegy pályafutás során harcol-tak azért, hogy a csúcsra ke-rüljenek, sokuknak ez sike-rült, de még többüknek nem. 
Híres apa-fia világbajno-
kok a sporttörténelembenMindössze egy apa–fiú-világbajnoki cím egy időben

A Lakatos–Palecian házaspár 
is többszörös világ- és Európa-bajnokokA marosvásárhelyi sportéletben mégvan egy házaspár, mely tagjai több világ-bajnoki címet nyertek testépítésben, számszerint 14-et, igaz Magyarország színei-ben: Palecian Judit testépítő az 5-ször aNAC, 2-szer az IBFF, 2-szer a WBPF, 1-szer a WABBA és 1-szer az IBFA verziójúvb-címet nyerte meg. Emellett Judit két-szeres profi ökölvívó világbajnok (Torgau2002 és Ózd 2003) is, sőt három Eb-címet is magáénak tudhat a WBPF- (Ko-

szovó 2015 és Budapest 2016) és azIBFA-verzióban (Spari 2014). Párja, Lakatos „Múmia” Mihály tízszeresmagyar bajnok, Európa-bajnok, de 2010-ben San Javier-ben megrendezett NACverziójú veterán testépítő világbajnok-ságon szerzett világbajnoki címet. A 13-szoros magyar bajnok Lakatos 2011-bena WBPF-verziójú Eb-címet is elsajátítottaa Masters, 80 kg-os kategóriában, magyarszínekben. C.F.A.

Varó Norbert (Nono) és édesapja,
Gyula sporttörténelmet írtak 
A minap terjedelmes cikkben számoltunk be arról, hogy a marosvásárhelyi 20
éves lábteniszező, Varó Norbert és édesapja, Gyula – aki egyben a válogatott má-
sodedzője is – , világbajnoki (2016) és kétszeres Európa-bajnoki címet nyertek
egy időben (vegyes párosban és a vegyes hármasban diadalmaskodott az idei,
Izvorani-i Eb-n), amivel örökre beírták nevüket a sporttörténelem nagykönyvébe,
hiszen apa és fia még soha nem nyert vb-címet és Eb-címet egy időben. való elnyeréséről lehet tudnia sporttörténelemben: 2013-ban a szerbiai férfi kézilabdavilágbajnokságon a spanyolválogatott diadalmaskodott,melynek edzője Valero RiveraLópez volt, fia, Valero RiveraFolch csapatjátékosként nyertaranyérmet. A sportvilágban még többolyan sportoló család létezik,amelynek tagjai vb-címetnyertek, igaz, nem egy időben: – A francia Pascal Mahekézilabdázó 1995-ben, fia 20év múlva, 2015-ben lett vi-lágbajnok a nemzeti csapattal. – A 80-as és 90-es évekbenaz olasz Abbagnale családsarjai, Giuseppe, Carmine ésAgostino többszörös világ-bajnoki címeket szereztekevezésben, sőt 2013-ban Gi-useppe fia, Vicenzio is vb-cí-met szerzett a váltottevezőskormányos kettesben. – A mexikói Julio CesarChaves a WBC (1984–1987),WBA (1987–1989), WBC(1988–1989), szintén WBC(1989–1994; 1994–1996) ésIBF (1990–1991) verziójú vi-lágbajnoki címeket nyert ököl-vívásban, fia, Julio Cesar Ju-

nior is örökölte apja tehet-ségét: 2012-ben a WBC verzióvilágbajnoki cím győztese lett.– Az ausztráliai GeoffMarsh 1987-ben játékosként,majd 1999-ben edzőkéntnyert Világ-kupát cricketben,aztán fia 2015-ben lett baj-nok. – A holland Adrie Van derPoel 1996-ban lett országútikerékpárversenyzésben lettbajnok, fia, Mathieu pedig2015-ben diadalmaskodotthasonló rendezvényen. – Kardvívásban az egyikleghíresebb a Montano-di-nasztia, ugyanis a nagyapa,Aldo 1938-ban és 1947-benegyéniben lett világbajnok,fia, Mario 1973-ban és 1974-ben győzött, míg utóbbi fia,Aldo jr. 2011-ben lett a világlegjobbja. – Az Egyesült ÁllamokbeliKenny Roberts háromszorosgyorsasági motoros-világbaj-nok volt az 500 köbcentis ka-tegóriában (1978, 1979 és1980), fia ugyanazon kate-góriában 2000-ben diadal-maskodott. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A sporttörténelem talán 
leghíresebb apa-fia világbajnokai

A sporttörténelem talán leghíresebb, apa–fia vi-lágbajnoki kettes nem más, mint Keijo ,,Keke” Erikés Nico Rosberg, akik autóversenyzésben lettek vi-láégbajnokok. Keke Rosberg 1982-ben szerzett F1-es világbajnoki címet a Williams-Ford színeiben. 34 évvel később a 2016-os szezon világbajnokicímét fia, Nico Rosberg szerezte meg. Nico tizenegyévvel ezelőtt debütált az F1-ben éppen a Williamscsapatnál, már az első futamán (Bahrein) rekordotállított be; 17 évesen ő volt a legfiatalabb, aki verse-nyen leggyorsabb kört futott, ez addig csak FernandoAlonsonak sikerült. Korábban az angol Graham Hill 1962-ben és 1968-ban volt F–ben világbajnok, fia, Damon 1996-banvilágbajnoki címet szerzett. C.F.A.
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Orvosi szenzáció: áttörést értek el a Huntington-kór gyógyításában
A brit kutatócsapat azt
állítja, most remény lát-
szik a halálos kór meg-
fékezésére.A Huntington-kór egyneurodegeneratív ideg-rendszeri betegség, melyaz agyban található bizo-nyos idegsejtek elhalásávaljár. Ennek következtébena betegben akaratlan moz-gások (chorea), érzelmi la-bilitás és szellemi leépülés(demencia) alakul ki.A pusztító Huntington-kór örökletes genetikai be-tegség, melyet a DNS-láncegy szakaszának (a hun-tingtin-génnek a) hibájaokoz (ez a rész felelős azagyműködést befolyásolófehérje, a huntingtin ter-meléséért), s melynek tü-netei leginkább 30-40 éveskor körül jelentkeznek. Vanakik a Huntington-kórt úgyírják le, mint a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és a

neuromotoros betegségegyvelegét. A betegek 10-20 évvel a szimptómákmegjelenését követően ál-talában meghalnak.A University College Lon-don kutatói most azzal,hogy kísérleti gyógyszertfecskendeztek az agy-ge-rincvelői folyadékba, csök-kenteni tudták az agybantalálható mérgező fehérje,azaz a huntingtin szintjét,és változást tudtak elérniHuntington-kórban szen-vedő betegek állapotában.Az eljárással "elhallgat-tatják" az említett hibásgént, semlegesítik azt a ge-netikai információ szállí-tására szolgáló hírvivő RNS-t (ribonukleinsavat), melyhibás információt szállít asejtek "fehérje-gyáraiba".Szakértők szerint ez alegnagyobb áttörés az el-múlt 50 évben a neurode-generatív betegségek gyó-

gyításában, írja a BBC.Az orvosok mindazonál-tal nem állítják, hogy ke-zükben van a Huntington-kór gyógymódja. Azt mond-ják, hosszú időre, és mégrengeteg adatra van szük-

ségük ahhoz, hogy lássák,a huntingtin-szint csökke-nése valóban alapvetőenmegváltoztatja-e a betegséglefolyását, és kimenetelét.Azt azonban gondolják,hogy ez a kutatás hatással

lehet más hasonló – a mér-gező agyi fehérjékkel össze-függő – neurodegeneratívbetegséggel, például a Par-kinson-kórral kapcsolatoskutatásokra.
forrás: hvg.hu

A feminizmus az év szava

A feminizmust kiáltottákki a 2017-es év szavának aMerriam-Webster amerikaiangol értelmező szótár szer-kesztői, akik szerint a fel-használók idén 70 száza-lékkal többször kerestek ráa kifejezésre a népszerű le-xikon honlapján, mint 2016-ban.Peter Sokolowski, a mas-sachusettsi központú szó-tárcég szerkesztője szerinta rákeresések számát többesemény is emelte. Kiemelteezek között a Washington-ban és világszerte több he-lyen is megrendezett janu-ári, Nők Menete nevű tün-tetéssorozatot, a HarveyWeinstein amerikai sztár-producert és a média, a po-litika, valamint a szórakoz-tatóipar egyéb szereplőitért vádak nyomán indult, aközösségi médiában elter-jedt me too kampányt, va-lamint az amerikai elnök-választást.A kifejezésre A szolgáló-lány meséje című népszerűsorozat, valamint a PattyJenkins rendezte WonderWoman nyomán is sokanrákerestek.Az elmúlt években a fe-minizmus szó többször isszerepelt az év legtöbbetkeresett szavainak tízes lis-táján, 2015-ben például azév szavának választott iz-

mus révén. Abban az évbenaz -izmus képzős szavak kö-zül a szocializmus, a fasiz-mus, a rasszizmus, a femi-nizmus, a kommunizmus, akapitalizmus és a terroriz-mus szócikkre kerestek ráa legtöbben a lexikon ho-napján.A Merriam-Webster 2003óta választja ki az év szavát.A tavalyi győztes a szürre-alizmus volt. A feminizmusszó 1841-ben tűnt fel elő-ször a szótárban, méghozzáa vállalatot megalapító NoahWebster révén, aki az AnAmerican Dictionary of theEnglish Language átdolgo-zott kiadásaiba vette bele.„Akkoriban ez egy nagyonúj kifejezés volt” – mondtaSokolowski, hozzátéve, hogyWebster gyakorlatilag a nőitulajdonságok összessége-ként határozta meg a femi-nizmust.A 19. században aztánorvosi értelemben használ-ták a serdülőkor testi jel-legzetességeire utalva, míg-nem politikai tartalommaltelt meg a kifejezés. A Mer-riam-Webster ma már a ne-mek politikai, gazdasági éstársadalmi egyenlőségénekelméleteként fogalmazzameg a feminizmust, amelymagába foglalja a női jogokés érdekek érvényesítésétszolgáló szervezett tevé-

kenységeket.Az idei esélyesek közöttvolt a complicit (bűnrészes),amelyet a Dictionary.com-amerikai szótár az év sza-vának választott, valaminta recuse (elutasít, tagad),amelyre azután kerestek rásokan, hogy Jeff Sessionsamerikai igazságügyi mi-nisztert Donald Trump el-nökválasztási kampányánakmunkatársai és orosz tiszt-ségviselők közötti kapcso-latokról faggatták novem-berben.

Megvan 
az év kandzsija isJapánban mindeközbenaz északot jelentő kandzsitválasztották az év írásje-gyének 2017-ben, mert eza karakter szimbolizálja le-ginkább a társadalmi han-gulatot egy kiotói székhelyűszervezet szerint.A választás elsősorbanaz észak-koreai nukleárisés rakétakísérletek miattesett a kita kandzsira. Észak-Korea szeptemberben haj-

totta végre hatodik nukle-áris robbantását, és idéntöbb ballisztikus rakétát isfelbocsátott. Szeptember15-én indított közepes ha-tótávolságú rakétája elrepültJapán felett.Az év kandzsiját a kiotóiKijomizu templomban je-lentették be kedden, a helybuddhista főpapja kézírássalfestette fel a jelet egy óriási,1,5 méterszer 1,3 métereskézi készítésű japán papír-ra.
forrás: MTI

A Merriam-Webster szótár szerkesztői szerint több
esemény is közrejátszott abban, hogy idén sokan rá-
kerestek a szóra.


