
Összevonni, eltörölni...  Vezetőinek egybehangzó véleménye szerintmegérett az idő a két esztendeje konzorcium-ként működtetett legnagyobb vásárhelyi államiegyetemek – az orvosi és gyógyszerészeti,illetve a Petru Maior nevét viselő – egyesülésére.A két intézmény döntéshozói úgy értékelik,hogy szándékuk egybeesik azzal az európaitrenddel, amely a nagyobb felsőoktatási in-tézményekben látja a jövőt, már csak a közöstudományos és kutatási projektek megvalósí-tása, az infrastrukturális fejlesztések gazda-ságosabb kivitelezése, a pályázatok könnyebbelnyerése szempontjából is. Mindenesetre ahírek szerint a két intézmény vezetőségeközötti tárgyalások – természetesen a magyarnemzetiségű vezetőket ebbe nem vonták be –fokozott ütemben haladnak, úgy fest, általánosaz egyetértés, hogy megtalálták az egyetlenhelyes utat. 
Divatbemutató
a reneszánsz

jegyében    Hétfőn este már kilencedik alkalommal szer-vezték meg a művészettörténeti korszakokatmegidéző divatbemutatók sorozatának egyújabb eseményét, ezúttal a reneszánsz jegy-ében. A Kultúrpalotában zajló bemutató egyikszervezőjét, Márton Krisztina restaurátort,ötletgazdát arra kértük, meséljen a kezdetekről,illetve mutassa be a résztvevőket.    
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Adakozzak vagy 
ajándékozzak?    A ünnepkör ajándékozási lázában nagy a ve-szély, hogy hamar szem elől tévesztjük a helyesmértéket, az arányt. Amikor pusztán kam-pánycéllal, szokásból, muszájból, kényszerűkötelességből ajándékozunk, vagy összepako-lunk egy zsáknyi használt ruhát, s elvisszükadományként Pál atya gyermekeinek. 

5. old. // VÉLEMÉNY

Új sorozat, XI. évfolyam // 48. szám  // november 30– december 6. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A vár, mely a magyar nemzet
építészeti ereklyéjévé vált  Vajdahunyad vára filigrán architektúrájávalmint ereklyetartó emelkedik a vaskohászatikombinát által igen megviselt város fölé. Aváros szürke tömegéből hirtelen kimagaslóvár örömmel és csodálattal tölti el látogatóját.Hat évszázad történetének emlékét őrzi e mű-emlék.

6– 7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Földesi Dávidnak elege lett a gyógyszeripar és az egészségügyi rendszer pénzhajhászásából,
illetve saját, veleszületett betegségei is arra sarkallták, hogy valami mást próbáljon ki. A
Magyarországon élő fiatalember, mint mondja: nem orvos, nem tudós, ám három éve
aktívan foglalkozik a kannabisszal való gyógyítással, és mára már 250 „betege” van,
valamint 99%-os gyógyulási aránnyal számol. Bár tájainkon a kannabisz rekreációs célra
való használata, árusítása illegális, mégsem fél a jogi következményektől. Mint mondja,
nem lesz szerencséje annak a bírónak, aki elé a számos meggyógyult páciensével érkezik. 

A füvesember, aki 
kannabisszal gyógyít

Varó Norbert ismét 
Európa-bajnok lett    Az Ilfov megyei Izvorani-ban került sor a láb-teniszezők Európa-bajnokságára, ahol a ma-rosvásárhelyi Varó Gyula edzőként, fia, Norbertpedig játékosként ért el sikereket. Norbi ko-rábban már több Európa-bajnoki címet is nyerta sportágban, emellett tavaly Cipruson a vi-lágbajnoki trófeát is a magasba emelhette. 

10–11. old. // SPORT
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KOS: A héten megérkezik a várva várt segítség,a csillagok biztosítják önnek a szükséges hátszeletlehetőségekkel vagy konkrét támogatók küldésével.Izgalmas és új fordulatokra kell számítania, és asiker titka abban rejlik, hogy egyszerre mindigegy feladatra koncentráljon.
BIKA: A héten meglehetősen ellentétes érzelmeskavarognak majd önben, mivel igen változatos,egymásnak ellentmondó hatások érik. Úgyhogyhideg és meleg egyaránt érni fogja.
IKREK: A napokban kifejezetten pozitív iránybakezd el változni. Megnyílik a világ felé, és az ön-bizalma is növekedésnek indul. Nagyon jó idő-szakát éli, amikor tele van energiával, és mindenfárasztó nap után képes ismét maximális ener-giával vetni bele magát a mindennapokba.
RÁK: A napokban kissé csapongóak lehetnek agondolatai, nehezére esik koncentrálni, odafi-gyelnie arra, amit csinál. Ám nem várt segítségérkezik, így megmenekülhet a teljes káosz elől,és akár kedvező fordulatokra is számíthat egyesügyeit illetően.
OROSZLÁN: Érdemes kitartónak lennie a héten,és akkor egész biztosan sikerül megvalósítani avágyait, de legalábbis a héttel kapcsolatos terveit.Azért is súgják ezt a csillagok, hogy tudjon arról,a héten semmi sem pottyan az ölébe, mindenértkeményen meg kell dolgoznia.
SZŰZ: Meglepetésekkel teli, fordulatos hete van.Jó lesz, ha felkölti a nadrágját! Szerencsére teleleszel energiával, lendülettel, így fizikailag egészbiztosan bírni fogja az önre váró iramot, amit azélet fog diktálni.
MÉRLEG: A hét elején meglehetősen hangulat -ingadozó lehet, ami sok kellemetlen percet szerezmajd önnek. A helyzet az, hogy hirtelen kezdenekel ön körül megváltozni a dolgok, és ezt rosszulviseli, nem szereti, amikor nincs ideje felkészülni,hiszen nem a gyors alkalmazkodásáról híres.
SKORPIÓ: Csordultig lesz energiával és szükségeis lesz rá, mivel fordulatos hét előtt áll, amikorjelentős, váratlan eseményekre kell számítania.Nem ártana jobban odafigyelnie a megérzéseire,amelyek megsúgják, mit volna érdemes tennie.
NYILAS: Meglehetősen vegyes napok elé néz.Igencsak változatos hatások érik majd. Bizony, ahéten felül a jól ismert érzelmi hullámvasútra.Érik majd kellemes és kellemetlen élményekegyaránt.
BAK: Nyugodt és békés napok várnak önre. Ezmost kevéssé a tettek időszaka, inkább a tervez-getésé, vagyis érdemes pontról pontra megter-veznie, hogyan is készül megvalósítani az ötleteit,vagy merre kíván tovább menni.
VÍZÖNTŐ: Megérkeznek a változások az életébe,önnek pedig nincs más dolga, mint követni őket.Fogadja el a kínálkozó lehetőségeket, az új élet-helyzeteket, mindazt, amit a sors felkínál. Legyenhálás akkor, amikor mások a segítségére sietnek,akiket az ég küldött. 
HALAK: Izgalmas és pozitív fordulatokkal telinapokat ígérnek a csillagok. Szinte mindennapjárajut majd valami kellemes meglepetés. Emellettmozgalmas napokban lesz része, sok feladat el-végzése vár önre.

NÉVNAPOK |
November 30. András, Andor
December 1. Elza, Oszkár, Ede
December 2. Melinda, Vivien
December 3. Ferenc, Olívia
December 4. Borbála, Barbara
December 5. Vilma, Krisztina
December 6. Miklós, Nikolett

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!
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Mikulás– kupaDecember 2– án 14 órátólújra együtt úsznak a szülőka gyerekekkel az V. Miku-lás– kupán. Az ISK, a TORPIés a BULLDOGS sportklubokrendezésében idén 180 gye-rek és szülő ugrik vízbe. Arésztvevők vigyenek ma-gukkal egy plüssjátékot,amit kórházban kezelt vagyotthonban nevelt gyerekhezjuttatnak el.
Irodalmi pályázat 
diákok számáraA Máltai Szeretetszolgá-lat irodalmi pályázatot hir-det iskolások részére, a kö-vetkező témakörben: Az énadventem (5–6. osztályosokszámára), és Miért csilloga karácsonyfa? (7–8. osztá-lyosok számára). A munká-kat a szolgálat Marosvásár-hely, Berek utca 1. számalatti címére kell beküldenijanuár 15– ig. Az eredmény-hirdetésre január 25– énkerül sor, a nyerteseket dí-jazzák.
Gézengúz 
gyermektáncház A Gézengúz játszóháztáncházba várja a gyermek-eket. A játékos néptánc–  ésnépdaltanulásra hétfőnkéntkerül sor 17 órától kisisko-lások (5–10 év), 18 órátólóvodások (2–4 év) számára.

Muzsikál Sinkó András ésaz Öves együttes. Helyszína Studium Prospero Kultu-rális Központ, Marosvásár-hely, Forradalom utca 8.szám. Cserecipő szükséges.
Természetfotó– kiállítás
Életterek a jövőbőlEzzel a címmel nyílik ki-állítás november 30– án 18órától a marosvásárhelyiBernády Ház emeleti kiál-lítótermében. A tárlat anya-gát a Fókusz Öko Központáltal meghirdetett pályázatalapján kategóriánként vá-logatta ki a zsűri. A díjakata tárlatnyitón adják át anyerteseknek. 
Karácsonyi vásár 
a PhiloteábanKarácsonyi vásár nyílika Philothea Klubban (Kos-suth utca 2. szám) decem-ber 4– én. Helyi, valamintkörnyékbeli képzőművészekés kézművesek munkáit lát-hatják és vásárolhatják mega látogatók, ezzel is támo-gatva őket és munkájukat.A vásár december 8– áiglátogatható, 10 és 18 óraközött.
Kirándulás 
a kolozsvári 
karácsonyi vásárra Az Erdélyi Magyar Bal-oldal december 9– én ki-

rándulást szervez Kolozs-várra, a karácsonyi vásárra,ugyanakkor meglátogatjáka gyalui várat is. Feliratkoznia marosvásárhelyi, DózsaGyörgy utca 9. szám alatti,I. emeleti székhelyen lehet,érdeklődni a 0744– 928–299– es telefonszámon hét-főtől csütörtökig 9–11 óraközött. 
Cipősdoboznyi 
szeretet Az Erdélyi Magyar Nem-zeti Tanács és az ErdélyiMagyar Néppárt Maros me-gyei szervezete ötödik al-kalommal szervezi meg Ci-pősdoboznyi szeretet akci-óját. December 18– ig Ma-rosvásárhelyen a Mihai Vi-teazu (Klastrom) utca 10.szám alá hétköznap 10– 15óra között várják azok ado-mányait (nem romlandóélelmiszert, játékot, ruha-neműt), akik hozzájárulná-nak e nemes ügy sikeréhez.Megkérik, a dobozra írjákrá, hogy hány éves gyer-meknek – fiú vagy lány –szánják. A gyűjtés soránösszegyűlt adomány min-den évben sok szegény sor-sú és árva gyermek ünnepétteszi melegebbé, hangula-tosabbá. Bővebb informá-ciók a 0741– 260– 464 vagya 0762– 248– 687– es tele-fonszámon.

KÁR KIHAGYNI 



Vezetőinek egybehangzóvéleménye szerint meg-érett az idő a két eszten -deje konzorciumkéntműködtetett legnagyobbvásárhelyi állami egye-temek – az orvosi ésgyógyszerészeti, illetve aPetru Maior nevét viselő –egyesülésére. A két intéz-mény döntéshozói úgy ér-tékelik, hogy szándékukegybeesik azzal az európai trenddel, amely a nagyobbfelsőoktatási intézményekben látja a jövőt, már csak aközös tudományos és kutatási projektek megvalósítása,az infrastrukturális fejlesztések gazdaságosabb kivite-lezése, a pályázatok könnyebb elnyerése szempontjábólis. Mindenesetre a hírek szerint a két intézmény veze-tősége közötti tárgyalások – természetesen a magyarnemzetiségű vezetőket ebbe nem vonták be – fokozottütemben haladnak, úgy fest, általános az egyetértés,hogy megtalálták az egyetlen helyes utat. Ezek után nem csoda, hogy a magyar oktatók ellenzika két egyetem összevonását. Egyébként nem csak ők.Már miért is támogatnák, hiszen minden korábbi hasonlóintézményi „közösködésnek”, azaz hatalmi szóra bekö-vetkezett összevonásnak a magyar fél látta a kárát. Hogycsak a legeklatánsabb példát említsem: a kolozsváriBabeș és Bolyai egyetemek összevonása után szintemegszűnt a magyar nyelvű oktatás az egyesített egyete-men. Marosvásárhely esetében pedig a kezdetben a ma-gyar nyelvű orvos-  és gyógyszerészképzés céljából fel-állított egyetemen, a román nyelvű oktatás 1962- es be-vezetése után alig negyedszázaddal, máig ledolgozhatatlanhátrányba került a magyar oktatás. Igaz, abban, hogyígy alakult, meghatározó szerepe –  és felelőssége! –volt, van azoknak a magyar egyetemi oktatóknak is,akik bűnös módon –  karrierféltésből, önzőségből, kis-hitűségből –  elszalasztották az oktatói utánpótlás biz-tosítását. Hosszú időre kedvezőtlen helyzetbe sodorva,kockára téve a magyar nyelvű orvosképzés jövőjét. S ha már a jövő is szóba került, talán nem ártana, ha amagyar nyelvű orvos-  és gyógyszerészképzés sorsáértfelelősséget érzők –  elsősorban orvosok, de közéletiszemélyiségek is –  elgondolkoznának azon: nem len-ne- e időszerű az orvosit, meg az egyetemen folyó egyébmagyar nyelvű képzést átmenteni a Sapientiára? Mertanélkül, hogy belátnék a díszletek mögé, pusztán a szá-mokból ítélve, nekem úgy fest, minden egyes nap elteltévelromlanak a jövőt illető kilátások. Véleményem szerint. 
Ui. Hogy a magát legitim érdekvédelmi és közképviseleti

szervezetnek tartó RMDSZ- nek egyetlen tiszta, világos,
félreértelmezhetetlen szava sincs az ügyhöz, azon már
nem csodálkozom. 
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Szentgyörgyi László

Összevonni, eltörölni...  
Endokannabinoidok 
feltöltéseFöldesi elmélete abból akutatásból indul ki, hogy lé-tezik a testen belüli kanna-binoid rendszer, amely résztvesz az emberi egészség lét-rehozásában és fenntartá-sában. A rovarok kivételévelminden állat rendelkezik en-dokannabinoid rendszerrel.A kutatás szerint állítunkelő saját kannabinoidokat,úgynevezett endokannabi-noidokat, amelyek hasonlószerkezetűek, mint a kan-nabisz növényben találhatóvegyületek; továbbá rendel-kezünk receptorokkal ezek-hez a molekulákhoz. Ez azújonnan felfedezett mole-kuláris jelzőrendszer nélkü-lözhetetlen az élethez, és se-gít bennünket egyensúlybantartani. Az endokannabino-idok és a receptoraik a test-ben mindenhol megtalálha-tóak; az agyban, a szervek-ben, a kötőszövetekben, amirigyekben és az immun-sejtekben. Az endokannabi-noid rendszer minden szö-vetben más feladatokat látel, de a cél mindig ugyanaz:a homeosztázis, a stabil belsőkörnyezet fenntartása a kül-ső környezeti ingadozásokellenére. Az ezt kutató sze-mélyek megfigyelései szerintegy-egy betegség beálltakoraz endokannabioid szintjecsökken a testben. Az elmé-let hívei – és Földesi szerintis – ezeket a raktárokat töl-teni kell, méghozzá kanna-biszból előállított kivonattal,olajjal, vagy nemes egysze-rűséggel: egy füves cigivel. 
99%-os gyógyulási
aránnyal számolFöldesi Dávid korábbankereskedelemmel, vendég-látással foglalkozott, de életefolyamán sorozatosan azegészségügyi rendszer ano-máliáiba ütközött, illetve bor-zasztóan zavarta az igazsá-gérzetét, hogy horribilis ösz-szegeket kell fizetni a bea-vatkozásokra, gyógyszerekre.Emellett szívbetegséggel szü-letett – tíz évvel ezelőtt az

orvosok műtét hiányában ki-mondták rá a halálos ítéletet–, valamint asztmával is di-agnosztizálták. Földesi a kan-nabisz által leszokott az aszt-masprayről, és a szívbeteg-ségének nincs tünete. Ezenfelbuzdulva sokat olvasott,kutatott, és három éve fogottneki a hozzá forduló barátaigyógyításához. A híre száj-ról-szájra terjedt, így máramár 250 „betege” van – aki-ket szívesebben nevez a ba-rátainak –, közöttük 40 féledaganatos betegséggel küzdőszemély van, fiatalok, idősek,gyerekek egyaránt. De szá-mos idegrendszeri megbe-tegedéses, diabéteszes, ma-gas vérnyomással élő sze-mély is a páciense. „Túlzásnélkül állítom, hogy 99%-osgyógyulásról számolhatokbe, kizárólag pozitív vissza-jelzéseket kaptam. A kanna-bisz segít a sclerosis mul-tiplex kezelésében, nagymér-tékben enyhíti a kemoterápiamellékhatásait, az epilepsziakordában tartásában is segít,de úgy gondolom, nem is lé-tezik olyan betegség, amelyetnem gyógyítana meg, vagynem enyhítené azt” – mondjaFöldesi. Hozzátette, hogy vé-leménye szerint ez a módszerforradalmasíthatná a gyó-gyászatot, és idővel a modernorvostudomány elengedhe-tetlen része lesz.
„Én vagyok 
a füvesember”Arra a kérdésünkre, hogymit szól hozzá a „szakma”,Földesi elmondta, hogy az

orvostársadalom még nemismeri. „Nagy szerencsém,hogy nem vagyok tudós vagyorvos, hanem tapasztalatra,megéléseimre építek, amitát akarok adni a betegséggelküszködőknek. Szó szerint:én vagyok a füvesember. Mö-göttem nincs sem érdekcso-port, és fölöttem sincs egyolyan erő, ami gátolhatnaabban, amit csinálok. Ha va-jákosnak vagy kuruzslónaktartanak, vagy érdembeli cá-folat érkezik a módszeremellen, szívesen állok elébebármilyen vitának” – állítjaa csupán 28 éves fiatalember. 
Bírósági tárgyalás esetén
a betegei tanúskodnánakAz anyagot – kivonatot,olajat, marihuánát – Auszt-riából szerzi be, ahol legálisa szer orvosi célra való fel-használása, illetve a termesz-tése is vegetatív állapotában–, de ő leginkább közvetítő,azaz a betegeit kapcsolatbahozza azokkal a személyek-kel, akiktől ezt meg lehetvásárolni. Azt is elmondta,hogy egyelőre nem volt arendőrséggel problémája,de úgy véli, erre csak akkorkerülhetne sor, ha egy betegenem lenne elégedett a ke-zelés eredményével és fel-jelentené. „Ha mégis tör-vényszék elé állítanának, fel-készültnek érzem magam,és előre sajnálom a bírót,hiszen az összes páciense-met tanúként viszem majdmagammal” – mondja. 
Mit szólna Zacher Gábor?Arra a kérdésünkre, hogymit szólna Zacher Gábor köz-ismert addiktológus Földesitevékenységéhez, megtud-tuk, hogy Földesi szerintvannak közös pontok aszemléletükben. „Zacher szá-momra sokáig példakép volt,ma is felnézek rá, mert azalapvető gondolkodása nyi-tott, nem egy vonalhoz iga-zodott orvos, viszont az őkeze is meg van kötve.Ugyanakkor ő többször iselmondta, hogy az alkoholvagy más gyógyszerek ki-

Földesi Dávidnak elege lett a gyógyszeripar és az egészségügyi rendszer pénzhajhá-
szásából, illetve saját, veleszületett betegségei is arra sarkallták, hogy valami mást
próbáljon ki. A Magyarországon élő fiatalember, mint mondja: nem orvos, nem
tudós, ám három éve aktívan foglalkozik a kannabisszal való gyógyítással, és mára
már 250 „betege” van, valamint 99%-os gyógyulási aránnyal számol. Bár tájainkon
a kannabisz rekreációs célra való használata, árusítása illegális, mégsem fél a jogi
következményektől. Mint mondja, nem lesz szerencséje annak a bírónak, aki elé a
számos meggyógyult páciensével érkezik. 

A füvesember, 
aki kannabisszal gyógyít   

váltotta addikció sokkal na-gyobb problémát jelent, minta kannabiszfogyasztás” – álla magyarázat. Földesi a jö-vőben nem csak a kanna-bisszal akar gyógyítani, ha-nem számos, kábítószernekminősített, természetbenmegtalálható anyaggal fogkísérletezni. 
Törvény van rá, 
szabályozás nincsRomániában 2013 óta tör-vény szerint szabad orvosimarihuánaszármazékokat

használni egyes betegségekesetén, rekreációs céllal vi-szont illegális. Az orvosokmég nem rendelkeznekkonkrét tapasztalattal a ma-rihuána gyógyászati célú fel-használásával kapcsolatban,bár a hatályban lévő törvé-nyek bizonyos körülményekközött lehetővé tennék ahasználatát.
Földesi Dávid Az emberi en-
dokannabinoid rendszer cím-
mel tartott előadást novem-
ber 25-én, Marosvásárhelyen.

Pál Piroska
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Divatbemutató a Kultúrpalotában, a reneszánsz
Hétfőn este már kilencedik alkalommal szervezték
meg a művészettörténeti korszakokat megidéző di-
vatbemutatók sorozatának egy újabb eseményét, ez-
úttal a reneszánsz jegyében. A Kultúrpalotában zajló
bemutató egyik szervezőjét, Márton Krisztina resta-
urátort, ötletgazdát arra kértük, meséljen a kezde-
tekről, illetve mutassa be a résztvevőket.    A divatbemutatók soro-zata 2009-ben indult útjára,amikor a MarosvásárhelyiKulturális Központ barokkévet hirdetett a Toldalagi-palota 250 éves jubileumakapcsán. „Akkor néhányan,volt művészetis diákok, úgygondoltuk, hogy kár lennekihagyni a barokknak akosztümvilágát, és abbólinspirálódva – de mégis amának szóló – ruhákat kí-náltunk fel a közönségnek.A kezdeményezés bevált, atervezők is kihívásként éltékmeg, hogy nem csak a sajátelképzelésüket valósítjákmeg, hanem alávetik ma-gukat egy elmúlt korszakformavilágának. Bármilyenruha helyet kapott - hét-köznapi, ünnepi vagy akárolyan ruhaköltemény, amicsak a színpadon felvehető-,egyetlen kikötéssel: min-denképpen valami felismer-hetően barokk elemet vi-selnie kellett magán. Egyér-telműen pozitív fogadtatás-ra talált, ezért évről-évreegy-egy újabb korszakotidéztünk fel: a klassziciz-must, a romantikát, az imp-resszionizmust, mikor a Kul-túrpalotának a 100 éves év-fordulója volt, akkor mi isszecesszióból inspirálódvavonultattuk alkotásainkat aközönség elé, hogy össz-hangba legyünk a város lük-tetésével. Tehát így sorakoz-tak a korszakok, aztán elér-keztünk a 20. századig, ésakkor úgy gondoltuk, hogynem a jövőbe megyünk to-vább, hanem a népi motí-vumok világához fordulunk.

Ami annyira gazdag és a sa-játunk, hogy kár lenne ki-hagyni, nem ihletődni ebből,ezért a kelet-európai forma-világot hirdettük meg ins-pirációnak. Azután pedigvisszaugrottunk barokk előt-ti időkbe, így jutottunk el agótikához, idén pedig a re-neszánszhoz. Az érdekes az,hogy jövőre lesz a tízedikalkalom, amikor újra a ba-rokkra kerül sor. Akkor majdössze tudjuk hasonlítani:honnan indultunk és meddigjutottunk” – mondta el la-punknak Márton Krisztina.  A szervezők célja nem az,hogy divatot teremtsenek,hanem, hogy olyan ruhaal-kotásokat, művészi alkotá-sokat mutassanak meg aközönségnek, amelyek amúlt értékeit örökítik to-vább. Emellett pedig ez  jólbevált eszköznek bizonyult,hogy a közönség megismer-je a tervezőket.
Hús-vér embereknek
terveznek, és az 
újrahasznosításra 
bíztatnak   „Ma 19 kollekció van je-len: a Kreakids Stúdió Kéz-divásárhelyről; egy új lány,Koszta Zsuzsa, aki az elsőalkotását hozta most szín-padra; Ördögh Angéla, egytapasztalt tervező; Kiss Katinemezelt dolgokban márrégóta járatos és nagyonszép alkotásokat hozott;Pascu Annamária mindignagyon merész elemekkelérkezik; Gönczi Anna nagyhangsúlyt fektet a népi ha-

gyományok továbbörökíté-sére, és megtalálja, hogyanötvözze a különböző kor-szakok elemeivel; Diamant -stein Judit már egyszer voltdíjazott is, nagyon különle-ges és ötletgazdag, elegánsviseletei vannak; Hajnal Zsu-zsa eddig Angliából küldöttnekünk ruhákat, de mosthazajött és ékszerkollekci-óval állt a közönség elé; Sza-kács Ágnes szintén nagyonelegáns ruhákat hozott, akijelmeztervezőként jártas azelmúlt korok világában; Ba-lás Éva először van a szín-padon, ő tanítónéniként dol-gozik hétköznapjaiban, deszerelmese a nemez világá-nak; Ferencz Zsolt kiegészí-tőket – bőrtáskákat, öveket– hozott. Ő nagyon szeretia múlt elemeit: most példáulegy Leonardo da Vinci tás-katervet kivitelezett; FeiglGabriella szintén mesebelinemezelt ruhákat hozott; aMűvészeti Egyetem mesterisdiákjai: Sikó Dorottya és Hu-szár Katalin ketten alkottak

egy kollekciót; Nagy Bea,Bakcsi Kata és Greab Rozahárman alkottak meg egyruhát; Gyulai Róbertnek kü-lön örülünk, ő férfitervező-ként teszi színesebbé a pa-lettát; Pető Jolán romanti-kus, múltat idéző és nagyonszerény, az újrahasznosítás-ra bíztató, életet sugárzó al-kotásokat hozott; Larrange,a brassói résztvevő nagyhangsúlyt fektet a színekre,mindig vidám alkotásokkaljön; Dragos Lenke most di-vatrajzokat hozott. A Mű-vészeti Szaklíceum diákjaitCsíki Ágnes tanárnő indí-totta el, most pedig a diákokfolytatják és évről-évreújabb kollekciókkal jönnek.A mai bemutatónkra Nagy-szebenből is küldött alkotó:Roşoga Octavian, illetve Ber-nárd Andrea egy-egy művet,amellyel szintén ezt a világotidézik" – mutatta be a részt-vevőket az esemény szer-vezője. Ezen kívül a kézműves al-kotókat is mindig meghívják,

hogy részt vegyenek az elő-térben zajló kiállításon. A modellek zöme nem hi-vatásos, akiktől csak annyitkérnek, hogy a belülről áradószépségüket vigyék a szín-padra. Nincs olyan elvárás,hogy modellalkatú legyenvalaki, úgy gondolják, hogynem ettől szép valaki. Hús-vér embereknek szeretné-nek tervezni és újrahaszno-sításra bíztatnak. „A diákok-nál szempont, hogy ne drága,új anyagokra költsenek, ha-nem akár a turkálókból vá-sárolva, régi anyagokat épít-hetnek be egy új alkotásba.Vannak, akik saját kollekci-óval külön divatbemutatótnem tudnának rendezni ma-guknak, mert az sok energiátés anyagi ráfordítást igé-nyelne – meg sokuknak nemez a főállású tevékenységük– itt viszont a sok kicsi na-gyon színes világot nyújt aközönségnek” – tudtuk megmég Márton Krisztinától. 
Nemes Gyula

fotó: Szigeti Szenner Szilárd
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Adakozzak vagy ajándékozzak?

Valójában semmilyentúlzás nem vezet ered-ményre. Legfeljebb szélső-ségbe torkollik, s akkor azeredeti nemes szándék azellenkező hatást éri el.A karácsonyi ünnepkörajándékozási lázában isnagy a veszély, hogy hamarszem elől tévesztjük a he-lyes mértéket, az arányt.Amikor pusztán kampány-céllal, szokásból, muszájból,kényszerű kötelességbőlajándékozunk, vagy össze-pakolunk egy zsáknyi hasz-nált ruhát, s elvisszük ado-mányként Pál atya gyer-mekeinek. Merthát milyenjó érzés adni... Milyen örömlátni az örömet (a kény-szeredett mosolyt...) a meg-ajándékozott arcán. Növeliaz önbizalmamat, legyez-geti hiúságomat, megnyug-tatja lelkiismeretemet. Súgymond társadalmilagmég jót, hasznosat is tet-tem, mert nem a szemétbedobtam. Az adományozásés ajándékozás kultúrájá-nak már külön illemtanavan, amelyre a guglibankönnyen rákereshetünk, samelyből egyébként isokulhatunk. De itt és most,Szent Miklós ünnepe és Jé-zus születése tájékán több-ről van szó.Mid van, amit nem kap-tál? (1Kor 4) – kérdi SzentPál apostol. Vagy egy másikhelyen: Ha Isten saját Fiátsem kímélte, hanem mind-nyájunkért áldozatul adta,hogyne ajándékozna odanekünk vele együtt min-dent? (Róm 8, 32)

Szent Jakabnál meg aztolvassuk: Minden jó ado-mány és minden tökéletesajándék felülről való, és avilágosság Atyjától szállalá, akinél nincs változás,vagy változásnak árnyéka.(Jak 1, 17)Urunk Jézus pedig a he-gyi beszédben ezt tanítja:Te pedig, amikor adománytadsz, ne tudja a bal kezed,mit tesz a jobb...( Mt 6, 13).Később meg így buzdít: Ad-jatok és ti is kaptok. Jó tö-mött, megrázott, túlcsor-duló mértékkel mérnekmajd öletekbe. Mert ami-lyen mértékkel, mértek,olyannal mérnek majd nek-tek is. (Lk.6,38)Ez lenne a jézusi mérceaz adventi/karácsonyi aján-dék-adomány-jótékonyko-dás stressztől sem mentesidőszakában is. Nem az el-várások, nem a jutalmazásvagy kompenzálás kellene,hogy motiváljon minket.Akkor sem, ha adunk, ak-kor sem, ha ajándékot ka-punk. Az adomány is lehetajándék. Az alamizsna is.És az ajándék is lehet le-kezelő, célzással telítve. Le-het megalázó, félreérthető,személytelen. S még csakmaga az ajándéktárgy semlényeges. Bár fontos a sze-mélyesség, a csomagolás,mit sem ér, ha nincs mö-götte szeretet, figyelem, ta-pintat. Ajándékká válhataz idő, amit a másikra szá-nok, a figyelmem, a gon-doskodásom. Amikor kita-lálom gondolatait, örömetszerzek minden csinnad-

ratta nélkül, meglepem őtegy jó szóval, vallomással,vagy áldozatot hozok érte,szívességet teszek neki, ne-tán szenvedésemet is fel-ajánlom érte. Ahogyan egykisfiú mondta idegenbőlhazaszakadt, rég nem látottédesapjának: „Édesapám,nekem nem a pénzed, nemaz ajándékod kell, te kel-lesz.”Isten is önmagát adtaoda értünk Jézus Krisztus-ban. Neki is mi kellünk. Ésszeretteinknek is. Mi va-gyunk Isten kapcsolati tő-kéje. Rajtunk keresztül, ál-talunk tud szeretni máso-kat is.A szeretetet nem lehetfogyasztani. Mert az nemfogy (el). Minél többfeléosztjuk, annál inkább meg-sokszorozódik. Jut belőlemindannak, aki tényleg rá-szorul, aki a legjobban kivan rá éhezve. Akire eddignem figyeltünk, aki valóbanvárja és eleped a hiányától.Akkor is, ha nem érdemlimeg, akkor is, ha nem vi-szonozza, akkor is, ha nemméltó rá. Ezeket az ember-eket kellene megajándé-koznunk a szent ünnepekalatt. Akár egy hajléktalant ismeghívhatnánk vacsorára,emberként bánhatnánkvele, legalább megéreznéa hovatartozás, a testvériszeretet örömét... Ezt tette velünk Isten azelső karácsonykor. Ebbőlélünk azóta is.
Sebestyén Péter

Nyakunkon a Mikulás, de még se ajándék, se hó. Nyakunkon a karácsony, de még
se disznó, se szalma... Eszembe jut a tavaszi kicsengetési botrány az anyaországban,
ahol egyes túlbuzgó felnőtteknek elegük lett a sok virágból meg a virágkereskedők
dömpingjéből. Elhatározták: mozgalmat indítanak, hogy innen kezdve a szülők,
rokonok a virágok árát fordítsák jótékony célokra. De itthon is voltak hasonló
kezdeményezések. Példának okáért a temetői koszorúk kiváltása érdekében,
vagy úgy, hogy a virágokat ajándékutalvánnyal helyettesítsék. Lásd az idei, gya-
korlatba ültetett gyergyóremetei ötletet a kortárs találkozók alkalmából.

jegyében 



\ 6. \ |  ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

| Központ hetilap | 2017 / 48. |  november 30– december 6. |

A vár, mely a magyar
nemzet építészeti 
ereklyéjévé vált
(folytatás előző lapszámunkból)

Vajdahunyad vára filigrán architektúrájával mint erek-
lyetartó emelkedik a vaskohászati kombinát által igen
megviselt város fölé. A város szürke tömegéből hirtelen
kimagasló vár örömmel és csodálattal tölti el látogatóját,
aki e monumentális építmény minden zugát, és a
benne lezajlott események kavalkádját örökre magába
zárja. Hat évszázad történetének emlékét őrzi e mű-
emlék, amit nem csak a Hunyadiak, hanem erdélyi fe-
jedelmek és szomorú sorsú családok birtoklása töltött
meg tartalommal. A Ruszka– havasok keleti lejtőjének
egészen a Cserna folyóig benyúló lankás magaslatán
fekszik a vár, a Csernába torkolló Zalasd patak mentén.
E szép, de nehezen védhető természeti környezetbe
ültetett rezidenciából nem csak a várost, de az urada-
lomhoz tartozó környező falvakat is jól szemmel
lehetett tartani.

A vár arányai szerint 
római alapokon nyugszikMöller kutatásai alapjánmegállapítható, hogy Hu-nyad vára a tatárjárás utánkeletkezett, és építője min-den bizonnyal a király volt. Annyi bizonyos, hogy IV.Béla fia, V. István, Erdélyhercege 1267– ben márCastrum Hunod királyi vár-nagyának, Stepánnak adottutasításokat, hogy toboroz-zon katonákat, és az őt tá-madó Kemény Lőrinc ellensiessen segítségre Fekete-halomhoz. Ezután az oklevelek egész1364– ig hallgatnak a várról,amikor várnagyot – Castel-lanus de Hunyad – említikmeg kitétel nélkül. 
1410– ben kiállítják 
a végleges 
adományleveletKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy Zsig-mond király 1409– ben keltlevele arra utasítja az erdélyikáptalant, hogy az akkormég jelentéktelen CastrumHwnyad királyi birtokosaiktassa be Serbe – Szerbe –

fia Vojk királyi katonát, s ál-tala édestestvéreit, Magastés Radult, valamint unoka-testvérét vagy nagybátyjátRadolt, és végül fiát, Jánost. Az erdélyi káptalan 1409.október harmincegyedikénjelentette a királynak, hogya beiktatást ellentmondásnélkül elvégezte, így Zsig-mond 1410– ben kiadta avégleges adománylevelét, ésebben Vojkot – Vajk – márHunyadinak nevezi. Kiemelten fontos tudniazt, hogy Vajk magának arégi Szapolyai családból, fi-ának, Jánosnak pedig a ho-rogszegi Szilágyak nemzet-ségéből hozott feleséget, ésamikor 1430– ban meghalt,már tekintélyes vagyont ha-gyott a fiaira. 
A szerény vár nem 
elégíti ki Hunyadi 
igényeitHunyad várát János örö-költe, aki ebben az időbena király kíséretének tagja.Már nem elégítette ki igé-nyeit a szerény vár, ezérthozzáfogott annak átalakí-tásához, kibővítéséhez, il-letve egy új vár felépítéséheza régi felhasználásával.

Az első várat új falakkalkörülvéve megnagyobbította,a védőfalakat pártázattal, ésbástyáit lőrésekkel látta el. A boltozott és befedettHímes– torony csak azArany– ház első emeleténekmagasságáig épült ki. Az Arany– házon kívül újlakóházak épültek a mai lo-vagterem felé eső részen.Megépült a „Nye bojsza”–torony, a kaputorony. A kápolnát 1446– ban,míg a lovagtermet 1452–ben építették fel. Miután a vár felépült,1456– ban Hunyadi Jánosúj adományul kapta Cast-rum Hunyadot a várossalés tartozékaival, a Temesvármegyei komjáti kerület-tel, melyet még Zsigmondkirály adományozott neki,és az ugyanebben a várme-gyében fekvő ikusi kerület-tel, melyet Albert királytólkapott. 
A birodalmat Korvin 
János hercegnek 
adományozzákHunyad várának nagy hi-bája volt, hogy távol feküdtaz ország központjától, Budavárától, és amikor Hunyadi

János meghalt, fia, az 1458.január huszonharmadikánkirállyá választott Mátyásaz ősi birtokot elhagyva Bu-dára költözött. Idővel magához vette any-ját, Szilágyi Erzsébetet is,aki az óbudai királynéi vár-ban rendezkedett be. 1482– ben, Hunyad vá-rát:„…mint atyai és örök bir-tokát, amelynek tulajdon-jogában boldog emlékezetőatyja: János és testvére Lász-ló éltök végéig benne voltak,valamint ő is benne volt,Hunyad városával és másvárosokkal, birtokokkal,pusztákkal, vámokkal, só– ,arany– , ezüst– , és más fém-bányákkal együtt…” Beatrixkirályné beleegyezésével fi-ának, Korvin János liptóihercegnek és hunyadi is-pánnak adományozta. 
A hunyadi vár 
újabb tulajdonosaiSzintén a fent említettszerző, Kiss Gábor világít ráarra, hogy Mátyás király ha-lála után az 1490. június ti-zenhetedikén kelt farkashidiegyezség a várat örökjogonKorvin birtokában hagyta

meg, ő azonban 1494– bentartozékaival együtt KinizsiPál országbírónak, temesiispánnak és feleségének,Magyar Benigának zálogo-sította el 10 ezer forintért.Ők azonban a zálogjogot1496– ban Bakócz Tamásegri püspöknek és rokona-inak adták át, akik viszontnem tudták birtokba venni,mert amikor 1508– ban azerdélyi káptalan a vajda em-bereivel a vár előtt megje-lent, hogy a beiktatást el-végezzék, Hunyad váránakvárnagya, Nagy György em-bereivel az időközben el-hunyt János herceg özvegyeés leánya nevében elzavartaőket. 
Amire a királyi kúria
utasítása emlékeztetKorvin János, majd fia,Kristóf halála után a hercegözvegye, Frangepán Beatrix1508– ban II. Ulászló király-tól adománylevelet kapottHunyad várára és uradal-mára, de ezzel egyidejűlegfeleségül kényszerítettékBrandenburgi György őr-grófhoz. Beatrix 1509– ben meg-halt, és a hatalmas birtokot



az őrgróf szerezte meg, aki-től azonban erőszakosko-dásai miatt 1519– ben hűt-lenség címén elvették bir-tokait. A királyi kúria utasítottaSzapolyai János erdélyi vaj-dát, hogy ha kell, fegyverrelis, de a várat foglalja el, ésadja át a Bakócz családnak. A rendelkezésnek azon-ban nem tudtak érvényt sze-rezni, és az őrgróf továbbrais a vár birtokában maradt,amíg Ansbachba nem köl-tözött. Távozása előtt Hu-nyad várát és birodalmátenyingi Török Bálintnakadta el, aki 1536– ban ado-mánylevelet is kapott rá Já-nos királytól. Azonban még tudni kellazt is, hogy 1605– ben aszerencsi országgyűlés Tö-rök Istvánt hűtlennek nyil-vánította, és elvett birtokaitBethlen Gábornak adomá-nyozta. 
Nem csak Erdély, hanem
egész Magyarország
egyik legszebb várává
alakítják átA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmiszakmérnök által a rendel-kezésünkre bocsátott do-kumentációkból tudjukmeg, hogy az új tulajdonos,iktári Bethlen Gábor nagyköltséggel restauráltatta avárat.A vár délkeleti sarkánemelt rondellával, az észak-keleti részen a pártázatos,Bethlen– terasznak neve-zett falszoros bővítésévela várat nemcsak Erdély, ha-nem egész Magyarországegyik legszebb várává ala-kíttatta át. A várat ifjabbikBethlen Istvánnak adta. István 1627– ben vette

feleségül Széchy Máriát,akivel itt élt 1633– ban be-következett haláláig. 
1685– ben elveszik 
Thököly Imre javaitHunyad vára és uradalma1633 után Bethlen Péteré,majd pedig nővére, Katalin,Zólyomi Dávidné birtokalett, kinek halála után gyer-mekei, Zólyomi Miklós ésMária, Barkóczy Sándornéörökölték.  Amikor ők örökösödésiszerződést kötöttek egymás-sal, Thököly István – akiBethlen István másik nővé-rét, Gyulaffyné leányát vettefeleségül – 1667– ben Bar-kóczynétól, a Hunyad várá-nak őt illető részét elcserélteIllye váráért. Zólyomi Miklós azonbana Portára szökött, ezért 1670–ben birtokaitól megfosztották,és a várban bírt részeit I.Apafi Mihály fejedelem 1673–ban Thököly István fiának,Imrének és leánytestvéreinekadományozta. A hűtlennek kikiáltottThököly Imre javait 1685–ben elvették, és I. Apafi Mi-hály fejedelem Hunyad várátfiának, II. Apafi Mihálynakadományozta. Ennek halála után, 1713–ban özvegye, gróf BethlenKata örökölte, akiről 1725–ben a kincsárra szállt. Hunyad várát a kincstárnem magyar érzelmű hiva-talnokai vették „kezelésbe”,a termeket átalakították, fa-lakat építettek benne, a fres-kókon keresztül ajtókat vág-tak, ha kellett vakoltak vagymeszeltek, így törekedvearra, hogy a várból „Hiva-tal”– t alakítsanak ki…

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy– Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész saját munkájából és
gyűjteményéből küldte be a
szerkesztőségünkbe.
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December az év tizenket-
tedik, 31 napos hónapja
a Gergely– naptárban (né-
piesen Gergő– kalendári-
um). Neve a latin decem('tíz') szóból származik, arrautalva, hogy eredetileg ezvolt a tízedik hónap a (dáko–)római naptárban, mielőtta január és február  hóna-pokat hozzátoszták az év-hez, mert a tízhónapos évvelaz emberek túl fiatalonmentek nyugdíjba. A tizen-nyolcadik századi nyelvújí-tók szerint a december:„fagyláros”; a magyar népikalendárium „karácsonyhavá”– nak nevezi, a szé-

kelynaptár szerint Álomhava, a konzumidiotizmusérájának beköszönte óta pe-dig az ajándékok hónapja.Az év utolsó hónapja, ésegyben az első téli hónap(vagy inkább utsó, ha a fa-linaptári lapokat nézzük).Első napja a meteorológiaitél kezdetének napja; az évvégi ünnepek ugyan fénybeborítják, de ez hazánkbana legsötétebb hónap, ugyan-is decemberben vannak azév legrövidebb nappalai és,értelemszerűen, a leghosz-szabb éjjelei, azaz a legrö-videbb ideig ebben a hó-napban tartózkodik a Nap

a horizont felett. A napsü-téses órák száma csupán36– 55 egész hónapban(összehasonlításképpen:nyáron ennyi 3– 4 nap alattjön össze); gyakoriak a tar-tósan szürke, ködfelhős, ko-mor napok, melyek sokakraálmosító, lehangoló hatássalvannak, és ehhez jön méghónap végefelé a karácsony.A nagy „sötétség” miattérdemes gondolni e perió-dusban a D– vitamin pót-lásra, melynek előállításá-hoz a szervezetnek nap-fényre van szüksége, vagyennek hiányában szolári-umbérletre.

Fontos decemberi napok

December 1. –  AIDS– ellenes világnap, a magyarrádiózás napja, valamint a szabadság és a demokráciaünnepe a Csád Köztársaságban, ami azért érdekes,mert eme közép– afrikai ország zászlaja egy az egybenmegegyezik a román zászlóval (piros– sárga– kék, füg-gőlegesen, ohne címer), és ez a nap Romániában is va-lamilyen ünnep
December 4. –  Nemzetközi bányásznap, annak tisz-teletére, hogy a hét törpe közül öt ezen a napon szüle-tett
December 8. –  Buddha megvilágosodásának napjaés egyben Nemzetközi Köldöknap
December 12. –  a Heavy Metal & Hard Rock zenenemzetközi napja
December 13. –  a hegedű nemzetközi napja
December 14. –  a kizárólag hegedülő metálbandáknemzetközi napja 
December 23. –  Japánban a császár napja, Svédor-szágban a királynő születésnapja, Mexikóban pedig aretkek ünnepe, ami arra enged következtetni, hogy a me-xikóiak nem tartják túl sokra a japánokat és a svédeketTovábbá, a december 25– e előtti negyedik vasárnapadvent első vasárnapja, a december 25– e előtti harmadikvasárnap advent második vasárnapja, és ugyanezenlogika alapján a többit is ki lehet számolni.

Molnár Tibor

Decemberesdi

☻ Ne akarj a házad uralenni, mert nem is vagy az!
☻Ne akarj okosabb len-ni, mert nem is vagy az!
☻ Vedd észre erényeit,és ne a hibáit keresd, mertnincs is neki!
☻Ha beszél, ne vágj köz-be, hanem türelmesen hall-gasd végig a bölcsességeit,mert azokból mindig tanul-hatsz!
☻Ha alszik, ne keltsd fel!
☻ Ha olvas, ne zaklasdfelesleges kérdésekkel, ha-nem szép csöndben tegyéleléje finom ételt, italt, hogyélvezete teljes legyen!
☻ Vedd észre csinossá-

gát, okosságát, mert nálakülönb férfi nincs a vilá-gon!
☻ Ne terheld saját dol-gaid hosszú magyarázatá-val!
☻ Várd meg, amíg dol-gaid iránt érdeklődik!
☻Ne kérdezgesd folyton,hogy szeret– e!
☻ Ne panaszkodj, ha fá-radt vagy, mert nem is vagyaz!
☻ Légy mindig ápolt ésszép!
☻ Ne főzz olyan ételt,amiről tudod, hogy nem sze-reti!

Bármily hihetetlen, a fen-tiek nem egy tizenkilence-dik századi hímsovi pappennájából származnak,amikor még a Nők Lapjátis férfiak írták, hanem bi-zonyos Schmidtné Dr. HollóErzsébet „Babonások éskártyavetők kézikönyve"című opuszából, amely1984– ben jelent meg! Bi-zonyára akkor se aratottkülönösebb sikert a hölgyekkörében, mai szemmel ol-vasva viszont már egyene-sen... orwelli!
mt

Valahogy így parafrazálhatnánk
az ismert sláger refrénjét – Anyám,
ha szeretsz egy kicsit, vegyél egy
csónakot... –, legalábbis mióta brit
kutatók megállapították..., az ilyen
kezdetű híreket tíz normális em-
berből kilenc nem olvassa tovább,de ezt érdemes, mert érdekes, éslesz miről beszélni a karácsonyestinagycsaládos vacsora után, szóval:brit tudósok kitudományozták, hogymindenkinek az anyja tehet arról,hogy mekkora a szerszáma! Mármint

olyan értelemben, hogy elsősorbanaz számít, mit evett jóanyánk amakilenc hónap alatt, mielőtt szétvál-tunk. Ugyanis az Ethical Treatmentof Animals (PETA) nevű akármi szak-emberei megállapították: ha a terheskismama sok csirkehúst fogyaszt ál-lapotossága alatt, akkor a születendőfiának jó eséllyel az átlagosnál csö-kevényesebb lesz a rucahergetője. Azt nem tudni, hogy miért pont acsirkehús miatt, lehet azért, mert akakasnak se túl nagy a tyúkolója, de

az viszont gond, hogy ellenpéldátnem kínálnak; például ha lókolbásztzabál anyád pocakosan, akkor jóeséllyel lehetsz pornósztár fel-nőtt férfi korodban? Na mind-egy, lássuk hova fut ki a brexit, sha majd lenyugodtak a ke-délyek, megkérdezzük abrit kutatókat. Addig isaz éppen várandós kis-mama olvasóink ne jár-janak túl gyakran aKFC– be...

Anyám, ha szeretsz egy kicsit, ne egyél csirkehúst!

Hasznos tanácsok nőknek, akik férjük szerelmét meg akarják tartani
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Nemek szaporodásaKi vagyok én? Veréb, ember, fiú,lány, magyar, katolikus, palóc?
Utóbbiakról sok vita folyt, s e viták hullámzását, vagy olykor pofozkodássá,
máskor véres küzdelemmé, netán háborúvá borzolódását hívjuk történelemnek.
Az első négy helyen említettek valaha, évezredeken át kikezdhetetlenek voltak,
úgymond, természetesek. Nyilvánvalóan a négy fél – vagy negyed? – is küzdött
egymással. Például a nemek harcáról könyvtárnyi irodalom született. Mígnem
kettévágták a gordiuszi csomót, és kimondták, hogy nemek pedig nincsenek.
Helyesebben vannak, de nem ketten, hanem éppen annyian, ahány csillag pislog
az égen. A születési vagy genetikai nemek eltörlése nagyjából egybeesett magának
a természetnek a megnyuvasztásával. Nem is baj, mert a természet rasszista
lett: fölvette az anyatermészet nevet, ami önmagában is botrány. Miért nem gen-
dertermészetnek nyilvánította magát? Mondjuk ki nyugodtan, hogy a természet
lényegében fasiszta, az bizony! Mi másért ragaszkodik annyira megrögzött sza-
bályaihoz!?Vallásában sokszor, soktársunk megingott már, né-melyek maguk sem tudják,hogy hányszor váltottak hi-tet, mint Bornemissza Péter,de honnan tudhatja az em-ber, hogy biológiai nemétilletően hová tartozik? Haokosabb lennék, remélem,hogy leszek is, majd meg-tanulom, hogy génjeim,izomzatom, belső szerveimugyan nem egészen azono-sak a lányokéval, de ez mel-lékes. Hiába fognak kijelölnia legyek urai harmadik éshuszadik WC– fülkéket, alig-ha fogom tudni használniőket. De, mint tudjuk, a fej-lődésnek sosincs vége, mertaz ember folyton tanul. Igye-kezni fogok. Ahogy a rágó-gumifajták vagy számító-gépprogramok szaporod-nak, úgy fognak megjelenniújabbnál újabb emberi ne-mek. Elképzelhetjük, hogyx év múlva mozikban, sta-dionokban, színházakban

leválasztják majd a páho-lyokat és más alkalmas te-reket, ahol végtelen ajtóso-rokon titokzatos jelek mu-tatják majd, hogy ki, holkönnyebbülhet meg. Az em-beriség soha nem látott ki-hívás előtt áll. Eddig a ter-mészet világosította föl ar-ról, hogy melyik szerve mirevaló és hogyan használatos,pár év múlva ebben majdhatósági döntés segít ben-nünket. Másként aligha fogmenni a dolog, hiszen ki–ki maga határozza meg anemét: ma így, holnap úgy,erről szól a demokrácia! Agenetikusok pedig elhúz-hatnak a jó büdös francba,a génjeikkel együtt. Nemők, hanem a férj dönt, hogyfeleségként fog ébredni reg-gel, az asszony éjfélre her-mafroditává válik, hajnalrapedig ezerfarkú csigává. Aparlamentek ebédidőre be-iktatják a Corpus Iurisba.Régebben is volt valami

ilyesmi, de azt elborítottaa feledés, mert legyőzte ademokrácia: ki– ki annyi jo-got kaparintott meg magá-nak, amennyit a pénztárcájaelbírt. Eleinte voltak törvé-nyek, amelyek meghatároz-ták a szerzés, a tulajdonlás,az állítólagos feleségek ésa még állítólagosabb férjekjogait. No, meg persze a kí-vülrekedtekét is. Erre szol-gált a törvény, a pénz és atudomány, amely létrehoztaaz államot a közjó gyako-rolhatása érdekében. He-lyesebben az egyéni érdekés a közérdek összehango-lása végett. Amióta az em-beri jogok közé iktatták azönzés szabadságát, s végrekimondták, hogy jog az,amit e pillanatban akarok,mármint magamnak, ésnektek pedig coki, azótavégre rend van!Nekem ennyi elég is!
Czakó Gábor 

Összefogás

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. 

A miniszterelnök levál-tása érdekében azonban aszéttagolt baloldali– libe-rálisradikális– szélsőbal–szélsőjobb– kommunista–fasiszta– atlantista– femi-nista erőknek össze kell fog-niuk. Ezért túl kell lépni aszemélyes sérelmeken, ésszükségszerű az MSZP– neka DK keblére borulnia. A li-berálisok képviseletében aMomentumnak és az LMP–nek is be kell állnia a sorba,és a szavazóik követni fogjákőket. Mivel még ez sem elég,elengedhetetlen a jobbiko-sok támogatása.– Sokkal több az, ami ösz-

szeköt velük (elsősorban azOrbán– ellenesség), mintazok az apróságok, amikszétválasztanak – nyilatkoz-ta a sokoldalú formáció szó-vivője. – De még így is ke-vesen vagyunk a győzelem-hez, ezért a közömbösek, abizonytalanok megnyerésemellett a gátfutók, a vécés-nénik, az Opelek és Mazdák,a konyhai robotgépek, a ru-hásszekrények és a tálaló-asztalok szavazataira isszükség lesz. A siker érde-kében az Orbán– ellenesszövetségbe be kell vonnia házinyulakat és a vaddisz-nókat, sőt, nem szabad finy-

nyásnak lenni: a csótányo-kat és patkányokat éppenúgy, mint az ufókat, a Holdatés Marton Lászlót.– Ha tehát létrejön az uni-verzum teljes összefogása– vélekednek az ellenzékioldal kampánystratégái –,akkor végre reális esély nyí-lik Orbán Viktor leváltására.Amennyiben ez megvalósul,az Örömóda zengi majd bea mindenséget a Plútótól aHalley– üstökösig, TuvalutólGibraltárig, helyrezökken avilág Brüsszeltől Berlinigés a hódváraktól a szuriká-ták üregeiig.
Ungváry Zsolt

A sajtószabadság brutális korlátozása dacára igen virulens ellenzéki média, az
ellenzéki pártokkal közösen, az ismert világnézetek és politikai irányzatok
mellett megalkotott egy speciálisan magyar eszmerendszert, amelynek legfon-
tosabb (kizárólagos) eleme, hogy nem Orbán Viktor a miniszterelnök. Minden
egyéb gazdasági, filozófiai, történeti, jogi kérdés másodlagos. A jelenlegi ellenzék
reménybeli kormányprogramja egyetlen szóban foglalható össze: Nemorbán.
(Valószínűleg választási szövetségük is ezen a néven fog indulni.)
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Három versenyszámban
diadalmaskodottA marosvásárhelyi VaróNorbert (Nono) a 21 évenaluliak versenyében játszott,és akárcsak a világbajnok-ságon, ezúttal is a vegyespárosban és a vegyes hár-masban diadalmaskodott:mindkét versenyszámbana dobogó legfelső fokáraléphetett társaival: RăzvanVornicu, Paula Paraschivă,Mariana Lică és Daniel Po-povici voltak a csapattársai. A hazai lábteniszezők 13versenyszámban indultak,ebből 12– en döntőt is játsz-hattak, ugyanennyi arany-érmet szereztek, illetve egybronzérmet is begyűjtöt-tek.Izvorani– ban a házigazdaRománia mellett Magyar-ország, Olaszország, Fran-ciaország, a Moldovai Köz-társaság, Szlovákia, Dánia,Törökország, Macedónia,

Horvátország, Ciprus, Azer-bajdzsán, Oroszország, Grú-zia, Albánia, Spanyolország,Anglia, Norvégia és Svéd-ország képviseltette magát.
Gyula büszke 
fiára, NorbiraNorbert édesapja, Gyula– akit vásárhelyi berkekbeninkább kispályás labdarú-gónak és testnevelő tanár-nak ismernek –, a követke-zőket mondta a kontinens-viadal után: – Fantasztikus Európa–bajnokságon sikerült dia-dalmaskodnunk, hiszen aromán válogatott 12 arany–és 1 bronzéremet szerzett,ezzel újra bebizonyítottuk,hogy ebben a sportágbanmindenki kalapot emelhetelőttünk. Büszke vagyok,hogy tagja lehetek egy ilyeneredményes vezetőkarnak,csapatnak. Remek sporto-lókkal dolgozhatok együtt,

akiknek a csúcseredménymindig kihívást jelent. Nincsszebb és fontosabb szá-momra, mint hozzájárulnia fiammal együtt a románlábtenisz– válogatott sike-reihez. Miután Norbival atavaly világbajnoki érmeketszereztünk Cipruson, azidén sikeres Európa– baj-nokságot zártunk, hiszenkét aranyérmet szerzett azU21– es kategóriában. 

Varó Norbert többszörös
világ–  és Európa– bajnok
lábteniszezőEmelések, longline táma-dások, keresztütések, pörge-tések, szerva, de emellett soktaktika – mindezek a lábte-nisz fontos elemei. A lábte-niszt profi módon űző ma-rosvásárhelyi 20 éves félprofi,Varó Norbert a sportág leg-ismertebb és legsikeresebb

helyi képviselője, ugyanakkorRománia talán legígéretesebbtehetsége. Ki is ő?
Marosvásárhelyen 
ismerkedett meg 
a lábtenisszelNorbi 13 évesen kezdettel lábteniszezni. Mivel Kolozsváron van aromán lábtenisz– válogatottgerince, a versenyek alkal-

Varó Norbert ismét
Európa-bajnok lett
Az Ilfov megyei Izvorani– ban került sor a lábteniszezők
Európa-bajnokságára, ahol a marosvásárhelyi Varó
Gyula edzőként, fia, Norbert pedig játékosként ért el
sikereket. Norbi korábban már több Európa– bajnoki
címet is nyert a sportágban, emellett tavaly Cipruson
a világbajnoki trófeát is a magasba emelhette.

Varó Norbert édesapjával 
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mával felfigyeltek rá, kértékédesapját, Gyulát, hogy ko-molyan foglalkozzon vele,mert tehetségesnek tartot-ták. Idővel jöttek az ered-mények, aztán szülei köl-csönbe adták a kolozsváriegyüttesnek, és bekerült aválogatottba, és ott is kivá-lóan szerepelt. Kérdésünkre, hogy mi-ként került kapcsolatba asportággal, Norbi korábbanezt válaszolta a Központnak: ,,Édesapám mindig is láb-teniszezett, és már kicsi ko-rom óta játszott velem. Az-tán 2005– ben szerveztekegy versenyt Marosvásár-helyen, ahova meghívták Ko-lozsvárról a román váloga-

tott tagjait, akkor ismerked-tek össze édesapámmal. Akolozsvári csapat leszerződ-tetett 2009– ben, így elin-dultam a nemzeti junior baj-nokságban. Majd 2013– banédesapám barátaival alapí-tott klubot Marosvásárhe-lyen, azóta ott játszom, sévek óta már a felnőtt baj-nokságban is részt veszünk”– mondta el Norbi.
Nemzetközi szinten 
is sikeres, elismert Idővel jöttek az eredmé-nyek, ugyanis többszöröshazai bajnoki cím után nem-zetközi szinten is bizonyí-tott: a legjelentősebb ered-

ményei közé tartozik, hogy2014 októberében négy vi-lágbajnoki címet szerzett ajunior kategóriában: egyé-niben, párosban, hármasbanés az U21– es vegyes hár-masban a Nicosiában meg-tartott lábtenisz világbaj-nokságon, ugyanott 2016–ban is diadalmaskodott. Ak-kor az ifjúsági, U21– es kor-osztályban két verseny-számban aranyérmet szer-zett: lupényi és alexandriaicsapattársaival vegyes pá-rosban Mariana Licăvel, Pa-ula Paraschivval és MariusStoenicăvel, illetve vegyeshármasban mellettük mégRăzvan Vornicuval kiegé-szülve nyertek. 

2015– ben a Târgovișténmegrendezett Európa– baj-nokságon, egyéniben, páros-ban, a triók versenyében, va-lamint az U21– es vegyesegyüttesek kategóriájábanis Európa– bajnoki aranyér-met nyert a marosvásárhelyitehetséges lábteniszező. 
Norbi Milan– szurkoló,
édesapja Juve– drukkerAmúgy szívesen követi alabdajátékokat, a minőségilabdarúgó– mérkőzéseket atelevízióban, ő nagy Milán–szurkoló, édesapja megszál-lott Juventus– drukker. A ro-mán válogatottból a többszö-rös világ–  és Európa– bajnok

Florin Purice a példaképe.Időközben a Marosvásár-helyi Bolyai Farkas ElméletiLíceumban 2015– ben ma-tematika–informatika sza-kon érettségizett, jelenlega kolozsvári Műszaki Egye-tem másodéves hallgatója. Ezzel a sikeres Európa–bajnoki szerepléssel mindenesélye megvan, hogy a dec-ember 9– én marosvásár-helyi Kultúrpalotában sorrakerülő sportgálán – aholtöbbek közt díjazni fogjákMaros megye legjobb spor-tolóit a 2017– es idény ered-ményei alapján –, a pódiumvalamelyik fokára lépjen.
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A pódium legfelső fokán 

– Isten éltesse, Ispir úr, hiszen
november 25– én lesz 68 éves!
Hogy szolgál az egészsége? – Köszönöm, most jól va-gyok, de nemrég két lábmű-téten estem át. 

– Érdeklődéssel követte a
kispályás torna néhány mér-
kőzését. Ezek szerint a labda-
rúgás iránti szeretete töret-
len?– Valóban. A labdarúgásmindig is előkelő helyet foglaltel a szívemben, első és egyet-len szerelem, amely kitart azéletem végéig. Nagy örömmelvállaltam el Szucher Ervin

meghívását erre a tornára, ésremélem, hogy még sok al-kalommal fogok részt vennihasonló eseményeken. 
– Ön hosszú évekig kitartóan

szolgált az egykori ASA színe-
iben, először játékosként, majd
edzőként is. A hajdani klubjáról
már csak múlt időben beszél-
hetünk, sajnos, viszont jelenleg
még „lélegzik” az anyagi gon-
dokkal küszködő ASA. Mi a vé-
leménye a jelenlegi csapatról?– Nagyon sajnálom mind-azt, ami az idén történt azalakulattal, nagyon remélem,hogy rendeződnek az anyagi

problémák a csapat háza táján.Sajnálatos lenne, ha annyi évután újra eltűnne a marosvá-sárhelyi klub a hazai labda-rúgás térképéről. Marosvá-sárhely futballhagyománya,ugyanakkor az egykori– je-lenlegi szurkolók mindaztnem érdemelnék meg. Énmégis bízom a csodában…
– Ön egy más, mindenki által

tisztelt és szeretett generációt
képviselt, amely szinte mindig
teltházas mérkőzéseken lépett
fel. Sajnos, ahogy telnek az
évek, abból a generációból
mind kevesebben vannak…

– Na, látja, az egy sajnálatosdolog! Nyugodjanak békébenaz egykori csapattársaim...Évről évre mind kevesebbenvagyunk, ezért is értékeljükaz egymással való találkozá-sokat, amelyeket mindig tü-relmetlenül várunk. Olyankorörömmel öleljük át egymást,felelevenítjük az egykori, nagymérkőzések hangulatát, a kö-zös emlékeket, mindazt, amiéletünk végéig megmaradbennünk. S azok a legszeb-bek…
– Ön Ilfov megyéből került

Marosvásárhelyre még 1970–

ben, 18 évesen, de itt ragadt
városunkban, ahol megszeret-
ték. Mit üzen Ispir az ASA egy-
kori– jelenlegi szurkolóinak,
mindazoknak, akik önt isme-
rik?– Adjon a Fennvaló egész-séget nekik, büszke vagyokarra, hogy tagja lehettem an-nak az ASA– nak, amely tör-ténelmet írt a hazai labdarú-gásban.  Büszke vagyok rájuk,mindazokra, akik az együttesszurkolói lehettek, amit mi,játékosok éreztünk mindig.Szeretem őket!

C.F.A.

Florea Ispir büszke az AS Armata egykori szurkolóira
A minap a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum
termében sorra került 5. Harmónia Kupán fővédnö-
keként és nézőjeként (Gierleng Györggyel közösen)
is részt vett az egykori AS Armata csapatkapitánya,
az Ilfov megyei születésű Florea Ispir, aki 1970–1988
között 485 élvonalbeli találkozón lépett pályára a
valamikori helyi katonacsapatban és két találatot
szerzett. Ispir készségesen válaszolt a Központ néhány
kérdésére, éppen a 68. születésnapja előtt: ...egykoron az ASA színeiben
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Saját tervezésű 
gyűrűvel kérte 
meg kedvese kezét
Harry herceg

A londoni Kensington-palota kertjébe sétáltak ki,hogy a fotósok elkészíthes-sék róluk az első közös fo-tókat jegyespárként.Az egész esemény egy per-cig sem tartott, de annyi ki-derült belőle, hogy a hercegromantikus körülmények kö-zött kérte meg amerikai ked-vese kezét, és hogy mind-ketten nagyon boldogok.A fotósok megkértékMarkle-t, hogy mutassa megaz eljegyzési gyűrűjét. Azékszerről azóta kiderült,hogy maga Harry tervezte,és három nagyon különleges

gyémántból áll. A legna-gyobb, a középső Botswa-nából származik, ahol Harrytöbbször járt, s ahová a párközösen is elutazott már. Akét kisebb kő a herceg édes-anyjának, Dianának a privátgyűjteményéből származik.A Telegraph szerint ha-gyomány, hogy a királyi el-jegyzéseket egyedi gyűrűk-kel teszik emlékezetessé.Épp Diana szakított azon-ban a szokással: ő egy üz-letben választotta ki azt azafír-gyémánt ékszert, ame-lyet Károly az ujjára húzott.
forrás: hvg.hu

Eljegyzésük hírének bejelentése óta először hétfő dél-
után állt a sajtó elé Harry herceg és Meghan Markle.

Melania Trump nem 
hitt férje győzelmében
Bátorította ugyan a férjét,
hogy induljon az elnök-
választáson, de nem hitt
abban, hogy nyerni fog.A Vanity Fair hosszú cik-ket szentelt Donald Trumpelnök feleségének, és bármaga Melania Trump nemnyilatkozott, a lap fehér háziforrásokkal és barátokkalbeszélgetve azt a következ-tetést vonta le, hogy az ame-rikai first lady nem túl bol-dog a szerepében.A cikk konkrétan azt ál-lítja a forrásokra hivatkozva,hogy Melania Trump egyál-talán nem akart first lady

lenni, sőt meg sem fordulta fejében, hogy ez bekövet-kezhet, vagyis kizártnak tar-totta, hogy a férje megnyerjeaz elnökválasztást. Végül isa first ladyként ellátott fel-adatainak a dokumentáci-ójából valóban nem az jönle, hogy lubickolna a sze-repben.A Vanity Fair szerintugyanakkor Melania Trumpvolt az, aki bátorította a fér-jét, hogy induljon az elnök-választáson, legalábbis eztállítja Trump volt kampány-tanácsadója, Roger Stone.Stone szerint azért, mertmegértette, hogy Trumpboldogtalan lenne, ha nempróbálná ki.Egy másik barát a lapnakazt mondta, régóta ismert,hogy Melania és DonaldTrump lényegében különéletet él. A first lady csakjúniusban költözött be a Fe-hér Házba, a nyilvános meg-jelenéseikben azóta is soka feszültség.
forrás: hvg.hu

Lehűlés és csapadékvárható következő két hétben
Országszerte lehűl az idő a következő két hétben, esőre, havas esőre, a hegy-
vidéki térségekben havazásra kell számítani - derül ki az Országos Meteoro-
lógiai Igazgatóság november 27. és december 10. közötti időszakra vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben novemberutolsó napjaiban a sokéviátlagnál alacsonyabb lesza hőmérséklet, a nappalicsúcsértékek 2-3 Celsius-fok körül alakulnak, éjsza-ka -5, -2 fok várható; aszerdáról csütörtökre vir-radó éjszaka a keleti me-dencékben ennél is hide-gebb lesz. November 30-ától valamelyest enyhül azidő, a nappali csúcshőmér-séklet eléri a 6 Celsius-fo-kot, és éjszaka sem csök-ken fagypont alá a hőmér-séklet. December 2-a utánújabb lehűlés következik,nappal fagypont körülicsúcsértékeket, éjszakaakár -6 fokot is mérhetünk.Jelentős mennyiségű csa-padékra november 30-aés december 3-a, majd dec-ember 8-a után van kilátás. A Bánságban, Márama-

rosban és a Körösök vidé-kén is hideg lesz kedden,majd enyhül az idő: no-vember 29-én és 30-ánnappal 8-9 Celsius-fok vár-ható, éjszaka 2 fokig csök-ken a hőmérséklet. Ezt kö-vetően ismét lehűlés kö-vetkezik, december 3-ánés 4-én a nappali átlaghő-mérséklet 1-2 Celsius-fok,az éjszakai -5, -4 fok körül

alakul. December 10-éig asokévi átlagnak megfelelőhőmérséklet várható, 3-5fokos nappali csúcsérté-kekkel. Ezekben a régiók-ban is november 30-a ésdecember 3-a között, majddecember 8-a után várhatószámottevő mennyiségűcsapadék. 
forrás: AGERPRES


