
Te is fiam, Biró?Az elmúlt esztendő legvégén történt, hogyKulcsár-Terza József, a Magyar Polgári PártRMDSZ-színekben megválasztott parlamentiképviselője egyéni törvényjavaslatként iktattaa Székelyföldre vonatkozó autónómiastatútumtervezetét. Nem, nem az RMDSZ sajátját, hanema Székely Nemzeti Tanács által kidolgozottat.Az RMDSZ most sem tartotta alkalmasnak apillanatot arra, hogy végre előálljon a magatörvénytervezetével. Adódik a kérdés: ha arendszerváltás óta eltelt közel három évtizedalatt eddig még egyetlen egyszer sem volt al-kalmas a pillanat, akkor mikor lesz?  

A Bethlen kastély, melyet a
román állam „államosított” Bethlent az írott források először a XIV. szá-zadban említik. A XV. században az erdélyi ésmagyar történelemben fontos szerepet játszóBethlen család megépíti kővárát. Mára márnyomtalanul elpusztult. A település a családúgynevezett Bethleni ágának ősi fészke.
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Soros-érvek hadilábon Gyuri bácsi most úgy járt, mint ama gyerek,akit szülei arra tanítottak, hogy, ha hazudik,egy piros  pötty jelenik meg a homlokán. Ésazóta mindig tudták, mikor hazudik, mertolyankor  eltakarta a kezével a homlokát... Aspekuláns most magyarázkodni kezdett, s méginkább lábon lőtte magát. Bár hallgatott volna,úgy még gyanakodhattunk volna.

5. old. // VÉLEMÉNY

Álhírek és reklámok 
gátolják az egészséges 
táplálkozás elterjedésétDr. Kiss István, a pécsiOrvosi Népegészség-ügyi Intézet vezetőjebár pszichiáternekkészült, kutatóorvoslett, akinek szakterü-lete és célkitűzése: azemberekkel megismer-tetni a helyes, daganatme-gelőző táplálkozás sajátosságait. Mint mondja, nem olyan nehéz ezt betartani,mint gondolnánk, de annál fontosabb, hiszena rákos megbetegedések 35%-áért az étren-dünk felelős. 

Új sorozat, XII. évfolyam // 1. szám  // január 4–10. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Kik azok/mi az 
a Tragumúrák?Mivel idestova egy hete minden vásárhelyit(és nem csak) kizárólag a fenti kérdés foglal-koztatja, íme a lehetséges válaszok:► A régi időkben Szodoma és Gomora mellettlétezett egy harmadik bűnös város is: Tragu-múra, melynek lakosait tragumúráknak hívták; 

8. old. // HUMOR

Egy vásárhelyi Kőrösi
Csoma Sándor nyomában 

Akit érdekel, foglalkoztat Erdély történelme, Marosvásárhely helytörténete vagy Kőrösi
Csoma Sándor életútja, tevékenysége, biztosan találkozott már dr. Flórián Csaba tartalmas
honlapjával. Arról kérdezzük az orvos-helytörténészt, hogy mikor és miért kezdte el a
városunk helytörténetére vonatkozó adatok gyűjtését, és miért foglalkoztatja Csoma
Sándor emlékének ápolása. 2017 őszén a nagy magyar utazó síremlékéhez is eljutott,
erről is beszámol lapunknak.
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KOS: Beköszöntött az újév, aminek örül, mertúgy érzi, a múlt éve nem pont olyanra sikeredett,mint szerette volna. Ha jobban átgondolja, ráfog jönni, hogy azért sem lett egészen olyan,mint amilyennek szerette volna, mert sokszorön hibázott.
BIKA: Nagy reményekkel veti magát az újévbe.Már az első héten is aktív és energikus lesz.Azért nem árt, ha lelassít, nem valószínű, hogyaz első héten már sikerül megváltania magát,inkább szép lassan igyekezzen felépíteni azéletét, és kikövezni az utat a tervei megvalósí-tásához! 
IKREK: A legkevésbé sem jellemző önre, de azév elején mégis tele lesz energiával és elszánt-sággal, mint aki készen áll nagyot alkotni az év-ben, és erre már az év elején elkezd rádolgozni.
RÁK: Már a héten kapkodnia kell a fejét, mertúj lehetőségei nyílnak arra, hogy megvalósít-hassa vágyait. Nem lesz egyszerű, de képes leszkiválasztani a legígéretesebbet.
OROSZLÁN: Kétségkívül eljött az újév, de nemcsak az új, hanem a régi feladatok is várnak mégönre. Egy kissé még álmatag, azt sem tudja, holáll a feje. Sebaj, majd szép lassan felveszi isméta hétköznapok fonalát.
SZŰZ: Már alig várta ezt az évet és végre eljött!Új lehetőségek és új ingerek kapuja nyílik megön előtt. Tele van tettvággyal és lelkesedéssel,így a héten már egy percig sem fogja vesztegetniaz idejét. 
MÉRLEG: Sajnos eddig volt lehetősége pihenni,most már ideje visszaszoknia a mindennapokba.Érthető, ha még fáradt, egy kissé bódult az ün-nepek varázsától, sokan el is fogják nézni önnek,hogy még nem sikerült visszaszállnia a Földre.
SKORPIÓ: Nagyon lelkesen áll a héthez már azelső naptól kezdve, hogy mielőbb megvalósít-hassa terveit. El is határozta magát, hogy ledobjaaz ünnepek alatt felszedett plusz kilókat, és el-kezd mozogni, illetve helyesen étkezni.
NYILAS: Lehet, hogy a dolgok meg fognak vál-tozni az életében, de ön bizony nem áll rá ké-szen. Most is, mint mindig főleg az anyagiak ér-deklik, és nem is csoda, mivel jelenleg nem túlfényes a helyzete, ezért nem ártana mielőbb or-vosolnia az anyagi gondjait.
BAK: Az új év beköszöntével készen áll a válto-zásokra, illetve arra, hogy változtasson. De csakannyit ígérjen meg magának és másoknak,amennyit valóban képes is lesz betartani.
VÍZÖNTŐ: Nem meglepő, hogy fáradt, hiszennem sok lehetősége volt az ünnepek alatt pi-henni a nagy készülődés és családi banzájok mi-att. Legalább a héten, amíg nem indulnak be önkörül a dolgok, próbálja meg kipihenni magát,minimalizálja a kötelezettségeit, és szánjon mi-nél több időt magára.
HALAK: Már az első hét izgalmasan alakulhat.Tegyen eleget barátai meghívásának és szóra-kozzon kicsit. Emellett a sors meglepetéssel iskészül önnek, és nem várt események színesít-hetik a mindennapjait.

NÉVNAPOK |
Január 4. Leona, Titusz
Január 5. Simon, Emília, Ede
Január 6. Boldizsár, Menyhért
Január 7. Attila, Ramóna
Január 8. Gyöngyvér, Erhard
Január 9. Marcell
Január 10. Melánia, Vilmos

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.ISSN 2069 – 900X
Lapigazgató:Gergely Zoltán
Szerkesztő: Pál Piroska

Főmunkatárs: Szentgyörgyi László
Munkatársak: Czimbalmos Ferenc-AttilaMolnár TiborNagy-Bodó TiborNemes Gyula

Keresztrejtvény-szerkesztő:Hideg András 

IMPRESSZUM

HOROSZKÓP |

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 |

Pótszilveszter Az Erdélyi Magyar Balol-dal január 12-én 18 órai kez-dettel pótszilveszteri mulat-ságot szervez. Érdeklődnijanuár 3- ától naponta 9-11óra között a Dózsa Györgyutca 9. szám alatti székhe-lyen, az I. emeleten, telefon:0744-928-299.
Nincs mese! A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat előadja a Nincsmese! című zenés szilvesz-teri kabaré-előadását a Ma-ros Művészegyüttes termé-ben. Január 4-én, csütörtö-kön, 5-én, pénteken, 6-án,szombaton és 7-én, vasárnapeste 7 órától tekinthető meg

az előadás, amelyen fellép-nek: Puskás Győző, SzékelyM. Éva, Kelemen Barna,Gönczy Katalin, Cseke Péter,Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szi-lárd, énekel: Bodoni Ildikó,rendező: Kovács Levente.Jegyek a Maros Művész-együttes és a Kultúrpalotajegypénztáránál kaphatók.
Irodalmi pályázat 
diákok számáraA Máltai Szeretetszolgálatirodalmi pályázatot hirdetiskolások részére, a követ-kező témakörben: Az én ad-ventem (5–6. osztályosokszámára), és Miért csillog akarácsonyfa? (7–8. osztályo-sok számára). A munkákat

a szolgálat Marosvásárhely,Berek utca 1. szám alatti cí-mére kell beküldeni január15-ig. Az eredményhirde-tésre január 25-én kerül sor,a nyerteseket díjazzák.
Madéfalvi Veszedelem
évfordulójaA Székely Nemzeti Tanácsés az Erdélyi Magyar Nem-zeti Tanács több éves ha-gyománynak megfelelően,Marosvásárhelyen, Székely-föld fővárosában is megem-lékezik a Madéfalvi Vesze-delem évfordulójáról január7-én, 18 órai kezdettel a Kul-túrpalota kistermében. Aszervezők szeretettel várnakmindenkit.

KÁR KIHAGYNI 
Madéfalvi Veszedelem

évfordulója



Az elmúlt esztendő legvé-gén történt, hogy Kulcsár-Terza József, a Magyar Pol-gári Párt RMDSZ-színek-ben megválasztott parla-menti képviselője egyénitörvényjavaslatként iktattaa Székelyföldre vonatkozóautónómiastatútum terve-zetét. Nem, nem az RMDSZ sa-játját, hanem a SzékelyNemzeti Tanács által kidol-gozottat. Az RMDSZ most sem tartotta alkalmasnak a pil-lanatot arra, hogy végre előálljon a maga törvénytervezetével.Adódik a kérdés: ha a rendszerváltás óta eltelt közel háromévtized alatt eddig még egyetlen egyszer sem volt alkalmasa pillanat, akkor mikor lesz?  Pedig abban – legalábbis a diskurzus szintjén, különösenolyankor, amikor az semmire sem kötelezi a szólókat –egyetértés látszik körvonalazódni azt illetően, hogy az au-tonómia az erdélyi magyarság megmaradásának legfőbb,talán egyetlen biztosítéka. Csakhát innen a politikai cse-lekvésig még igen hosszú az út. Nem beszélve az ellenérdekeltromán hatalomról, amelynek jobb belátásra bírásához, azegységes magyar fellépésen túl, külső támogatásra, netánnyomásgyakorlásra is szükség lesz. Sajnos az RMDSZ éppenarra a célratörő, áldozatos, kitartó munkára bizonyult al-kalmatlannak, ami nélkül az autonómia hiú ábránd maradhatcsupán. Ha az RMDSZ hozzáállásán már nem is lepődünk meg,annál inkább azon, hogy az MPP elnöke kihátrált Kulcsár-Terza mögül, magyarán cserbenhagyta párttársát. Emlé-keztetőül: annak idején a pártot megalakítói éppen az au-tonómiatörekvések képviseletére hozták létre, maga BiróZsolt is elsősorban az autonómia ügyével kampányoltannak idején, s megválasztása után is számos alkalommalemlegette. Ebből következően nemcsak párttársát, hanemválasztóit is elárulta. Az eset kapcsán felmerül a kérdés:milyen elvárásoknak igyekszik megfelelni Biró? Idáig elérvejut eszembe a tavalyelőtti választási kampány idején meg-szellőztetett „spágás” eszmefuttatása. Biró esete csak igazolja azt, amit Mert addig tart címűversében Kányádi a következőképpen fogalmazott meg:“mert addig tart ama híres/ nonkonformista láz is amíg/egy valamirevaló összkomfortos/ állás ki nem kerekedikbelőle”. A többi csak szemfényvesztés, amolyan politikusiüres beszéd…
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Szentgyörgyi László

Te is fiam, Biró?

– Miként választotta az or-
vosi hivatást?  – Édesanyám pszichiátervolt, és tréfásan fogalmazva:ott nőttem fel, hiszen iskolaután gyakran bementem amunkahelyére. Megismertemés megszerettem azt a han-gulatot, azért is iratkoztam azorvosi egyetemre, hogy pszi-chiáter legyek. Az egyetemiévek alatt aztán sok mindennelkacérkodtam, többek közötta molekuláris biológiával. Ötö-déven, a közegészségtan vizsgaután megkérdezte a tanárom,hogy nem lenne-e kedvem anépegészségügyi intézetbendolgozni. Rövid gondolkodásiidő után igent mondtam, amitma sem bánok. 

– Mivel is foglalkoznak önök
pontosan?– Az intézet két nagy lábonáll: az egyik a molekulárisszintű kutatások végzése,amelyet „készen kaptam”tisztségbe kerülésemkor. Azelőbbi, nagyon jól működőrész mellé szerettem volnaegy másik lábat is „növesz-teni”, azaz egészségfejlesztési,-megelőzési programok gya-korlatbani megvalósítását:kimenni az emberek közé, azegészséges táplálkozásrólszóló ismereteket átadni ne-kik, iskolákat, vállalatokatmeglátogatni. Ma már a köz-egészségtan nagyon szélesspektrumát lefedjük.

– Milyen folyamat során
jönnek rá arra, hogy egy adott
élelmiszer rákkeltő vagy épp
-megelőző?– Állatkísérletek és sejt-szintű vizsgálatok révén in-kább azt kutatjuk, mely anya-gok daganatmegelőző hatá-súak. Ezt a legegyszerűbbenúgy lehet elképzelni, hogy akísérleti állatok – patkány,egér – bizonyítottan daga-natkeltő anyagot kapnak, ésegy részüknek adunk abbólaz anyagból, amit vizsgálniszeretnénk, utána pedig mér-jük az eredményeket. Ez amunka gyorsnak mondható,hiszen a kezdeti fázistól akonkrét eredményig akár né-hány hét alatt eljutunk. 

– Melyek a legelterjedtebb
tévhitek a táplálkozással kap-
csolatosan?

– Számos ilyen van, de alegelső, ami eszembe jut, asok „csodaszer”, illetve ét-rendkiegészítő, aminek a rek-lámjai elöntenek minket. Amásik az interneten terjedőtudománytalan álhírek. Szá-mos, tudományos alapokatnélkülöző információ járjabe a világhálót, például, hogya daganatot gyógyítja acitromból, gyömbérből, fok-hagymából álló házi keverék,vagy éppen a barackmag. Ter-mészetesen ezek egészségesalapanyagok – a fokhagymamég daganatmegelőző hatásúis –, de nyilván nem fogja föl-tétlenül meggyógyítani a rá-kos beteget. A legveszélye-sebb valamilyen fanatikus hi-tet táplálni egy dolog iránt,és így elvenni magunktól azesélyt, hogy megfelelő keze-lést kapjunk. 
– A zöld tea például bizo-

nyítottan daganatmegelőző
hatású…– Ez így van, de rettentőérdekes módon, a tea több-féleképp viselkedhet, hiszendaganatot előidéző is lehet.Nem mindegy, hogy milyenhőmérsékletűen isszuk a teát,mert a forró italok pusztítjáka nyálkahártya felületét, en-nek pótlása fokozott sejtosz-tódás révén történik, ez pedigfokozza a daganatkialakuláskockázatát. Ugyanakkor acukrozott tea fogyasztása isrákkeltő. De az sem mellékes,hogy hány fokon forrázzuka teát, és meddig áztatjuk: adaganatmegelőző anyagot aforró víz oldja ki, de ha túlmagas hőmérsékletű a víz,akkor ezek kezdenek lebom-lani. Igazából bonyolultabbhelyesen teát inni, mint elsőre

gondolnánk.
– Milyen daganatmegelőző

élelmiszereket ajánlott fo-
gyasztani?– Először is a daganatokmegelőzésének elengedhe-tetlen része az ideális testsúlymegtartása, és helyes táplál-kozással nagyon sok mindentmeg lehet tenni annak érde-kében, hogy elkerüljük a da-ganatos betegségeket. Fontos,hogy milyen cukrokat ve-szünk magunkhoz – az egy-szerű cukrok veszélyesebbek,mint az összetettek –, ugyan-ilyen fontos, hogy milyen fajtazsírokat fogyasztunk: példáula halolajak és az olívaolajkedvező a daganatos kocká-zatok szempontjából. A rég -óta dúló zsír vs. margarin vi-tát illetően újabban több meg-bízható kísérlet készült, és atudomány a vitát a margarinjavára zárta le az állati ere-detű zsírokkal szemben. 

– És mit javallott kiiktatni
az étrendből?– Örülök annak, hogy azutóbbi években megváltozotta szemlélet ezen a téren: nema tilalmakat hangsúlyozzuk,hiszen ez pszichésen nemegészséges, fogyasztásukbűntudatot okozhat. Az énálláspontom szerint nincs isabszolút tilalom, hanem lé-teznek ételek, amelyeket jóritkán, illetve gyakran fo-gyasztani. Daganatmegelőzésérdekében szerencsés almát,sárgarépát, vöröshagymát,zöld teát, bogyós gyümölcsö-ket, káposztát, brokkolit, fok-hagymát, déli gyümölcsöketfogyasztani. Ami nagyon fon-tos, a növényeknek a héját ismeg kell enni, mert a pre-ventív komponensek itt ta-lálhatóak. És amit tényleg jóritkán enni, azt a NemzetköziRákkutató ügynökség kate-góriákba sorolja. Rákkeltő-ként kategorizálja a szalámit,virslit, parizert, feldogozotthúskészítményeket. A való-színűleg rákkeltők csoport-jába sorolja a vörös húsokat.Nem tartom jó ötletnek azt,hogy holnaptól senki neegyen kolbászt, de igyekez-hetek úgy alakítani az étren-dem, hogy ne ez domináljon,

Citrommal és barackmaggal a daganatok ellen? 

Álhírek és reklámok gátolják az
egészséges táplálkozás elterjedését
Dr. Kiss István, a pécsi Orvosi Népegészségügyi Intézet vezetője bár pszichiáternek
készült, kutatóorvos lett, akinek szakterülete és célkitűzése: az emberekkel meg-
ismertetni a helyes, daganatmegelőző táplálkozás sajátosságait. Mint mondja,
nem olyan nehéz ezt betartani, mint gondolnánk, de annál fontosabb, hiszen a
rákos megbetegedések 35%-áért az étrendünk felelős. Azt is elmondta, hogy a tu-
domány tehetetlenül áll a féktelenül terjedő internetes álhírek előtt, amelyek cit-
romkoktéltól vagy barackmagtól ígérnek csodálatos gyógyulást. Ha egészségesebben
szeretnénk táplálkozni az új évben, arra is „receptet” ajánl a szakember. 

és ha fogyasztom is, egyekmelléje zöldséget. Ha úgy tet-szik, „ki lehet váltani”, ellen-súlyozni a karcinogén hatástezt megelőző élelmiszerekkel. 
– Hogyan befolyásolja az

önök munkáját a reklámdöm-
ping, önjelölt fitneszguruk,
„egészséges” életmódot hirdető
influencerek?– Ez talán a legnagyobbkihívás az egészségnevelésés a tudomány számára, ésnem tudom, hogy van-e erremegoldás a jelen viszonyokközött. Közismert, hogy azinterneten bárki bármit sza-badon közzétehet, és ennekelterjedése nem a helyesség,hanem leginkább a marketingkérdése. Az orvostudományiképzettséggel nem rendel-kező személyek nem mindigtudják eldönteni, hogy mi ahelyes információ és mi azálhír, de mégis dönteniük kell,hogy miben „hisznek”.  És

sajnos, amit szép képekkelillusztrálnak, hitelesnek tűnőemberekkel, történetekkeltámasztanak alá, könnyenmegtévesztenek sokunkat. Jópélda erre az interneten nép-szerű Tiltsuk be a dihidro-gén-monoxidot – mozgalom,amely szerint ez a vegyületa savas eső fontos kompo-nense, fulladásos halált okoz-hat, minden karcinogán ha-tású anyag alapanyaga, rákossejtek is tartalmazzák ezt.Nos, hát a dihidrogén-mo-noxid az a víz… Sajnos fél -igazságokkal lehet operálni,és ezt sokan kihasználjákprofitszerzés céljából. A pre-ventív medicina, a hivatalosorvoslás nem tudja ezzel fel-venni a versenyt, számunkrama nem is a kutatás, hanemaz a legnagyobb kihívás, hogyeljusson az emberekhez ahelyes információ.
Pál Piroska
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Egy vásárhelyi 
Kőrösi Csoma 
Sándor nyomában
Akit érdekel, foglalkoztat Erdély történelme, Maros-
vásárhely helytörténete vagy Kőrösi Csoma Sándor
életútja, tevékenysége, biztosan találkozott már dr.
Flórián Csaba tartalmas honlapjával. Arról kérdezzük
az orvos-helytörténészt, hogy mikor és miért kezdte
el a városunk helytörténetére vonatkozó adatok gyűj-
tését, és miért foglalkoztatja Csoma Sándor emlékének
ápolása. 2017 őszén a nagy magyar utazó síremlé-
kéhez is eljutott, erről is beszámol lapunknak.

„Határok nélküli 
Kárpát-medencéhez tar-
tozó virtuális közösség”Flórián Csaba először isorvos, szereti és büszke hi-vatására.  Hogy miért is kez-dett el honlapot szerkesz-teni, arról a következőkép-pen vall: „Pierre Teilhardde Chardin francia termé-szettudós, jezsuita teológusaz Emberi jelenség címűművében olyan közösségek-ről írt, amelyen belül meg-valósul a „tökéletes kom-munikáció". Akkor még utó-pisztikusnak tűnő megfo-galmazása szerint a „réte-gekben való gondolkodás”eredményeképpen a kom-munikációs akadályok le-omlanak, és az emberekközvetlenül, hatékonyan éskönnyen kommunikálhat-nak. Az ő látomása „az em-beri agy ruhájába öltöztetettföldgömb” nem más, mintaz internet korai, nem tech-nikai leírása. Tamási Áronsokat idézett sorai földi lé-tezésünk céljáról, napjaink-ra az internetnek köszön-hetően tágabb értelmezéstnyert. Számomra, mintszámtalan sorstársamnak,akiket elsodort az élet szü-lőföldjéről szanaszét a nagy-világba az „itthon", illetve„otthon" fogalmak a világ-hálón már egy határok nél-küli Kárpát-medencéheztartozó virtuális közösségetjelentenek.”
A Fodor-füzeteket 
is elsőkként ismertette
meg a nagyvilággalSzülővárosa helytörténe-te már gimnazista korábanfoglalkoztatni kezdte, és aTeleki Tékában, könyvtáro-sainak segítségével, nagyonsok információ birtokábajutott. Később aztán mártudatosan kezdte gyűjteniaz adatokat, képeslapokat,metszeteket, újságokat, tér-képeket. „Büszke vagyok

több polcnyi, ritka helytör-ténettel foglalkozó könyv-gyűjteményemre. A szom-szédunkban lakott Keresz-tes Gyula bácsi, akitől ren-geteget tanultam. Aztánmegjelent életemben az in-formatika, a 90-es évek kö-zepén megtanultam prog-ramozni, honlapot szerkesz-teni, így született a Vásár-hellyel kapcsolatos honla-pom. Egy évtizedig igazánúttörő vállalkozás volt, ren-geteg dolgot feltöltöttem,megszületett a külföldönélő vásárhelyek e-mailtárastb. Sokan találtak egymásraa távolba szakadt sorstár-saim közül ennek segítsé-gével. Aztán megjelent aCímtár nyomtatott változa-ta, nagyobb háttértámoga-tással, megjelent a személyijogokkal kapcsolatos jog-szabály, ami miatt törölnömkellett az e-mailcímeket.Fejlődött az internet, meg-jelentek a keresőmodulok,a Google és mások, lassantúllépett rajtam a technika.Sok mindennek már nemis volt értelme. Jöttek sorbana jobbnál-jobb könyvek Vá-sárhely történetével kap-csolatban. De azért elége-dett vagyok, az Időtár ötletemár nálam megjelent a hon-lapon, a Fodor-füzeteket el-sőkként ismertettem megaz interneten a nagyvilággal.Ezt még Spielmann Mihálytörténész is elismerte köny-vében, oldalakon keresztülidézett honlapomról. Amipedig pótolhatatlan: renge-teg barátot szereztem az in-terneten, hihetetlen okos,felkészült embereket!" –mondta el lapunknak a hely-történész-orvos. Flórián Csabának a hon-lap szerkesztésével az volta célja, hogy minél több em-ber megismerje szülőváro-sa, Marosvásárhely törté-netét, látnivalóit, szellemiértékeit. Ennek fontosságáthonlapja mottójával magya-rázza:   „És vagyok sok-sok

év után is a túlsó part, aDunántúl, (egy kényszerre-zervátum), a szülőföld köny-nyeivel küszködő-kesergőindiánja."
„Csoma gyermekkori
példaképem”Körösi Csoma Sándortpéldaképének tartja. „Cso-ma gyermekkori példaké-pem, gondolom, számtalanerdélyi fiatalhoz hasonlóan!Kitartása, egyenessége, sze-rénysége, önzetlensége mi-att.  Csoma nem csak nekemfontos, úgy tartják, hogy asírhelye, a szakrális zarán-dokhelyeket leszámítva, leg-többet látogatott emlékhe-lye a magyarságnak! Szinténaz internet volt, ami adtaaz ötletet, hogy a vele kap-csolatos információkat ösz-szegyűjtsem egy helyre. Év-tizedekig csak álom volt,hogy eljussak Ladakhba,Nyugat-Tibetbe. Ez valósultmeg 2007-ben és 2010-ben,amikor felkerestük azokata helyeket, ahol Csoma nyolcévig élt és alkotott.  A zang-lai erődöt, ahol tibeti taní-tómestere társaságában el-sajátította a tibeti nyelvet,Phuktalt, a Himalája talánlegeldugottabb és legszebbkolostorát, majd a kanamikolostort, ahol háromévitartózkodása alatt befejeztetibeti-angol szótárát éskönyvét a tibeti nyelvtanról.2017 őszén eljutottam Kal-kutába, ahol Csoma 1831-től 1842-ig lakott és könyv-tárosként dolgozott. Több

évtized után megnyitott em-lékszobáját 2013-ban avat-ták fel, és érkezésünk előttpár nappal nyílt meg az újkiállítás, amely fotóposzte-reken mutatja be a székelytudós életét, munkásságát.Ez a kiállítás már méltó Cso-ma hírnevéhez. A szoba be-járata előtt látható HollóBarnabás Csomáról készültmellszobra, mely a buda-pesti Akadémia épületébenlévő márványszobor bronz-másolata (párja az enyediBethlen Kollégiumban ta-lálható). Végül Csoma ha-lálának 175. évfordulóján,Dardzsilingbe is eljutottam.A síremlékről 2016-ban akovásznai Csoma Napokontartottam előadást, melyhonlapomon olvasható(http:www.erdelyweb.hu).

Jelenleg a síremléken a Ma-gyar Tudományos Akadé-mia négynyelvű emléktáb-lája látható, a többi táblát asír mögötti támfalra helyez-ték át. Találkoztunk a sírtgondozó helyi fiatalember-rel is, és belelapoztunk a2002-től vezetett látogatóivendégkönyvbe. Egyébkénttöbb vásárhelyi is járt mára sírnál, Krézsek Csabától,Sütő Zsolt barátomig. Azalábbi beírással búcsúztunkCsomától: Nem találta hon-
fitársait a hazában – remél-
te, messze magyarokra lel.
Emberre vágyott: nekivágott
az elfeledett népet megke-
resni. Haláláig hitte él az el-
fogyott rokonság, mely em-
berré teremtette őt.” (Váci
Mihály) 

Nemes Gyula

NÉVJEGY: 

Flórián Csaba orvos, amatőr-helytörténész, Csoma-ha-
gyományápoló Marosvásárhelyen született 1952-ben.
Középiskolai tanulmányait, majd az orvosi egyetemet
szülővárosában végezte. 1978-tól Magyarországon él,
Veszprém megyében. 25 évig háziorvosként, majd egy
évtizedig kórházigazgatóként dolgozott nyugdíjazásáig.
Nyugdíjba vonulásakor megkapta a Veszprém megyéért
(Pro Comitatu) díjat a megyei egészségügy területén
végzett eredményes munkájáért. Tudományos érdeklődési
területei: egészségügyi informatika (Orvos a világhálón
c. könyve), internetes tartalomfejlesztés. Kutatási, ér-
deklődési területei: őstörténet, művészettörténet, Ma-
rosvásárhely helytörténete. 2000-től internetes honlapot
szerkeszt Kőrösi Csoma Sándor életével, munkásságával
kapcsolatos tudományos, irodalmi, képzőművészeti al-
kotásokról, emlékhelyekről. Többször járt Csoma Sándor
nyomában. 
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Gyuri bácsi most úgy járt,
mint ama gyerek, akit
szülei arra tanítottak,
hogy, ha hazudik, egy pi-
ros  pötty jelenik meg a
homlokán. És azóta min-
dig tudták, mikor hazu-
dik, mert olyankor  elta-
karta a kezével a homlo-
kát....A spekuláns most ma-gyarázkodni kezdett, s méginkább lábon lőtte magát.Bár hallgatott volna, úgymég gyanakodhattunk vol-na. De így már biztosak le-hetünk. Ugyanis „érvei”még inkább leleplezik szán-dékait, kinyilvánítják a világelőtt, miben áll az ő általaelképzelt „nyílt társadalom”.Saját magával került önel-lentmondásba, hisz aztigyekszik cáfolni, amiért éls hal, amire nagyon is fel-vág. Hiszen most, amikormegszólalt magyarul is, és„pontról pontra” igyekezett„megcáfolni” a konzultáci-óban közzétett tervet (amitegyébként ő maga közöltegy angol nyelvű újságban,2015-ben, még saját alá-írásával)  most csak meg-erősítette amúgy is ismertálláspontját. Saját magánakmondott ellent, amikor he-begett-habogott, hogy hátő már 2016-ban csak 300ezer migránsról beszélt(persze, mert 2015-benmár átcsörtetett Európánegymillió), meg hát nemakarta lebontani a kerítést(miközben a csempészekés civil szervezetek az őútikalauzával  vezényeltékaz embertömeget az olaszpartoktól Svédországig), ésnem is akar kötelező el-osztást, sem fejkvótát rá-

kényszeríteni senkire, deközben fejenként 15 ezereurós letelepedési, lakha-tási segélyt  irányozna előminden bevándorlóra, s va-gyonából még ős is bele-pótolna... Hazugság, hazug-ság! – hörgi fogvicsorgatva,és közben ő maga a hazug,aki azt hiszi, pénzért min-dent lehet. És amit kifeje-zetten ő nem mondott, év-tizedes tetteiből könnyedénkikövetkeztethető, hiszazokban implicite ott rej-tőzik álláspontja, felfogásamindazzal kapcsolatban,amit képvisel.Emlékszem, tájainkon ismilyen tárt karokkal fogad-ták oly sokan „önzetlen”segítségét: akár egyetem-alapításnál, akár nyelvkur-zusok, ösztöndíjak  lehe-tőségeinél. Meglett a  mé-zesmadzag eredménye.Mostanra kiderült: a nagystróman kinek az oldalánáll. Kiderült, hogy neki anyílt társadalom, az ún.szólás- megy egyéb „sza-badságok” nem a keresz-tény, nemzeti, valós érté-keket jelentik, hanem anyakló nélküli szabadelvű-séget, az el nem kötelező-dést, a pénz uralmát min-den  felett.Mert Gyuri bácsinak, úgytűnik, nincsen hite, érték-rendje, nemzettudata. Nekicsak pénze van. A saját vé-rei is nemkívánatos sze-mélyként kezelik szülőha-zájában, Izraelben. És ok-kal. Mert számára az eu-rópai egyesült államokszétmaszatolt,  öntudat nél-küli  olvasztótégelye a  cél,és nem az öntudatos ke-resztény nemzetek Euró-

pája. Nos ezért kell  állító-lagos érveit úgy tekinteni,mint ama mesében, ahol ahazug ember farkast kiált,akkor is, amikor ténylegaz jön.Nem hiszünk önnek So-ros úr! Rég kilóg a lóláb,és ne etessen minket holmisátáni fogásokkal, mertmostani érvelése még in-kább kiderítette, milyenkövet fúj. Egyáltalán ki Ön,hogy dirigál egy egész kon-tinensnek, vagy vélemé-nyére egyáltalán adnunkkellene?Jézus Krisztus maga pirítrá a farizeusok logikai buk-fencére, amikor azt mondja„Minden ország, amelymeghasonlik önmagával,elpusztul, és egyetlen városvagy ház sem maradhatfenn, amely meghasonlikönmagával (...) Ha pedig aSátán a Sátánt űzi ki, meg-hasonlott önmagával, ésakkor hogyan maradhatfenn az országa? És ha énBelzebubbal űzöm ki az ör-dögöket, a ti fiaitok kivelűzik ki? Ezért ők lesznek ati bíráitok! Ha viszont énIsten Lelkével űzöm ki azördögöket, akkor bizonyelérkezett hozzátok az Is-ten országa.” (Mt 12, 25-28)Azt hiszem, úgy kell bán-ni Sorossal, mint a jerevánirádióval. Kellő fenntartás-sal, s a helyén  kezelve: –Igen, a hír igaz, csak nemMoszkvában, hanem Vla-gyivosztokban, nem Tra-bantokat, hanem Moszkvi-csokat, s nem osztogatnak,hanem fosztogatnak...
Sebestyén Péter

Soros-érvek hadilábon

Kőrösi Csoma Sándor sírja

Emlékszoba Kalkuttában
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A Bethlen 
kastély, melyet 
a román állam
„államosított”
Amint azt már legutóbbi lapszámunkban jeleztük,
Bethlent az írott források először a XIV. században
említik. A XV. században az erdélyi és magyar törté-
nelemben fontos szerepet játszó Bethlen család meg-
építi kővárát, amely a Rákóczi szabadságharc után
már nem szerepel a forrásokban, mára már nyomta-
lanul elpusztult. A település a család úgynevezett
Bethleni ágának ősi fészke, így a történelem során
több kastélyt, illetve kúriát építettek itt. Ezek közül
ma – különféle mértékben átépítve – négy épület áll
fenn. Ezek egyike a korábbi Bethlen-vár közelében a
XVIII. században felépült Bethlen Pál-kastély. Építtetője
és névadója gróf Bethlen Pál (1851-1935) Beszterce-
Naszód megyei főispán volt. Építéséhez valószínűleg
egy korábbi kastély földszintes maradványait és sa-
roktornyát használták fel. 

A Bethlen Pál-féle 
kastély elődjeAz első katonai felméréstérképén (1769–1773) jólkivehető a település köz-pontjában lévő barokk kas-tély együttese – BethlenAndrás-féle kastély – és aközelében található közép-kori eredetű templom. Bethlen nyugati részébenegy nagyobb épületegyüttesképe rajzolódik ki, amelynagyságában vetekszik abarokk kastéllyal. A négyzetes alaprajzú te-leken hat hosszúkás épülethelyezkedett el. A bethlenivár a források szerint márnem létezett ebben az idő-ben, így valószínűleg a Beth-len Pál-féle kastély elődjelátható a térképen. Egyes források szerint atelepülésen létezett egy má-sik Bethlen-kastély is,amelynek sokszögű sarok-tornyai voltak, és a főépületbarokk jellegű oromfalát acsaládi címer ékesítette.Ezen leírás alapján XVII.századinak gondolják eztaz épületet. Egy hasonló jellegű épü-let szerepel egy – valószí-nűleg – XIX. századi felvé-telen Bethlen Pál kastélyanév alatt, ez lehetett a ké-sőbbi Bethlen Pál-féle kas-tély elődje. 
Amit Bethlen Pálról 
tudni kellA szóban forgó kastélyépíttetője, gróf Bethlen Pál(1851–1935), id. BethlenPál (1798–1859) és grófBethlen Mária (1827–1876)

fia, Budapesten végezte aközépiskolai tanulmányaités Zürichben járt egyetemre.Tanulmányai befejezéseután hosszabb külföldi utattett, majd öt évig katonás-kodott. Az 1870-es évek végénhazaköltözött bethleni bir-tokára. Első felesége grófRhédey Gabriella (1861–1883) volt, akitől a tragikussorsú Ida nevű lánya (1880–1895) született. Bethlen Ida síremléke abethleni Bethlen-sírkert leg-szebb alkotása. Bethlen Pál1885-ben másodszor ismegnősült, ekkor borosje-női Tisza Jolánt vette fele-ségül. 1891-ben gróf Beth-len Pált Beszterce-Naszódmegyei főispánnak neveztékki, később elnyerte Szol-nok-Doboka vármegye fő-ispáni tisztségét is. 
A kastélyt a XX. század
elején erős kőfal vette
körülA Bethlen Pál birtokábanlévő kastély építési körül-ményei tisztázatlanok. Amár említett korabeli fel-vétel és a sarokbástyák alap-ján feltételezhető, hogy afőispán egy XVII. századikastély átépítése révén ala-kította ki saját kastélyát. Bordás Beáta közlésébőltudjuk meg, hogy az átépítéssorán megtartották a kétsarokbástyát, azonban a ba-rokkos oromzatot átalakí-tották, a földszintes épületreegy emeletet húztak, így jöttlétre az eklektikus stílusúúj kastély. Sisa József művészettör-

ténész szerint Kallina Mórjó nevű építész tervei alap-ján valósult meg a kastélyátalakítása 1900 körül. A kastélyt a XX. századelején erős kőfal vette körül,a nyugati falakon kívül te-rültek el a régi vár romjai. 
Az átalakított kastélyA kétszintes kastély sza-bálytalan tömegformálásúés többrendbeli beavatko-zások nyomait mutatja. Azépület magját egy nyújtotttengely alkotja, amely észak-dél irányban húzódik. Egynagyméretű előadóterem,a déli oldalon pedig háromkisebb méretű terem alkot-ják az épület földszinti mag-ját. Ezt a hosszabb egységetkét oldalról egy-egy rövidhelyiség övezi, amelyek ösz-szekötik az épület magjátaz épület két sarkán elhe-lyezett hatszögű tornyokkal. Az egykori épületmagszimmetriáját az 1980-asévekben megnagyobbítottelőadóterem bontja meg. Afő épületszárny középsőtengelyében egy háromten-gelyes rizalit kapott helyet,amelyhez az épületbe ve-zető lépcsős terasz kapcso-lódik. A fent említett szerző,Bordás Beáta a szakvéle-ményezésében tudtatja,hogy az épület emeletén ahelyiségek elrendezése né-hány különbségtől eltekint-ve megegyezik a földszintitermek kiosztásával. Az egyik lényeges különb-ség az, hogy az északi, ala-csonyabb torony csupán

földszintes, míg a nagyobbalapterületű déli toronynak– amelynek belső terét há-rom helyiségre tagolták –emeleti szintje is van. Az északi bástyához ha-sonlóan, az épülettömbészaki felén elhelyezkedőelőadóteremnek szinténnincs külön emeleti szintje. 
A nagyméretű Bethlen-
címeres tábla volt az
oromzat fő díszeA kastély főhomlokzataa nyugati oldalon helyez-kedik el. Egykori képeslapokalapján néhány jelentős át-alakítás figyelhető meg. A legkorábbi, általunk is-mert állapotban a homlok-zat kialakítása a követke-zőképpen nézett ki: a háromtengelyes bejárati rizalituralta a homlokzatot, a ri-zalit mögött húzódott azépület fő szárnya, amelyetkét oldalt hatszögű tornyokzártak le. A rizalit előtt egy vaskor-látos terasz helyezkedett el,amelyre kőlépcső vezetett.A homlokzatot középen ba-rokkos csigavonalas orom-zat zárta le, amelynek fődísze a gyámkősoros pár-kány felett elhelyezett nagy-méretű Bethlen-címerestábla volt. Az oromzat két oldalána párkány felett dombor-műves attika kapott helyet.A bejárat két oldalán egy-egy magas, háromkaréjosdíszítésű ikerablak törte áta falat. A hatszögű tornyona tető alatt a rizaliton ismegjelenő gyámkősorosmotívum vonult végig. 

A kis táblába 
foglalt címerSzintén a fent említettszerző munkájából tudjukmeg, hogy az 1900 körülzajlott átépítés során meg-változtatták a főhomlokzatkiképzését. Megfigyelhető,hogy a korábbi földszintesépület egy részére emeletethúztak. A nagyterem és az északitorony földszintes maradt,a bejárati rizalit és a tőledélre elhelyezkedő épület-szárny viszont egy szinttelmagasabb lett, a déli toronyis emeletes. Források hiányában nemismert, hogy a déli toronyekkor változott-e át kétszin-tes építménnyé, vagy márkorábban is emeletes volt. A bejárati rizalit előtti te-raszt meghagyták az eredetiállapotban, az ablakokat vi-szont megváltoztatták. Az emeleten a középsőegy hármasablak, két olda-lán egy-egy szemöldökke-retes ablak foglal helyet. Arizalitot lezáró oromzat for-mája is megváltozott, a né-met reneszánsz ihletésű csi-gavonalas építményt egyhármasablak töri át, alattaegy kis táblába foglalt Beth-len-címer látható. A homlokzat déli szár-nyán a földszinten két egye-nes záródású ablak, felettükkét pár kettős ablak jelenikmeg, az ablakok elosztásamegegyezik a ma is láthatóállapottal. A főhomlokzatkinézete 1927-re sem vál-tozott, amint ez KeöpecziSebestyén József  rajzán ismegfigyelhető.
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A Bethlen családi 
címert eltávolítják 
az oromzatrólAz 1980-es években vég-zett átalakításoknak köszön-hetően módosult a homlok-zat képe. A rizalittól balra– északra – elhelyezkedőépületszárny ablakait befa-lazták, és a szárnyat meg-magasították, így jött létreaz előadóterem. A rizalit architektúrájátmegtartották, de eltüntettékaz ablakok keretezését éseltávolították a Bethlen csa-ládi címert az oromzatról. A bástyák közül a déliesett át fontosabb beavat-kozáson, földszintjén ugyan-is befalazott ablakok nyomailátszanak. A déli szárny alsószintjén látható egy szeg-mensíves bejárati ajtó,amely a pincébe vezet. Az épület hátsó homlok-zata kevésbé vonzó képetmutat. A XX. század elejéna hátsó bejárat aszimmet-rikusan helyezkedett el,északi irányba eltolódva. Abejárat előtt alacsony teraszhúzódott, melyre fábólácsolt tornácot építettek. Atornáctól balra az emeletenzárt erkély helyezkedett el,amelynek szerepe a későbbiátalakítások miatt elveszett. 
A korabeli állapotokra 
a két saroktorony utalAz épületen végrehajtottXX. századi bővítések telje-sen megbontották az együt-tes tömegkompozícióját, si-lány külsőt eredményezve.Az északi szárnyban he-lyezkedik el a kibővített elő-

adóterem, melynek külsőhomlokzatát csupán egy be-járat tagolja, előtte félkörí-ves, lépcsőzetes terasz lát-ható. Ezen a részen volt azegykori hátsó bejárat. A Bethlen Pál korabeli ál-lapotokra utal a két sarok-torony, valamint az emeletizárt erkély. Az előadóteremkibővítése miatt azonbanaz erkély elvesztette funk-cióját, beékelődött az elő-adóterem és a délkeletiszárny tömbje közé, és azerkély alatti falsíkhoz ta-pasztották az illemhelyisé-get rejtő építményt. 
Nem ismert a kastély
egykori berendezése
számunkraBordás Beáta még arrais rávilágít, hogy az eredeti,1900 körüli állapotokatszemlélteti a faburkolatosés esztergált korláttal ellá-tott főlépcsőház kialakítása. A főlépcsővel szemben,az emeleten egy nagymé-retű zöldmázas historizálókandalló maradt fenn, ame-lyet gazdag későreneszánszjellegű motívumkinccsel dí-szítettek – fogazatos pár-kány, tojássoros fríz, gyü-mölcs- és virágfüzérek. Akastély hátsó homlokzataegykor egy igényesen kiala-kított parkra nézett, amely-nek fáit az 1960-as évekbenkivágták. 
A kastély 
harmonikus külső 
képét tönkreteszikA kastély az 1945-ös ál-lamosítás előtt gróf Bethlen

László tulajdonában volt azépület és a körülötte lévőmelléképületek. Ez utóbbi-akban lengyár működött. Egy 1977-es összeírásalapján az egyemeletes kas-télynak tizenhat helyiségevolt és nyolc melléképülete.Jelenleg egy melléképületeáll, amelyet múzeumnak ala-kítottak át. Az 1990-es években mű-velődési ház és könyvtárműködött a kastélyban. Az egykori díszes előadó-termet és a hátsó színpadota nyolcvanas években szintekétszeresére bővítették ésa belső berendezését a kor-nak megfelelően átalakítot-ták. Jelenleg Bethlen várospolgármesteri hivatala mű-ködik benne. A házat 1945-ben a ro-mán állam „államosította”.A kommunizmus évtizedeiterősen megsínylette az épü-let, melyet erősen át is ala-kítottak, harmonikus külsőképét tönkretették, mellék-épületei jó részét elbontot-ták. Működött benne az1990-es években könyvtárés művelődési ház is, de mapolgármesteri hivatalkénthasználják.
BefejezésülBethlen Pál kastélyánaképítéstörténete még sok ki-egészítésre szorul, azonbanaz eddigi adatok alapján iselmondható, hogy a histo-rizmus kori erdélyi kasté-lyok egyik érdekes képvi-selője, melynek jelentőségétnöveli a Kallina Mór nevévelfémjelzett átalakítás. A kastély helyi szinten is

jelentős, ugyanis a barokkBethlen András-kastély mel-lett Bethlen település másikmeghatározó világi műem-léke, amely feltételezhetőenXVII. századi épületrészeketis tartalmaz. Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre
bocsátott dokumentáció-
kért külön köszönet Ke-
resztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmér-
nöknek. Az illusztrációkat
és a képeket Demján Lász-
ló műemlékvédő építész
gyűjteményéből küldte be
a szerkesztőségünkbe.
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Kik azok/mi az a 
TRAGUMÚRÁK?

Mivel idestova egy hete minden vásárhelyit (és nem
csak) kizárólag a fenti kérdés foglalkoztatja, íme a
lehetséges válaszok:► A régi időkben Szodoma és Gomora mellett létezettegy harmadik bűnös város is: Tragumúra, melynek lakosaittragumúráknak hívták; a Biblia azért nem említi külön,mert Tragumúra gyakorlatilag hozzá volt nőve Gomorához,mint ma Vásárhelyhez Meggyesfalva (Visineni)► A Tragumura volt a világ egyik legrégebbi bűnszer-vezete, évszázadokon át terrorizálták a japán lakosságot,míg aztán a tizenhetedik század közepén a kabukimonókfélig, majd a jakuzák teljesen kiűzték őket a szigetországból;néhányan egész Kelet-Európáig menekültek, a mi vidé-künkön pedig a mai Hidegvölgy területén telepedtek le► A tragumurák egy ősi indián nép volt, a havaszupájok,marikomák, apacsok és szopacsok törzsével álltak közelirokonságban. A huszadik század elejére majdnem teljesenkihaltak, de az utolsó család bebújt Bernády poggyászába,amikor a városépítő polgármester hazaindult amerikaitanulmányútjáról. (Érdekesség, hogy mind a japán, mindaz indián tragumurák mai leszármazottai mind ugyanazona napon, december harmincegyedikén születtek, ezértkívánt nekik boldog szülinapot az év utolsó napján a Pol-gármesteri Hivatal)► A tragumúrák egy mára már egy híján kipusztultvízi ízeltlábú, a repülő ollós, a marabuhomár sógora.Egyetlen ma élő példánya a Turbinában bujkál egészévben, csak a szülinapján, szilveszterkor jön fel levegőtvenni, az Aranykakas mellett, sötétedés utánMivel a felsorolt verziók közül az utóbbi a leghihetőbb,köszöntsük mi is úgy – kissé megkésve, de annál nagyobbszeretettel – ezt a derék állatot, ahogy a polgihivatalosoktették: Kedves Tragumúrák, Boldog születésnapot!!!

Molnár Tibor

Januárosdi
Január (régiesen Januá-
rius) az év első, 31 napos
hónapja a Gergely-nap-
tárban. Nevét Ianusról
kapta, aki a kapuk és át-
járók istene volt az ókori
római mitológiában, illet-
ve ő volt a mitológiai vá-
logatott kapusa is. A népikalendárium szerint januárneve Boldogasszony hava(amíg ki nem teszik a dec-emberi közköltséget). A ti-zennyolcadik században amagyar nyelvújítók a zúzo-ros nevet adták a januárnak,ami vélhetően a zúzmarásosrövidítése.A január és a február voltaz utolsó két hónap, amitutólag hozzáadtak a rómainaptárhoz, mivel az ókorirómaiaknál ez a téli időszakeredetileg nem kapott hó-napot, annyira utálták a hi-deget. Bár egy ideig mégmárcius volt az év első hó-napja, hamarosan a januárvette át ezt a helyet, és eztkövetően a konzulok is ja-nuár elsején léptek hivatal-ba, tök másnaposan.
Fontos januári napok

Január 6. - Vízkereszt (ésegyben a farsangi időszak

kezdete), ezen a napon ke-resztelte meg Keresztelő Já-nos Jézust a Jordánban, to-vábbá a kánai menyegzőemléknapja is, amikor Jézusforralt borrá változtatta amelegvizet 
Január 8. - bábanap Bulgá-riában, az anyaság ünnepe
Január 15. - a Wikipédianapja, ún. Wikipedia Day aWkipédia 2001. január ti-zenötödikei születésnapjatiszteletére (aki nem hiszi,

nézzen utána a Wikipédi-án)
Január 22. - A magyarkultúra napja; 1823-banKölcsey Ferenc ezen a na-pon tett pontot a Himnuszvégére
Január 27. - A holokausztnemzetközi világnapja, mi-vel 1945-ben a dicsőségesVörös Hadsereg ezen a na-pon szabadította fel azAuschwitz-birkenaui kon-centrációs táborokat 

Továbbá, január huszon-kettedikén, Szent Vince nap-ján a szőlőtermesztő falvak-ban sok helyen még ma isúgynevezett vincevesszőtvágnak, amelyet a szobábanvízbe állítanak, és a kihajtottvesszőkből jósolják meg akövetkező év termését. Ezena napon a gazdának sokbort kell innia, hogy bő le-gyen a termés. Ha Vincenapján szép, napos az idő-járás, akkor jó bortermést

remélnek, rossz idő eseténviszont gyenge szüretet jó-solnak. Ezzel ellentétben,ha három nap múlva, január25-én, a „pálforduló” (SzentPál megtérése) napján süta nap, akkor a néphit szerintmég hosszú kemény télrekell számítani. És még egyérdekesség: ha Vince napjána favágó meglátja az erdő-ben a medve árnyékát, azbalszerencsét jelent.
Molnár TiborFerde tanácsosok

Bármily hihetetlen is, akaliforniai Palm Springsvároska önkormányzatá-nak minden egyes tagjaaz LMBTQ-közösségheztartozik! Ez az első ilyenalkalom az Egyesült Álla-mok életében, hogy egyváros tanácsa teljes mér-tékben leszbikus, meleg,biszexuális, transzneműés queer emberekből áll,mivel mind az öt tanácstagaz LMBTQ-közösség tagja.A várost sokáig a nyaralni

vágyók és a nyugdíjasoklátogatták, de az elmúltévekben szép lassan aprájdozni vágyók és a me-leg nyugdíjasok mennyor-szágává vált.Palm Springs legutóbbazzal került be a hírekbe,hogy a (természetesenmeleg) polgármester kö-zölte: kénytelenek több fátis kivágni, valamint egylánckerítést eltávolítani –ami a golfpályát különítiel a helyi lakosok telkeitől

–, merthogy sokan arrapanaszkodtak, hogy atöbbségében feketék laktakörnyéken az ingatlanokértéke lecsökkent. A fákatrasszistának titulálták, mi-vel miattuk nem lehet rá-látni a golfpályára és a he-gyekre, ami miatt alacso-nyak az ingatlanárak, ígya fekete családok nem tud-tak elegendő pénzhez jutnia birtokukból.Lehet, hogy a vásárhelyifák is rasszisták... (mt)
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Közép-Európa önállósága
Az unió északnyugati felével fennálló viták, ideológiai ellentétek és a Nyugat
várhatóan sötét jövője felveti annak kérdését, hogy lehet-e önálló közép-európai
együttműködést kialakítani az Odera–Neisse-határtól keletre eső területeken,
egészen az orosz határig.

Közép-Európa intenzív együttműködése és a kapcsolatok 
kiegyensúlyozása Kelet és Nyugat között csak rajtunk múlik

Ezt a kérdést azért kellvégiggondolni, mert Nyu-gat-Európa e század végérementhetetlenül iszlamizá-lódik, az európai civilizáci-óból az marad majd meg,amit a Kelet ideig-óráig mégfenn tud tartani, gondoljunka kettészakadt Római Biro-dalom sorsára. Igaz, a ke-let-európaiak demográfiaihelyzete is katasztrofális,de legalább tisztában van-nak vele és nem darab-da-rab alapon kívánják a hi-ányzó népességet muszlimbevándorlókkal pótolni. Ajelenlegi demográfiai ten-denciák mellett a századvégére Nyugat-Európábanmuszlim többségű lakosságlesz, először enklávészerűenelkülönülve, majd ezek a te-rületek fokozatosan össze-nőnek, és az európai lakos-ságból alakulnak ki kisebb-nagyobb szigetek, míg végülazok is elsüllyednek az isz-lám tengerében.Valószínű, hogy a Nyugatelőbb-utóbb a jelenlegiekkelszemben kitermel olyan ve-zetőket, akiknek már szán-dékukban állna az európaikultúrát megőrizni, de akkormár késő lesz, a folyamatotnem tudják megállítani.Vagy az történik, amit Mi-chel Houellebecq Behódoláscímű könyvében írt, hogy amuszlimok úgy veszik át apolitikai hatalmat, hogy azátalakulás az átlagember-nek fel sem tűnik, vagy pe-dig véres harcok árán. Mind-kettőből jó lenne kimarad-ni.Mondhatná valaki, hogyaz évszázad vége még mesz-sze van, minek ilyen kér-désekkel foglalkozni? Nincsigazuk. Én hetven év poli-tikai történéseire tudokvisszaemlékezni – az elsőilyen jellegű élményem aRajk-per volt –, s állíthatom,hetven év gyorsan eltelik,csak a nagyon fiataloknaktűnik beláthatatlan messze-ségnek. Amikor a hatvanasévek végén először jutottamki Nyugatra – a skandinávállamokba – még megcso-dálhattam az európai kul-túrát és az európai jóléti ál-lamot. Még 1984-ben is,amikor három hónapot töl-töttem Dániában, nyomátsem láttam a muszlim be-

vándorlásnak. Tehát egyemberöltő alatt változottmeg döntően a világ, értveez alatt most Európa nyugatifelét.Mondhatják azt is – ésmondják is –, hogy az eu-rópai kultúra védelme, be-leértve az európai embertis, rasszizmus. De ha úgylenne is, ezt fel kell vállalni.Rólam lepereg, mert úgyvélem, mindenkinek jogavan ahhoz, hogy saját kul-túráját, és ha úgy tetszik:saját rasszát – ez esetbenaz europid rasszt – védel-mezze, de az ellen sem lehetkifogás, ha valaki magyar-ságát, szlovákságát, német-ségét, zsidóságát, a rá jel-lemző kultúrát, történelmihagyatékot igyekszik védel-mezni. Akik rasszizmust ki-áltanak, gyakran maguk alegnagyobb rasszisták, merta sajátjukat védik, amivelsemmi bajom, de engedtes-sék meg nekem is ugyanez.A politikailag korrekt be-szédnek ellent kell állni,nem húzhatjuk be fülün-ket-farkunkat, ha Európa ésezen belül hazánk jövőjérőlvan szó.Sokan azt mondják, hogyKözép-Európa nem áll mega saját lábán, feltétlenül tar-toznia kell valahova, a hosz-szú szovjet uralom után aNyugathoz. Úgy tűnhet, Adykorholása a mára épp úgyérvényes: „Komp ország,Kompország, Kompország:legképességesebb álmaibanis csak mászkált két partközött: Kelettől Nyugatig,de szívesebben vissza (…)Nagy vagy én népem, nagyvagy én népem: ezer éveélsz folytonos harcban Eu-rópával (…) úgy élsz Európaközepén, mint eleven tilta-kozás (…) Kompország meg-indult dühösen Kelet feléújra: egy kis sarka leszakadta kompnak, ott maradt anyugati partok táján.” Adyezeket a sorokat – a hazaipolitikai viszonyokat kor-holva – 1905-ben írta a Bu-dapesti Naplóban, kérdés,ha ma látogatna el Párizsba,ugyanezt írná-e? A történelem során voltakerős közép-európai államok,mintegy ötszáz éven keresz-tül éppen a Magyar Király-ság. A Lengyel–Litván Unió

négyszáz éven át állt fenn,a Habsburg Monarchia a tö-rök kiűzése után jó kétszázévet számlált. Történelmipélda tehát bőven akad erősközép-európai államalaku-latra, csak az első világhá-ború után rendelkeztek úgya győztesek, hogy Közép-Európa ne tudjon a saját lá-bára állni. A visegrádi kez-deményezés – történelmielőzményekre utalva – újbólfelvetette egy egységes Kö-zép-Európa gondolatát ésez a gondolat más formák-ban, például a lengyel Há-rom Tenger Kezdeménye-zésben is megjelenik.Vannak, akik azért kér-dőjelezik meg egy közép-európai együttműködés le-hetőségét, mert úgy gon-dolják, hogy a fejlett tech-nológiát csakis a Nyugattóltudjuk átvenni, tehát a gaz-dasági felzárkózás előfelté-tele a Nyugathoz való tar-tozás. Ebben sok igazságvan, de a nemcsak a geo-politikai helyzet van válto-zóban, hanem a technológiaforráseloszlása is. Ma mégaz Egyesült Államok vantechnológiai haladás élvo-nalában, de már a Távol-Keleten is kialakultak olyaneredeti innovációk, amelyekvetekedhetnek, vagy akármeg is haladhatják az ame-rikait vagy a nyugat-euró-pait. Japánt valaha (az öt-venes években) úgy tartot-tuk nyilván, mint az olcsó,vacak áruk forrását. Az ex-portszerkezetének változá-sán látszik a viharos fejlő-dés. A kezdeti textil- és ru-haexportőr évtizedenkéntváltott a háztartási kisgé-pekre, majd a motorokra,később autókra, szerszám-gépekre, elektronikai ter-mékekre. Ma világelső ro-botikában. Olyan eredetitermékeket adott a világnak,mint a CD-lejátszó, a digi-tális hangrögzítő, a zseb-számítógép, a lítiumelemés a talán ma már kevésbéismert, televíziós vételt szol-gáló Yagi antenna, ami aműholdak előtti korbanmajd minden háztetőn meg-figyelhető volt. Dél-Koreafejlődése későbbi, de talánmég látványosabb: ma a va-lamikori elmaradott agrár-ország autóival járunk. A

dél-koreai Samsung vezettebe az MP3-as lejátszót, atabletet, a televíziós telefont,az érintős bankkártyát. Kí-nában valósult meg a világelső mágneses vasútja,amely a Sanghaj belvárosaés a harminc kilométer tá-volságra lévő Sanghaj-Pu-tungi nemzetközi repülőtérközötti távot nyolc perc alattteszi meg, igaz, ez némettalálmány volt. Kínával kap-csolatban az ókori és kö-zépkori találmányokat em-lítik (papír, nyomtatás, pa-pírpénz, puskapor), de va-lószínűleg nem kell sokáigvárnunk, hogy az 1,3 milli-árd lakosú ország újból ere-deti innovációkkal lépjen avilág elé.És akkor még szerényenmegfeledkeztünk magunk-ról. Magyarország a millen-nium körüli időkben és akét világháború között né-hány területen a világ tech-nológiai fejlődésének élvo-nalában járt, erről tanús-kodik a Bánki–Csonka-féleporlasztó, a Puskás Tivadaráltal létrehozott telefonköz-pont, a transzformátor, aKandó-féle fázisváltós vil-lanymozdony, a Jendrassik-féle dieselmotor, a kripto-négő, és hosszasan lehetnesorolni még a világhírű ma-gyar találmányokat. Mind-ezzel csupán azt kívántamérzékeltetni, hogy egyálta-lán nem vagyunk kiszolgál-tatva a Nyugat technológiaiinnovációinak, amivel nemazt akarom mondani, hogyne legyen intenzív kapcso-latunk Európa nyugati fe-lével, csak azt: ne tekintsükmagunkat eleve alárendelt-nek, eleve csak követőnek,ne egyoldalúan függjünk,

hanem legyenek önálló cél-jaink, legyen önbizalmunk,hogy a magunk lábán is megtudunk állni.A közép-európai együtt-működésnek vannak tudatiés politikai akadályai is. Mitakarsz te a lengyelektől, cse-hektől (nem is beszélve abolgárokról, vagy istenments, a románoktól)? –tették fel nekem, annak ide-jén, sokszor e kérdést. Ami-kor egy tervhivatali előter-jesztésbe beírtam, hogy akis KGST-országokkal szo-rosabb gazdasági kapcso-latokat kellene kiépíteni, azelnökhelyettes vastag pi-rossal kihúzta, mondván,hogy „ez volt a politikum”az anyagban, vagyis a szov-jet elvtársak nem szívesenveszik az ilyenfajta gondo-latokat. Akkor is mindenkis közép-európai országegyedileg kapcsolódott aSzovjetunióhoz, ugyanúgy,mint most Németországhoz,és – nincs új a nap alatt –ma az unió vezetői nézikgyanakvó szemmel a Viseg-rádi Együttműködést.Közép-Európa intenzívegyüttműködése és a kap-csolatok kiegyensúlyozásaKelet és Nyugat között csakrajtunk múlik. Nyilván nemmindenben fogunk egyetér-teni, de meg kell találnunka közös érdekeket és azokmentén erősíteni kapcsola-tainkat. E közös érdekekközül talán a legfontosabba történelmi hagyományok-nak megfelelő saját kultúr-ánk megőrzése, és úgy tűnikezt a közép-európai orszá-gok vezetői egyre inkábbfelismerik, ami biztató leheta jövőre nézve.
Lóránt Károly 
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1. Az új év első napjátólkezdve válasszunk ki egynapszakot, amikor fél órárakikapcsoljuk vagy lenémít-juk a mobiltelefonunkat, éscsak magunkra vagy a kör-nyezetünkre koncentrálunk.
2. Keljünk időben! A sie-tős hétköznapok után per-sze mindenki megérdemelegy kis pihenést, de ne vesz-tegessünk sok időt fekvés-sel. Gondoljunk arra, hogyaz élet minden perce egyajándék, ezért tartalmasankell telnie.
3. Ne feledkezzünk meg,a „kérem” és „köszönöm”szavakról, amikor példáulegy kávézóban a pulthozérünk, vagy bárkitől szíves-séget kérünk.
4. Főzzünk minden egyeshéten valami újat! Ne féljünkkipróbálni új recepteket, ésváltozatosabbá tenni az ét-kezési szokásainkat.
5. Ne költsünk feleslegesdolgokra! Persze, ez nemvonatkozik az élelmiszerek-re, de felesleges olyan ru-hadarabokra beruházni,amikből már van a szek-rényben három. Próbáljunkmeg változtatni a vásárlási

szokásainkon.
6. Sétáljunk többet! Haközel élünk a munkahe-lyünkhöz, egy héten akártöbbször is válasszuk azautó vagy a tömegközleke-dés helyett a gyaloglást. Azegészségünknek is jót te-szünk vele, és a fejünket iskiszellőztethetjük egy hosz-szú nap után.
7. A tévénézés helyettkapcsolódjunk ki olvasással.Egy jó könyv kitűnő válasz-tás ahhoz, hogy teljes nyu-galmi állapotba kerüljünk.
8. Ültessünk tavasszal vi-rágmagokat! Szerezzünk be

egy kevés virágföldet és né-hány magocskát, amikormár megfeledkeztünk róla,jó lesz rácsodálkozni az elő-bújt, zsenge hajtásokra.
9. Figyeljünk a megfelelőfolyadékbevitelre!
10. Mindennap próbál-junk ki valami újat! Lehetaz egy mozgásforma vagyegy recept, a lényeg, hogyne féljünk kilépni a kom-fortzónánkból.
11. Saját konyhakertet iskialakíthatunk. Miután elül-tettük a kedvenc fűszerma-gocskáinkat gyönyörköd-jünk a burjánzó levelekben.
12. Mindig üdvözöljüköleléssel családtagjainkatés közeli barátainkat. Lehet,hogy furcsa lesz elsőre, demindannyiunk lelke feltöl-tődik majd.
13. Nevessünk többet!Semmibe sem kerül és má-sokat is jobb kedvre derít-hetünk egy széles mosollyalaz arcunkon.
14. Tűzzünk ki egy céltmagunk elé, és ne hagyjuk,hogy ennek megvalósításá-ban bárki megállítson.

forrás: Nők Lapja

Boldog tudatlanság vagy az
igazság: melyiket választaná?

A Floridai Egyetemen ku-tató Jennifer Howell háromkísérletének eredményeilegalábbis erről árulkod-nak.A vizsgálati alanyokelőbb videón megismer-kedtek egy új betegségfaj-tával, majd online egész-ségügyirizikó-tesztlapot töl-töttek ki a betegséggel kap-csolatban.Végül választhattak, hogyszeretnék-e megtekinteniaz eredményeiket.Döntésük meghozatalaelőtt megtudhatták, hogymagas rizikó esetén jogikötelezettségük részt vennitovábbi tisztázó vizsgála-

tokon.Két különböző kísérletifeltétel volt, az egyik cso-portban enyhébb, a másik-ban ijesztőbb vizsgálatokathelyeztek kilátásba magasrizikó esetén.Valamennyi kísérletbena résztvevők annál kevésbékértek visszajelzést az ered-ményeikről, minél kelle-metlenebb következmé-nyek lógtak a levegőben.Míg az enyhébb vizsgá-latról tudó csoport esetén45, a nagyobb beavatkozástigénylő vizsgálatnál 65 szá-zalék nem akarta megis-merni a teszteredményeit.
forrás: hvg.hu

Nagyon függ attól, mekkora a tét, de igen, határo-
zottan választunk.Szokták mondani, hogy a tudás
hatalom, mégis, ha rizikós információkat kaphatunk,
hajlamosak vagyunk inkább a boldog tudatlanságot
választani.

Egyszerűen betartható fogadalmak 2018-ra
Mosolyogjunk többet, minden nap próbáljunk ki valami új dolgot, és legyünk
kedvesek másokkal! Néhány egyszerű fogadalom betartásával tehetünk azért,
hogy sokkal stresszmentesebb és kiegyensúlyozottabb életbe kezdjünk újévkor.
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Az év második napján 
találkoztak ASA egykori tagjai

Părăluțănak jól megy Spanyolországban

Părăluță – együttesévelaz őszi idény 14 fordulójaután a tabella élén áll Spa-nyolországban a Barcelo-nával holtversenyben –,szinte minden bajnoki ta-lálkozón védte együttesekapuját. A minap a klub vezetőiegy karácsonyi klipet for-gattak, amelyben Părăluțăis helyet kapott a Diego Si-meone által edzett férficsa-pat sztárjaival együtt. And-reeát éppen arra kérték,

hogy Axel Wernert, a fér-ficsapat argentin hálóőréttanítsa meg románul ki-mondani, hogy ,,KellemesKarácsonyt” (Crăciun Feri-cit!). A rendezvényen egyéb-ként részt vett többek köztFernando Torres és FilipeLuis is, akik a csapat leg-jobbjai. A târgoviște-i illetőségű,de az ASA színeiben 2016-ban Románia Kupát nyertegykori futballkapus a kö-vetkezőket mondta el a mi-

nap a Vásárhelyen eltöltöttötéves időszakról: ,,Az ASA-nál eltöltött évek voltak alegcsodálatosabbak eddigilabdarúgói karrierem során,hiszen itt egy második csa-ládra leltem, akik körébennagyon jól éreztem magam.Sok barátra tettem szert,nélkülük nem érhettem vol-na el mindazt, amit elértem,ezért köszönettel tartozomnekik a Maros-parti város-ból.”
C.F.A.

Sikeres másfél évet hagyott maga mögött a Marosvásárhelyi ASA női együttesének
volt kapusa, Andreea Părăluță, aki miután a 2015–2016-os idény végén szabad
játékosként a Spanyol Kupa-győztes meg a Bajnokok Ligája csoportkörében is
érdekelt Atletico Madrid együtteséhez szerződött: spanyol bajnoki címet szerzett
az alakulat színeiben. Emellett Părăluță már évek óta Románia női együttesének
első számú hálóőre, 2015-ben a szakszövetség hazánk legjobb női labdarúgójának
választotta.  

Az összejövetelen jelenvolt Cornel Cacoveanu, IlieRus, Aurel Petra, Ioan Pop,Tiberiu Petriș (volt vezető-ségi tagok), Mircea Ronea,Sólyom Csaba, Nicolae Tâm-pănaru, Fazakas Árpád, IoanȘleam, Florea Ispir, PetruOrza, Gică Ciorceri, VarróSándor, Fodor János, AurelStoica, Márton László, va-lamint a fiatalabb generá-

ciót képviselő CiprianBotoșer, Darius Miclea, Ro-mulus Miclea, Rareș Vârtic,Zsigmond Dénes, CristianPorav, Ovidiu Văidean, Sto-ica Vilmos, Cornel Kovácsés Aurel Pâslaru egykorilabdarúgók. A hajdani játékosok egy-más közt jó hangulatot te-remtettek, felelevenítettéka régmúlt idők szép, ugyan-

akkor kevésbé szép emlé-keit. Mint Gică Ciorceri, a csa-pat volt játékosa, majd ed-zője lapunknak elmondta,ezután is minden év máso-dik napján találkozni fog-nak, ugyanakkor reméli,hogy ezután nagyobb szám-ban gyűlnek majd össze,anélkül, hogy meghívót kap-janak. C.F.A.

2018. január 2-án immár sorozatban negyedszer Cornel Cacovean, az AS Armata
egykori elnöke (1982 és 1998 között vezette a katonacsapatot) Gică Ciorceri öt-
letgazdával, a klub volt játékosával, majd edzőjével és Tiberiu Petriș, valamikori
labdarúgóval és vezetőségi taggal újra összehívta az egyesület egykori játékosait
Marosvásárhelyen, a városháza víkendtelepi vendégházába, ahol közös ebéddel
egybekötött baráti találkozón vettek részt.
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Amúgy Sólyom a klubegyetlen olyan volt játékosa,aki az egyesület megalaku-lásától kezdődően nyugdí-jazásáig, szinte az ASA meg-szűnéséig egyhuzamban itttevékenykedett. A városunkban nagy nép-szerűségnek örvendő haj-dani labdarúgóval születés-napja után beszélgettem.
Egykori ASA-sok, akik
égi pályákon játszanak

– Isten éltesse, hiszen
december 25-én ünnepelte
75. születésnapját! Hol, kik-
kel töltötte a napot?– Családi és baráti kör-nyezetben ünnepeltemmeg. Annak idején mindenegykori csapattársam meg-tartotta a születésnapját,de nekem soha nem voltlehetőség rá, mivel azenyém karácsonyra esik,akkor már vége volt az ősziidénynek, s nem tudtunkösszegyűlni. Viccesen fo-galmazva, örvendek annak,hogy az én születésnapomataz egész keresztény világünnepli.

– Ezt kompenzálja, hogy
harmadik éve január 2-án
immár hagyományosan ta-
lálkoznak az AS Armata volt
játékosai, így ideig-óráig ve-
lük is ünnepelhetett.– Persze! Minden alka-lommal jól esik találkoznivelük, hiszen hosszú időtelt el azóta, hogy együttfutballoztunk. Olyankormindig felelevenítjük a régiszép és kevésbé szép em-lékeket. 

– Sajnos egy-egy ilyen ese-
ményen évről-évre keveseb-
ben vesznek részt az egykori
játékosok közül...– Így van.  A minap éppenszámolgattam, hogy az éveksorán több mint egy csa-patra való egykori ASA-lab-darúgó már elhunyt, akikegy ideje már csak az égipályákon futballoznak: Lu-kács Ede 29, Balázs 38,Boné és Nagy Miki 54 éve-sen távozott az élők sorából,mellettük Tóth Feri 56 éve-sen halt meg, de említhet-ném még például Kirnert,Ráksit, Pavloviciot,Bozeșant, Mureșant, Pîsla-rut, Kiss Madocsát, Faniciot,Gál Dezsőt, Nastét is.

Egy karrier az 
AS Armata színeiben

– Ön az egyik alapítótagja
volt a hajdani Mureșulból lett
AS Armatának Balázzsal, Si-
kóval, Czakóval, Csutakkal,
Bartókkal, Tâmpănaruval
együtt. Hogyan került az ASA-
hoz?– A helyi Energiánál voltamelőször leigazolva 1957. szep-tember 16-án, aztán aVoințahoz kerültem ifiként,amely egyesült az Alimenta-rával, majd felkerült a B-osz-tályba, idővel a B-osztálybólkieső MTE-vel egyesült, ésMureșul lett belőle. Aztánrendeztek egy tartományi vá-logatást ifi szinten, s akkortöbbek közt Sikó, Kiss Ma-docsa és rajtam kívül csapat-tag lett még többek közt Ta-nászi, Onache, Balázsi, CsavarZoli is. Ezzel a csapattal meg-nyertük a tartományi bajnok-ságot. Utána az ifibajnokságdöntőjében a Dinamótól kap-tunk ki itthon 3–1-re. Akkor,1960-ban kerültem be SikóÁrpival, Kiss Madocsávalegyütt a Mureșul keretébe,amellyel a B-osztályban gyen-gélkedtünk, de a bajnokságvégén a Steaua vezetőségeazt javasolta, hogy legyünk afővárosiak utánpótláscsapata,és vegyük fel az AS Armatanevet. Az első évben ASA–Mureșul néven szerepeltünk,aztán az ország több részérőlerősített a klub vezetősége:így került Vásárhelyre többekközt Boné Tibor edző, ugyan-akkor Alecu, Zavoda II. László,Györfi, Georgevici, Ciocan,Dombrovski, Bejan, Sintion,Tarălungă, Sătmăreanu I. La-jos, Goran, akikhez csatlakoz-tak a helyiek, azaz Boroș Titus,Bartók, Balázs, Kiss Madocsa,Sikó és jómagam is. 

– Miért esett ki az ASA az
1969–1970-es bajnoki évad-
ban az élvonalból?– Azért, mert rövid időnbelül kicserélődött szinte afél csapat: Dumitriu III. a Ste-uához ment, Pavlovici Ploi-esti-re, idővel Sikó feladta ésa Metalotehnikához került,Ráksi családi okokra hivat-kozva a bukaresti Progresul-hoz távozott, Tâmpănaru aKolozsvári CFR-hez, Kirner ahelyi Viitorulhoz igazolt, anéhai Mureșant a közerkölcsellen elkövetett vétségek miattkizárták a sportéletből, vi-

szont azon időszakban kerültbe nagycsapatba Ispir, Varodi,Szöllősi, Hajnal, Fazakas, Va-rodi, Kanyaró A., akik későbbaz aranycsapat tagjaiként vál-tak ismertté. Akkor az együttest a B-osztály 1. , regáti csoportjábahelyezték Florescunak, a klubvolt vezetőjének köszönhe-tően, de egy év múlva újrafeljutottunk az élvonalba. 
Hívta a Kolozsvári U 
és az UTA is, de 
Sólyom maradt

– Önt az együttes hajdani
szurkolói városunk minden
idők legjobb hálóőrének tart-
ják, ugyanakkor Sólyom Csaba
az ASA történetének egyetlen
volt labdarúgója, aki a klub
1964-es megalakulásától a
nyugdíjazásáig, azaz 2000-ig
ott tevékenykedett. Ennyire
lokálpatrióta? – Valóban én vagyok azegyetlen, de itt megjegyzem,hogy a néhai Kiss Madocsainnen került Szászrégenbe,majd onnan Bákóba, aztánvisszatért az együttesheznyugdíjazásáig, de Czakó Já-nos is egy időre ,,átrándult”ugyanahhoz az Elektroma-roshoz, ahonnan visszakerült. Lokálpatrióta vagyok, mainapig érzem a vásárhelyiekszeretetét, lépten-nyomonrám köszönnek, ami jól esik,de én az idős szüleim miattmaradtam inkább itt. Amúgy törzsgyökeres ma-rosvásárhelyi vagyok, még adédnagyszüleim is itt szület-tek, az édesanyám részérőlgazdálkodó család voltunk, sén 1965-től kezdődően a Kár-pátok-sétányán lakom. Azzalkapcsolatosan, hogy mennyi-re szeretnek, elmondok egypéldát: hajdanán, amikor azélvonalban, délután 5-órakorvoltak a mérkőzéseink, márfél négyre ott kellett lennünk.Ahogy elindultam a Turbi-na-partján, a fuvaros szeke-resek felvettek és a Ligeti sta-dioni bejáratáig vittek en-gem.

– Volt más együttesektől
szerződésajánlata az évek so-
rán?– Volt! Még a B-osztálybanszerepeltünk, amikor a Ko-lozsvári Universitatea jött ér-tem és Czakó után 1964-ben,mielőtt Adamache és Hajdúkerült volna oda. Akkor még

szakiskolám volt, de az U ve-zetősége megígérte, hogy be-juttat az egyetemre, de énmégis itt maradtam. Aztánaz aradi UTA vezetősége iskacsingatott felém, hogy Co-man helyére szerződtessenek,sőt Czakót is akarták akkor,de oda sem mentem. Én ak-koriban kaptam egy három-szobás lakást a Kárpátok-sé-tányán, de ezt hiába említet-tem mentségként az UTA ve-zetőinek, ők bármilyen ma-gánház-, vagy lakáskérelme-met teljesítették volna, emel-lett anyagilag sem bántamvolna meg... 
Egy bosszantó 
dolog bántja őt...

– Mik voltak a kapus-bogarai?– Én vallásos ember va-gyok, mielőtt meccs előtt be-álltam a kapu közepébe, min-dig a kezeimmel megérintet-tem a felső lécet, majd össze-kulcsol kézzel elmondtamegy rövid imát magamban.Amúgy sokan voltak kint apályán, akik nemcsak az ASA-nak, hanem nekem is szur-koltak. 
– Ugyanakkor mik voltak

az erősségei?– A ruganyosságom, a ki-tűnő reflexeim, de jól tudtamirányítani a védelmet is. Ittmegemlíthetem, hogy CzakóJani barátom több alkalom-mal segített nekem, és a gól-vonalról tisztázott olyan hely-zetekben, amikor a labda ahálóba tartott, itt főleg a beí-velésekre gondolok. De sajnosa sérülések nem igazán ke-rültek el: volt két agyrázkó-dásom, egy alkalommal ket-tészakadt a szám, volt prob-lémám a kulcscsontommal,többször került a lábam gipsz-be, sőt volt egy veseszaka-

dásom is, ami miatt a drezdaiDynamo elleni találkozónnem tudtam védeni.
– Ki volt az a csatár, akitől

tényleg tartott az A-osztályos
mérkőzéseken?– Nem tartottam senkitől,de beismerem, amíg fiatalvoltam, több gólt kaptam afigyelmességem hiánya miatt,hiszen nem igazán voltamfelkészülve a lövésekre. 

– Mostanában nem láthat-
juk a jelenlegi ASA mérkőzé-
sein. Miért?– Sajnos nem csak engem,de az összes egykori csapat-társamat mellőzi az ASA ve-zetősége, pedig néhányunktöbbet érdemel. Az is bosszan-tó, hogy az évek során hiábafordult meg itt annyi edző,mégsem sikerült egyetlen iga-zi, élvonalbeli helyi labdarúgóttalálniuk. Egykoron csak Ro-nea, Kiss Madocsa, jómagamés Fodor János több olyan A-osztályos focistát neveltünkki, akik helyileg, akár külföl-dön érvényesültek: gondolokpéldául Varga Lászlóra, MáthéDomokosra, Darius és Ro-mulus Micleára, Mircea Mun-teanra, Adrian Botezanra, Eu-gen Vodăra, Lucian Moldo-vánra, Claudiu Sălăgeanravagy Szántó Csabára. 

– Ez fájdalmas egy vala-
mikori edzőnek?– Persze! Ezért is vagyunkegy kicsit „hidegek” a helyilabdarúgással szemben...

– Mit vár Sólyom Csaba a
2018-as évtől az egészségen
kívül?– Békességet, szeretetet éstiszteletet az emberek köré-ben!

Czimbalmos 
Ferenc Attila

75 éves volt karácsonykor Sólyom Csaba
A marosvásárhelyi labdarúgás legismertebb futballkapusa Sólyom Csaba, aki 1964-
1979 között játszott városunk legismertebb együttesében, a Mureșulból lett AS Ar-
matánál. 1979-től kezdett el edzősködni: a gyerekközpontban korosztályos csapatokat
edzett, majd a felnőttcsapat edzője is volt, de kapusedzőként is tevékenykedett a
klubnál, ahonnan 2000-ben ment nyugdíjba. 


