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Sport

Aerobik- és fitneszedzéseket tart
Kerestély Szintia Szászrégenben

A tökéletes testalkatú, rendkívűl vonzó 23 éves fitnesz-
bajnok, Kerestély Szintia Marosvásárhelyen, az ACS
Retro Gym konditeremben kezdett el sportolni, s rö-
videsen komoly eredményeket ért el.  Vele készült az
interjú.

Társadalom
„Minden, ami a kaptárban van:
orvosság!”
A mézet elsősorban kitűnő édesítőszerként ismerjük
és használjuk, teákba, süteményekbe vagy egyszerűen
kenyérre kenve fogyasztjuk. De a méz az orvostudo-
mánynak is egyik alapanyaga. Manapság sokan fog-
lalkoznak méhészkedéssel szűkebb térségünkben. Ma-
ros megyében napjainkban több méhész egyesület is
működik. Mai lapszámunkban Maros megyei méhé-
szeket ismerhetnek meg olvasóink, illetve szakember
véleményét közöljük a méz hasznáról.

>>> 4. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Ráérősen, képlékenyen

A demográfiai mutatók nem csalnak. Az idő el-
lenünk dolgozik. Évről évre egyre kevesebben va-
gyunk. Ennek ellenére egyeseknek nagyon ráérős
a dolguk. Önmagában ez még nem lenne bűn.
És az sem bűn, hogy valaki táskahordozói múlttal,
bennfentes rokoni szálakkal vagy megalkuvói
hajlammal rendelkezik. Hogy prókátori és vezetői
képességei nincsenek. Ha van benne kitartás, jó-
indulat és akarat. De ha a felsorolt hiányosságok
és hibák önteltséggel tetéződnek, akkor már jog-
gal kijelenthetjük, hogy baj van. Ha az általa kép-
viselt közösség sérelmeire nem tud megnyugtató
választ adni, és ennek ellenére nyugodtan fekszik
le este, és zavartalanul alszik, akkor nagy baj van.

>>> 3. oldal

Társadalom

A vásárhelyi
Henter-ház

>>> 5. oldal

Mondom a magunkét

Érdekérvényesítésből elégtelen

Az utóbbi napokban újabb, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen folyó ma-
gyar nyelvű oktatást érintő botrány borzolja a
kedélyeket. Röviden: a felsőoktatás minőségé-
nek ellenőrzésére hivatott ügynökség, az ARA-
CIS csak a román nyelvű gyógyszerészeti prog-
ramot akkreditálta, ezért az egyetem csak a
román nyelvű képzésre hirdethet meg felvételit.
Ha semmi sem változik, akkor idéntől – 1948
óta először! – nem indul első éven magyar
nyelvű oktatás, ami a magyar nyelvű gyógy-
szerészképzés teljes felszámolásához vezethet.
Jelenleg kölcsönös vádaskodások folynak, a ki-
alakult helyzetért minden érintett fél a másikra
próbálja áthárítani a felelősséget. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Múlt héten Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora azt nyilatkozta a hely sajtónak,
hogy ősztől felszámolódik a magyar gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen. A rek-
tor úgy véli, a felelősség azokat a magyar oktatókat terheli, akik nem állították
össze megfelelően az akkreditációs iratcsomót. Azóta szenátusi ülés is volt, ahol
azonban nem született érdemi döntés az ügyben. Azamfirei rektort és Sipos Emese,
leköszönt dékánhelyettest kérdeztük. >>> 3. oldal

„Megoldást találunk 
arra, hogy induljon magyar 
nyelvű gyógyszerképzés!”



A hallgatás 
fala Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is bemu-
tatják az 1989-es  forradalmi
eseményeknek emléket állító
Hallgatás fala című kiállítást. Az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
által szervezett kiállítás-sorozat
nem előzmények nélküli: a for-
radalom 25. évfordulója alkal-
mából előzőleg már bemutatták
Brüsszelben, Budapesten, Te-
mesváron, Nagyváradon és Me-
nyőben. A látványos kiállítás,
amely már eddig is számos ér-
deklődőt vonzott, a Ceausescu-
rendszer megfélemlítő és
elnyomó politikáját, a kommu-
nista diktatúra kegyetlenségeit
és a rendszerváltozás – különös
tekintettel a temesvári esemé-
nyekre – történéseit mutatja be.
A Hallgatás fala kiállítás Maros-
vásárhelyen február 20-tól a
Kultúrpalotában  tekinthető
meg (nyitva tartás: 10-18).

Pinokkikó 
és Antosa az Arielben

Február 22-én, vasárnap
délelőtt 11 órától kerül sor a
magyar társulat Pinokkió című
előadásának bemutatójára.

Rendező: Georgeta Lozinca. Az
előadás 3 év fölötti gyerekek-
nek ajánlott. Ugyanaznap dél-
után 5 órától látható a
felnőtteknek, illetve a 12 éven
felülieknek ajánlott Antosa
című darab. Erre az előadásra
szükséges az előzetes helyfog-
lalás a 0747-942-181-es tele-
fonszámon. A későn érkezőket
nincs mód beengedni a te-
rembe!

Élménypedagógiai 
képzés tanügyiseknek

Az Outward Bound Romania
outdoor élménypedagógiai
képzést szervez március 12–15.
között Szovátán. A képzés inter-
aktív, tréningszerű módszerek-
kel zajlik, sok játék, túra,
szabadtéri foglalkozások, össze-
tett csapatépítő tevékenységek
teszik színesebbé a tanfolya-
mot. A tanultakat a részt vevő
pedagógusok tanórákon vagy
iskolán kívüli tevékenységeken
alkalmazhatják. Jelentkezni
február 27-éig lehet a 0265-
250939-es, 0769-224290-es te-
lefonszámokon, illetve az
info@outwardbound.ro e-mail
címen.

Életünkről másképp
Ezzel a címmel szerveznek

filmes lelkigyakorlatot a nagy-
böjt idején. Az első találkozásra
február 25- én, szerdán kerül
sor a Segítő Nővérek Régi Kór-
ház utca 14. szám alatti kápol-
nájában. Kísérők: Bajkó Júlia sa
és Bereczki Silvia sa. Jelentkezés
február 24-éig a bereczki.sil-
via@segitonoverek.info e-mail
címen. Bővebb tájékoztatás a

www.segitonoverek.info hon-
lapon.

Károlyi Csaba 
a Látó meghívottja

Az 54. Látó Irodalmi Játékok
meghívottja Károlyi Csaba kriti-
kus, az Élet és Irodalom főszer-
kesztő-helyettese, akivel Láng
Zsolt beszélget a marosvásár-
helyi G Caféban február 19-én,
csütörtökön 18 órától. Támoga-
tók: Szépírók Társasága, NKA,
Bethlen Gábor Alap, Studium
Alapítvány.

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia műsora

Február 19-én, csütörtökön
19 órai kezdettel szimfonikus
koncertre várják a zenebaráto-
kat a Kultúrpalota nagyter-
mébe. Vezényel Shinya Ozaki
karmester, fellép Azusa Yamaki
(Japán) zongoraművész, Fe-
rencz János és Major Zalán obo-
aművészek. Műsoron: Vivaldi-,
Grieg-, C. Saint-Saëns-, Sztra-
vinszkij- művek. A koncertre a
18-as számú bérletek érvénye-
sek.

Végítélet
Február 19-én, csütörtökön

este 7 órától a Végítélet című
produkció tekinthető meg az
Ariel nagytermében. Az előadás
Székelyhidi Ágoston drámája
alapján készült mementó a te-
mesvári forradalomról. Ren-
dező: Meleg Vilmos. A belépés
díjtalan.

A székelyek eredete
Február 19-én, csütörtökön

17 órától a marosvásárhelyi

unitárius egyházközség Bolyai
tér 13. szám alatti tanácstermé-
ben Rokaly József történész két
újonnan megjelent könyvét
mutatja be. A Széki-ta a széke-
lyek eredetkérdését tisztázza,
míg a másik könyv a Halotti be-
széd sorait helyezi új értelme-
zésbe. Mindkét könyv az eddig
ismert tényeket állítja új meg-
világításba.

Gerendás Péter a
Jazz&Blues Clubban

Február 20-án, pénteken
este 8 órától Gerendás Péter
Liszt Ferenc- díjas zeneszerző,
előadóművész, szövegíró kon-
certezik a Jazz&Clubban. Geren-
dás Péter zenéjét leginkább a
latin, rock és lírai dallamok jel-
lemzik, de közel áll hozzá a
dzsessz is. Asztalfoglalás a
0724-400-322-es telefonszá-
mon.

Trigger-koncert
Február 20-án este fél ki-

lenctől a Forradalom utca 17.
szám alatti Escape pubban új
együttes mutatkozik be, a Trig-
ger. Fellép Józsa Mihály Szilárd
(gitár) és Szabó János Szilárd
(ének).

Beszélő könyvek 
Február 25 -én, szerdán 18

órától  a  Beszélő könyvek  újra
megszólalnak a Teleki Téká-
ban.  Az idő(k) nyomában  a
címe az estnek, ezúttal az idő
érzékelésének változásairól fag-
gatja Fónagy Zoltánt,  az MTA
Történettudányi Intézetének
kutatóját Lázok Klára, a könyv-
tár vezetője. 
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes
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vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Február 19. Zsuzsanna, Buda
Február 20. Aladár, Álmos, Leona, Paula
Február 21. Eleonóra, Leona, Bódog
Február 22. Gerzson, Pál, Tas
Február 23. Alfréd, Ottó, Lázár, Péter, 
Február 24. Mátyás, János, Hedvig
Február 25. Géza, Vanda, Cézár

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Egy másokkal szívesen jótevő ember segíthet önnek
egyik dilemmájával kapcsolatosan, amikor úgy érzi, hogy
egyedül, kooperatív segítség nélkül nem boldogulna.
BIKA: El kell végezni egy feladatot, amelyet régóta halogat.
Ezen a héten felhalmozódhatnak a teendői, ennek kelle-
metlen következménye is lehet. Fokozottan legyen figyel-
mes a dolgaira is, mert a hangulata egy kicsit érzékenyebb
ezen a héten a megszokottól.
IKREK: Sok megértésre és akaraterőre lesz szüksége ahhoz,
hogy el tudjon viselni egy olyan embert, aki már kezdi na-
gyon bosszantani. Csillagjegyéből adódóan ön szereti vinni
a híreket elsőnek. Ha a környezetében lévők közül rendsze-
resen valaki ezt a szerepet elveszi öntől, ön ingerültté és
nyerssé válhat.
RÁK: Sok társasági meghívásra számíthat. Ezen kívül töb-
ben is megkérik arra, hogy segítő kezet nyújtson olyan te-
rületeken, melyek még önnek is újaknak számítanak. Az
utóbbi időben nagyon elhanyagolta érzelmi világa ápolását,
a pihenésre szánt ideje egyre csak csökkent.
OROSZLÁN: Határozottan ragaszkodjon ahhoz, amit hisz.
Bármi is történik, mindig tudnia kell, hogy önben meg van
a céljai eléréséhez szükséges kitartás. Az elmúlt időszakban
egy kicsit feszült volt a környezetében zajló események
miatt. Most eljött az idő arra, hogy önmagával is foglalkoz-
zon egy kicsit.
SZŰZ: Ez a hét igazán alkalmas arra, hogy belevágjon va-
lami újba. Anyagi helyzetében is emelkedés várható. Lehet-
séges, hogy egy új elkötelezettség, vagy közeli hozzátartozó
jóvoltából lényeges bevételhez jut. 
MÉRLEG: A hét közepén várható kisebb átmeneti nézetel-
térés a partnerével, amit a kedvességével, észérvekkel köny-
nyedén meg tud oldani. Lehet, hogy egy hosszabb utazást,
esetleg külfölddel kapcsolatos elképzeléseket fontolgat. Ez
a hét főképp a jó közérzet és a jó koncentráló képesség hete.
SKORPIÓ: A munkahelyén a hét során egy kicsit felpörög-
nek az események kedvező hatásokkal. Anyagiak terén ag-
gódásra nincsen ok, mert ezen a téren jó áramlatban van.
Ezen a héten új ötletei támadhatnak valami teljesen új te-
vékenység iránt, amitől teljesen fellelkesedik. 
NYILAS:Vigyázzon az egészségére, töltsön minél több időt
a friss levegőn, sétáljon jó nagyokat. Barátaival is keressen
egészségkímélő programokat. Ettől visszatér a jó közérzet
és a rossz hullámot is oldódni látszik. Ebből határtalan ener-
giát tud nyerni, amire most igazán szüksége is lesz.
BAK: A munkahelyén tornyosulnak a tennivalók. Emiatt egy
kicsit feszültnek érezheti magát. Egy váratlan bevétel érzé-
kelhető, amit rövid idő alatt ki is ad. A partnere ezen a héten
egy kicsit nyűgösebbnek tűnik a megszokottól. Érdemes
lenne többet törődnie kettőjük kapcsolatával. 
VÍZÖNTŐ: A munkája során új módszerekkel ismerkedhet
meg, de előfordulhat, hogy egy átszervezésben kell részt
vegyen. Érzelmi téren kellemes hét elé néz, ugyanis az át-
haladó bolygók hatásai lehetőséget nyújtanak érzelmi élete
ápolására is.
HALAK: Munka közben lehetőleg hozza ki magából a leg-
többet. Így nem ad rá sem okot, sem alkalmat arra, hogy
bármiért is hibáztassák. Túl sokat idegeskedik az utóbbi na-
pokban. Vigyáznia kell az egészségi állapotára is, ugyanis a
folyamatos stressz egy idő után kezd kihatni a szervezete
működésére is.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Ráérősen, 
képlékenyen 

A demográfiai mutatók
nem csalnak. Az idő elle-
nünk dolgozik. Évről évre
egyre kevesebben vagyunk. Ennek ellenére egyeseknek
nagyon ráérős a dolguk. Önmagában ez még nem lenne
bűn. És az sem bűn, hogy valaki táskahordozói múlttal,
bennfentes rokoni szálakkal vagy megalkuvói hajlammal
rendelkezik. Hogy prókátori és vezetői képességei nincse-
nek. Ha van benne kitartás, jóindulat és akarat. De ha a
felsorolt hiányosságok és hibák önteltséggel tetéződnek,
akkor már joggal kijelenthetjük, hogy baj van. Ha az általa
képviselt közösség sérelmeire nem tud megnyugtató vá-
laszt adni, és ennek ellenére nyugodtan fekszik le este, és
zavartalanul alszik, akkor nagy baj van.

Ott állnak előttünk a példák. Hogyan kell elveszíteni a
választásokat és hogyan lehet megnyerni. A vesztes pél-
dák között első helyen a vásárhelyi kudarcsorozat áll.
Mindannyiszor a politikailag érett, a különféle állami és
közéleti szerepekből már jól ismert, a rendszer által meg-
edzett és megnevelt jelölteket futtatták, egyenesen a
vesztükbe. Olyanokat, akik már korábban bebizonyították,
hogy mennyire hű szolgái a hatalomnak, mire képesek és
mennyire jellemtelenek. És ilyen volt a jelenlegi minisz-
terelnök államfőjelöltsége is. Hiteltelen és eleve vesztésre
ítélt. Azóta is zuhanóban van a népszerűsége. 

A győztesek példái között a legnyilvánvalóbb az állam-
elnöké. Bár ő sem a Holdról jött, és nem volt teljesen zöld-
fülű, a legfőbb erénye mégis az volt, hogy eddigi
tevékenysége jól elhatárolódott a pártpolitikai vitáktól,
az államhatalomtól és a megcélzott tisztségtől. Bebizo-
nyította, hogy nem csak az számít, milyen nemzetiségű a
jelölt, hanem az is, milyen a viszonya a korrupt hatalom-
mal, a közéletet behálózó mocskos körökkel. És szükség
volt még egy jól összehangolt, civil alapokon álló mozgó-
sításra, amellyel megalapozták az ellenfél legyőzését, a
végső sikert. 

A mi érdekképviseletünk tevékenysége azonban ellen-
tétben áll a közösségi kezdeményezésekkel. Óriási űr tá-
tong a parlamenti képviselet, az önkormányzati munka
és az utca embere között. A felvetett kérdésekre csak ma-
gyarázkodással szolgálnak. „Mindent elkövetnek, erőfe-
szítéseket tesznek, tiltakoznak, nem egyeznek bele”, aztán
mégis minden marad úgy, ahogyan nem kellene. A tájba
besimuló politizálással, a megalkuvási kényszerrel. Pedig
ez lenne az egyetlen járható út. Hogy elhatárolódjanak a
megvesztegethető hatalomtól. Központi és helyi szinten
egyaránt. Így talán egyértelművé válna és hitelt érde-
melne a politikai akaratuk. Hogy mást, többet és jobbat
szeretnének. Vagy tartsák helyükön a talpnyalókat mind-
addig, amíg szükség van rájuk, éljenek a funkciók által
felkínált előnyökkel, de ne állítsanak elénk többé ilyen de-
motiváló, ráérős jelölteket. Találják meg azt a személyt,
aki nem csak a magyar szavazókat mozgósítja, aki új színt
hoz a politikai életbe, aki garanciát jelent a gyökeres re-
formra. Nagy szükség lenne erre Vásárhelyen, de másutt
is. 
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Ferencz Zsombor

Múlt héten Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora azt nyilatkozta a hely sajtónak, hogy ősztől felszámolódik
a magyar gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen. A rektor úgy véli, a felelősség azokat a magyar oktatókat
terheli, akik nem állították össze megfelelően az akkreditációs iratcsomót. Azóta szenátusi ülés is volt,
ahol azonban nem született érdemi döntés az ügyben.

„Megoldást találunk arra, hogy induljon
magyar nyelvű gyógyszerképzés!”

www.kozpont.ro
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Lapunk érdeklődésére Azam-
firei elmondta, reális az esély
arra, hogy ősztől ne induljon ma-
gyar gyógyszerészképzés a MO-
GYÉ-n, hisz a Romániai Felsőok-
tatás Minőségét Biztosító
Ügynökség (ARACIS) nem
 akkreditálta a képzést.  

A rektor szerint magyar 
oktatók a hibásak

Úgy véli, azok a személyek
tehetőek felelőssé a kialakult
helyzetért, akiket a szenátus fel-
hatalmazott arra, hogy összeál-
lítsák az akkreditációs dossziét,
valamint a gyógy szerészetin ok-
tató magyar nemzetiségű taná-
rok.

Szilágyi Tibor, az egyetem
volt rektorhelyettese diszkrimi-
natív eljárásnak véli, hogy a ma-
gyar nyelvű gyógyszerészképzés
akkreditációja elé akadályokat
gördítenek, ám Azamfirei nyi-
latkozata szerint az akkreditá-
ciós kérelem visszautasítása
nem az ő véleménye, hanem az
ARACIS-é. „Ha Szilágyi profesz-
szor úr úgy véli, hogy a magyar
gyógyszerészképzés diszkrimi-
náció áldozatául esett, akkor
joga van az illetékes szervekhez
fordulni orvoslatért” – mondta
el. 

„Vállalni kell a felelősséget”

Arról érdeklődve, hogy
mégis milyen megoldását véli
a helyzetnek, a rektor elmondta,
hogy szerinte abban a pillanat-
ban, amikor az illetékesek ilyen
működési zavart hoztak létre az
egyetemen, illetve kétségessé
tették a magyar farmakológiai
képzés indulását, vállalniuk kell

a következményekért a felelős-
séget főleg azon diákokkal
szemben, akik a szóban forgó
képzésre szerettek volna felvé-
telizni. „Ami az egyetem veze-
tőségét illeti, mi minden tőlünk
telhetőt megteszünk, hogy or-
vosoljuk a kialakult helyzetet”
– ígérte meg.

A törvényt szeretnék 
betartani

Lapunk Sipos Emese lekö-
szönt dékánhelyettest is meg-
kereste, aki elmagyarázta, hogy
a román és a magyar gyógyszer-
képzés eddig közös akkreditációt
élvezett, ám a 2011-től érvény-
ben lévő új oktatási törvény 317-
es cikkelyében pontosan írja,
hogy minden oktatási progra-
mot, minden nyelven külön kell
akkreditálni. „Mi tavaly május-
ban többször is hangoztattuk,
hogy külön szeretnénk a román
és magyar gyógyszerészeti prog-
ram akkreditációs dokumentá-
cióját összeállítani, de amikor az
egyetemre látogatott az ARACIS,
és értesültek arról, hogy a gya-
korlati órák nyelve román, és
csupán az előadások zajlanak ro-
mán és magyar nyelven, akkor
azt mondták, hogy ilyen szerke-
zeti felépítésben nem áll mód-
jukban külön akkreditálni a
programot.  Akkor az az „ötletük”
támadt, hogy a román nyelvű
program a 2009-ben akkreditált
képzés magától értetődő jogu-
tódja és folytatása, ám a magyar
gyógyszerészeti képzés – mintha
soha nem létezett volna – mint
új program, ideiglenes akkredi-
tációt kapna. Ez számunkra tel-
jességgel elfogadhatatlan, hisz
1948 óta folyamatosan létezik

magyar nyelvű gyógyszerészet-
oktatás az egyetemen, ez miért
számítana újnak?” – tette fel a
valószínűleg költői kérdést Sipos
Emese, és hozzátette, hogy csu-
pán az angol nyelvű orvosképzés
működik ideiglenes akkreditá-
cióval, hiszen az tényleg új prog-
ramnak minősül. 

A vezetőség 
és az ARACIS is hárít

Mint említettük, Azamfirei
rektor szerint hiányos a magyar
gyógyszerészképzés akkreditá-
ciós iratcsomója, és a magyar
tagozat tanárait teszi felelőssé
a kialakult helyzetért, sőt, Sipos
Emesét fegyelmi bizottság elé
is állította a tanintézmény ve-
zetősége emiatt. „Mi májusban
összeállítottuk a magyar nyelvű
gyógyszerészeti program 
akkreditációs dossziéját, amely-
nek a románnal teljesen azonos
a tartalma, csak a borítóján ír
mást. Tavaly októberben bead-
vánnyal fordultam az ARACIS-
hoz és az egyetemi bizottság-
hoz, amelyben arra kértem őket,
mondják el, hogyan kell a meg-
felelő dossziét összeállítani, mit
kell annak tartalmaznia, vala-
mint, hogy történt-e valamiféle
változás, amit fel kellene tün-
tetni. Erre a mai napig semmi-
féle választ nem kaptam” – vá-
zolta. Továbbá azt is hozzátette,
hogy az is hozzájárul ehhez a
bánásmódhoz, hogy helyi szin-
ten az egyetem szenátusa nem
akarja alkalmazni a tanügyi tör-
vényt, amely értelmében külön
csoportokban kellene legyenek
a magyar oktatók és diákok, és
a gyakorlat nyelve is magyar
kellene legyen.

A román képzés máris
megkapta az akkreditációt

„Mindenki hárítja a felelős-
séget. Az egyetem vezetősége
az ARACIS-ra mutogat, a bizott-
ság pedig a tanintézmény ve-
zetőségét okolja a helyzetért.
Ugyanakkor egyetértek Szilágyi
Tiborral, diszkriminatív az eljá-
rás, és ezt az is alátámasztja,
hogy az a szóbeszéd járja az
egyetemen, hogy az ARACIS a
román nyelvű gyógyszerészeti
programot máris akkreditálta,
és megkapták a száz beiskolá-
zási számot” – árulta el Sipos.

Bizakodó vagyok

Bár a hétfői szenátusi gyű-
lésen nem született érdembeli
döntés az ügyet illetően, el-
hangzottak ígéretek, miszerint
valamilyen megoldást keresnek.
„Elképzelhetetlennek tartom,
hogy ne induljon ősztől magyar
gyógyszerészképzés. A gyűlésen
is elhangzott, hogy valamiképp
megoldódik a helyzet. Egyéb-
ként biztató tény, hogy hason-
lóra van már precedens: 2013-
ban az orvosi karon megtörtént
a román és a magyar program
külön akkreditációja, és a
gyógyszerész karon is hasonlóan
kellene működjön ez. Derűlátó
vagyok, és hiszem, hogy ősztől
indul magyar nyelvű gyógysze-
részképzés. Mi is ugyanúgy meg
kell kapjuk a program működési
engedélyét, ahogyan a román,
ugyanannyi beiskolázási szám-
mal, amennyi eddig volt, hisz
semmiféle változás nem történt
évtizedek óta” – állítja a lemon-
dott dékánhelyettes.

Pál Piroska
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Az utóbbi napokban újabb, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen folyó magyar nyelvű
oktatást érintő botrány borzolja a ke-
délyeket. Röviden: a felsőoktatás mi-
nőségének ellenőrzésére hivatott
ügynökség, az ARACIS csak a román
nyelvű gyógyszerészeti programot
akkreditálta, ezért az egyetem csak a
román nyelvű képzésre hirdethet meg
felvételit. Ha semmi sem változik,
akkor idéntől – 1948 óta először! –
nem indul első éven magyar nyelvű
oktatás, ami a magyar nyelvű gyógy-
szerészképzés teljes felszámolásához
vezethet. Jelenleg kölcsönös vádasko-
dások folynak, a kialakult helyzetért

minden érintett fél a másikra próbálja
áthárítani a felelősséget. 

Számomra a történetnek egyetlen
olvasata van, mégpedig az, hogy a
MOGYE jelenlegi, román többségű ve-
zetősége által követett cél: a magyar
nyelvű oktatás teljes felszámolása. És
eme szándékukban támogatókra lel-
tek mind a politikában, mind az igaz-
ságszolgáltatásban. Ezért van az, hogy
hiába biztosítja törvény a három mul-
tikulturálisnak nyilvánított egyetemen
– a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen, a marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen, illetve a
MOGYE-n – a magyar tagozatok felál-
lításának lehetőségét, az intézmény

vezetősége, az egyetemi autonómiára
hivatkozva, megtagadja a jogszabály
előírásainak teljesítését. Miközben a

másik kettőn, azaz a Babeş-Bolyain, és
a szintén vásárhelyi művészeti egye-
temen simán alkalmazták a törvényt. 

Emlékeztetőül: a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet
1948-ban hozták létre, miután az
1945-ben Kolozsvárról Vásárhelyre át-
költözött orvosi kart önállósították. Az
új egyetem tanulmányi nyelve a ma-

gyar volt. 1962-ben, felső nyomásra,
bevezették a kétnyelvű oktatást, az
előadásokat románul és magyarul, a
gyakorlati órákat csak románul lehe-
tett hallgatni. Attól kezdődően folya-
matos a magyar diákok részarányának
visszaszorítására irányuló, a magyar
oktatás leépítését, majd felszámolását
célzó intézkedések sora. 

Az 1990-es esztendő diáktünteté-
sei a helyzet tarthatatlanságára pró-
bálták felhívni a politika figyelmét. A
márciusi eseményeket követően azon-
ban megtört a lendület, lanyhult a lel-
kesedés. Azóta az RMDSZ által
preferált kis lépések politikájának kö-
vetkezményeként jó esetben stagnált

a helyzet. Most azonban úgy látszik, a
MOGYE vezetősége elérkezettnek látta
az időt a magyar oktatás felszámolá-
sára irányuló végső roham beindítá-
sára.  

A MOGYE-n folyó magyar nyelvű
oktatás helyzete híven tükrözi, milyen
az erdélyi magyar politika érdekérvé-
nyesítő ereje. Nos, a helyzet jelenlegi
állása szerint harmatgyenge. Mindeb-
ből az következik, hogy a „békesség”
érdekében további engedményeket
tenni már teljességgel értelmetlen, mi
több: megalkuvás, hogy elérkezett a
határozott lépések, a radikális megol-
dások ideje. 

Szentgyörgyi László

Érdekérvényesítésből elégtelen 

Mondom 
a magunkét

A mézet elsősorban kitűnő édesítőszerként ismerjük és használjuk, teákba,
süteményekbe vagy egyszerűen kenyérre kenve fogyasztjuk. De a méz az or-
vostudománynak is egyik alapanyaga. Manapság sokan foglalkoznak mé-
hészkedéssel szűkebb térségünkben is. Maros megyében napjainkban több
méhész egyesület működik, mint például az ACA (Asociaţia Crescătorilor de
Albine) Maros megyei fiókja, a 12 éve bejegyzett Kis-Küküllő menti Méhészek
Egyesülete, a 11 éve alapított Nyárád Völgyi Méhész Egyesület, a Bio Apis,
vagy a Bio Apis Transilvania. Mai lapszámunkban Maros megyei méhészeket
ismerhetnek meg olvasóink, illetve szakember véleményét közöljük a méz
hasznáról, annak ajánlott beszerzési formájáról és tárolási módjáról. 

„Minden, ami a kaptárban van: orvosság!”

A méhek által készített ter-
mékeket már ősidők óta ismeri
az ember. Kezdetben a mézva-
dászok a vadméhek mézét vet-
ték el, később az emberek ma-
guk kezdték kasokban majd
kaptárakban tartani a méheket.
Egy asszír ékírásos táblán méz-
zel készült gyógyszerek recept -
jét találták a régészek, de egy
3700 éves kínai orvosi leírás is
ismert, amely a méz használa-
tára bíztat. A magyarok már a
honfoglalás előtti időkben is-
merték a méhészkedést. Első
írott emlékünk Szent István ko-
rából maradt az utókorra,
amelyben a király a zalavári
apátság alapító levelében meg-
hagyja, hogy „az apátságot mé-
hészetében senki ne hábor-
gassa.” 

Az erdélyi, székelyföldi ma-
gyarság körében ma is igen
megbecsült foglalkozásnak szá-
mít a méhészkedés. Maros me-
gyében ritka az a település, ahol
valaki vagy valakik ne foglal-
koznának méhekkel. György
Eszter Marosvásárhelyen vég-
zett méhésztanfolyamot, majd
2007-től szülőfalujában, Nyá-
rádmagyaróson kezdett mé-
hészkedni. 2010-ben EU-s pá-
lyázatot nyert, ma 90 méhcsalád
tulajdonosa. Eszter családjának
van méhlegelője, nem vándorol
velük. Marton Sándor Marosvá-

sárhelyen lakik, de Havadon
méhészkedik. Van tehergépko-
csija, amellyel maga szállítja 90
családnyi méhét olyan helyekre,
ahol akácerdők vannak. Volt
már Gyulafehérváron, Érmihály-
falván, Borszéken és más helye-
ken. Marton Sándor elmondása
szerint három éve mind keve-
sebb és kevesebb a mézterme-
lés, amit a kedvezőtlen időjárás
okoz. A tavaly is rossz évet zár-
tak a méhészek. 

Az egyesületnek minden
méhész tagja lehet

Báldé Ernő a méhészkedést
édesapjától tanulta, örökölte,
aki már 1958-tól tartott méhe-
ket. Ernő először 1984-ben vá-
sárolt 5 családot, majd 2000-
ben átvette az apa 24 családját
is. Volt olyan időszak, amikor
egyszerre 600 család méhet
gondozott, ma a lánya farmján
segédkezik, ahol 180 családot
tartanak. Báldé Ernő ma a Nyá-
rád Völgyi Méhész Egyesület el-
nöke. Az egyesületnek bárki
tagja lehet, aki méhészettel fog-
lalkozik kortól, nemtől, etni-
kumtól függetlenül. Sőt még
Nyárád-mentinek sem muszáj
lennie, jelentkezhet a megye,
vagy Erdély bármely települé-
séről az egyesülethez tartozni
kívánó személy. Az szervezet ma

220 tagot számlál, fő tevékeny-
ségei közé tartozik a méhek
nyilvántartása, vándorlási en-
gedélyek kibocsátása, pályázók
segítése, szakmai gyűlések, elő-
adások szervezése. 

Dr. Tófalvi Melinda állatte-
nyésztő mérnöki szakon végzett,
majd méhészetből doktorált. A
szakembert arra kértük, ismer-
tesse, mit is takar a bioméz fo-
galom, miért annyira hasznos
orvosi szempontból a méz, és
honnan, hogyan szerezzük be,
illetve miként tároljuk ezt a fon-
tos terméket. „Igyekezni kell mi-
nél természetközelibb méhész-
kedést folytatni, természetes
technológiákat alkalmazni, ez
a bioméztermelés titka. Azaz,
ha a méhek betegek, természe-
tes alapanyagú gyógyszerekkel,
gyógynövényekkel kezeljük
őket, olyan méhlegelőket kere-
sünk és használunk, ahol nem
történt vegyszerezés, a méheket
nem ipari, hanem természetes
élelmiszerekkel tápláljuk és így
tovább" – mondta el lapunknak
Tófalvi Melinda. 

„A méz a természet 
ajándéka”

A méhészeti termékek kiváló
egészségmegőrző anyagok.
„Minden, ami a kaptárban van:
gyógyszer! – tudtuk meg a

szakembertől. A mézelő növé-
nyek egyben mind gyógynövé-
nyek is. De a kaptárból nemcsak
a méz kerül ki, hanem a szinte
mindent gyógyító propolisz, a
pempő, a virágpor, a méhviasz
is. Sőt még a kaptár levegőjének
is gyógyító hatása van. Osztrák
orvosok terápiaként használják
tüdőbetegségekben szenvedő
pacienseik kezelésekor. Szakem-
berek szerint 27 féle gyógyha-
tású terméket lehet nyerni a
kaptárból. Ami a legfontosabb,
hogy a mienk, nem a tengeren
túlról kell importálni, hanem itt
adja nekünk a természet!”

A beszerzésről és tárolásról
a következőket tudtuk meg: „Er-
délyben a méhészet tradicioná-
lis szakma, a dédapáink ükapja
is foglalkozott vele. Azt szoktam
mondani: a méz bizalmi termék!
Ismerőstől vásároljunk, akiben
megbízunk. Vagy, ha ilyen nincs,
akkor vásárokon. Kóstoljunk,
beszélgessünk, majd vásárol-
junk. A nagyüzletekben is ellen-
őrzik a termékeket, laboratóri-
umban vizsgálják meg a mézet.
Kinek hova van bizalma, azt vá-

lassza. Annál rosszabb nincs,
mint amikor egy méhész tudja,
hogy beleadta szívét-lelkét a
munkájába, majd jön valaki és
bizalmatlankodik. A méz táro-
lásának módja pedig igen fon-
tos. Tudnunk kell, hogy a méz
élő anyag, tele van enzimekkel,
fehérje típusú anyagokkal. Ezek
élnek! A méhek tudják, hogyan
kell tárolni a mézet, nekünk csak
tanulnunk kell tőlük. Először is
sötét helyet kell találni annak,
a kaptárban is sötét van. Má-
sodszor lefödve tartsuk, mert,
ha nem, felhígul, megerjed, az-
tán szidhatjuk a méhészt, pedig
nem ő a hibás. Harmadsorban
pedig tudjuk azt, hogy a kap-
tárban nyáron 35 C fok van, té-
len pedig 25 C fok körüli a hő-
mérséklet, hát mi is tartsuk
meleg helyen a mézünket. De
túlmelegíteni sem kell, mert a
fehérjék kicsapódnak!

„A méznek a 
sokfélesége is értéke!”

Amit még fontosnak tartok
elmondani: minden méz kristá-

lyosodik! De nem egyforma idő
alatt. De ettől nem veszít sem-
mit a minőségéből! Függ a vi-
rágpor eredetének helyétől. A
virágok egymás után nyílnak, a
virágporok begyűjtéskor keve-
rednek, ezért például 100%-ban
tiszta akácméz vagy hársméz
nincsen. Ahány méz, annyiféle,
különbözik az íze, a színe bar-
nás, zöldes vagy áttetsző lehet.
Kategorizálhatjuk a méz fajtáit:
hársméz, akácméz és így to-
vább, de egy pici átfedés mindig
van közöttük. Ebből kifolyólag
a méz glukóz-fruktóz aránya is
változhat, ha például több
benne a glukóz, hamarabb kris-
tályosodik.  A globalizált világ-
ban szokva vagyunk azzal, hogy
minden egyforma, ha nem az,
akkor már bizalmatlanok va-
gyunk. Pedig éppen ettől a vál-
tozatosságtól annyira csodálatos
a méz. A méznek a sokfélesége
is értéke!" – fejtette ki vélemé-
nyét Dr. Tófalvi Melinda, méhész
szakember. 

Nemes Gyula
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A vásárhelyi Henter-ház

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

Ha a Főtéren, a Bartók Béla utca felől a Kultúrpalota felé igyekszünk, nem árt, ha
megállunk az egykori Mercur élelmiszerkereskedés utáni tizenkilencedik szám
alatti egyemeletes ház előtt. Aki viszont ezt mégsem teheti meg, nem gond. Ezen
a héten ugyanis erről az ingatlanról írunk a Központ olvasóinak.

A ház tulajdonosai 
és az okiratok emlékezete

A régi szép és nagy házak
gyakran cseréltek gazdát, ezért
több tulajdonos nevén ismere-
tesek. Bíró József a Gernyeszegi
kastély című munkájában, a 27.
oldalon ezt írja: „…1780-ban
a vásárhelyi Poklos utcai volt
Bethlen-háznál dolgoztatott
Schmidt Pál kőmíves mester…”.

A Poklos utca a Főtér középső
szakaszának a neve volt. A ren-
delkezésünkre bocsátott doku-
mentációkból az is kiderül, hogy
a XVII. századi ház akkoriban a
Bethlen család tulajdonát képezte.

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely Régi épületei című
könyvében említést tesz egy
1805-ös okiratról is, mely sze-
rint: „…a Tholdalagi vagy Hen-
ter Háztól…” – ennek értelmé-
ben ez a műemlék a Henter
családé is volt. 

A magyar vezérek képei

A fentiek kiegészítéseként
meg kell jegyeznünk, hogy erről
az ingatlanról Kiss Pál a Maros-
vásárhely története című köny-
vében is ír. Ő az 58. oldalon kö-

vetkezőt említi: „…teljesen új-
jáépítették a Mária Terézia ide-
jéből származó házat is. Földvári
Ferenc, az első tulajdonosa fe-
jedelmi ízléssel rendezte be és
Seblauer Pál nevű festő a ma-
gyar vezéreket ábrázoló képek-
kel díszítette…”. 

Keresztes Gyula megjegy-
zése: „…a nemes és báró sepsi-
szentivány-i Földvári család Jó-
zsef nevű tagja lakott
Marosvásárhelyen. Később a
Henterek és a Telekiek tulajdo-
nából Mestitz bútorgyáros, majd
a Református Egyház tulajdo-
nába került az épület…”. 

A Mária Terézia idejében
épült műemlék ma

A szóban forgó ingatlan te-
hát minden bizonnyal Vásárhely
főterének egyik legszebb háza.
Mária Terézia idejében épült. 

Emeleti homlokzatát eredeti
szépségükben maradt oszlopok
és két erkély díszíti. A földszin-
ten ma kereskedelmi egységek,
üzletek működnek. Az udvaron
hosszan hátranyúló részt,
amelyben irodák és raktárak
voltak, meghagyták földszintes-
nek.

A Nussbaum testvérek
nagykereskedése

Sipos Lajos, a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című könyvé-
ben rávilágít arra, hogy a két vi-
lágháború közt az emeletes ház
földszintjén a Nussbaum test-
vérek nürnbergi díszmű és rö-
vidáru nagykereskedésének íz-
léses kirakatai csábították be az
utcáról a járókelőket. 

A Nussbaum testvérek jelen-
tős szerepet játszottak Vásárhely
ipari és kereskedelmi életében.
Ma már csak a leírtak igazolják,
hogy volt fémöntödéjük, paszo-
mánt- és babagyáruk is. 

Adriáni, az újságíró

A család egyik leggazdagabb
tagja, a csendessége miatt leg -
úribb utcának tartott Köteles
Sámuel utcában lakott, és a Sza-
badkőműves Páholy keretében
adogatott pénzbeli segélyeket
a kevés pénzű vásárhelyi egye-
temistáknak.

De szólnunk kell a Nussbaum
család szegényebb ágáról is. 

Ezen a vonalon Nussbaum
Adriánit említjük meg, aki
újság író volt. Hozzátartozói még

ma is élnek. 
A Henter-házban működött

a Fonciere Általános Biztosító
Intézet marosvásárhelyi vezér-
ügynöksége; a Duna-mente
egyik legrégibbi biztosító inté-
zetét 1864-ben alapították.  

A Konkordia ismertté 
és látogatottá teszi 
az ingatlant

Sipos Lajos, a fent már meg-
nevezett könyvében külön kitér
arra az intézményre, amely ezt
a házat Vásárhelyen nemcsak
közismertté, hanem nagyon lá-
togatottá is tette. 

Ez nem más, mint a Konkor-
dia Hitelszövetkezet. Erről az in-
tézményről – röviden – a kö-
vetkezőket említik meg:

1935 őszén, a Református If-
júsági Egyesület, vagyis az IKE,
a Bernády-téri székházban (ahol
ma az esperesi hivatal és az egy-
házi levéltár van) tárgyalgatott. 

A tizenhárom fiatalember az
ifjúsági egyesületekben kéthe-
tente tartott műsoros rendez-
vényekről egyeztetett. 

Ekkor lép be a képbe Fülöp
Sándor, egy bizalomgerjesztő
ifjú. Pléhes és bádogos, aki a le-
írtak szerint akkor szerelt le a
katonaságtól, és óhaja szerint
műhelyt akar nyitni. 

Az állítások szerint kérést ír-
nak, és még százhúsz lejt is ad-
nak neki az okmánybélyegekre.
Fülöp Sándor két hét múlva
meg is kapta az engedélyt, sőt
mi több, az IKE műhelyt és la-
kást is biztosított számára. 

A szerszámokat kölcsön-
pénzből vásárolják meg. Isme-
rősöktől kérnek ötven-ötven
lejt. Az elképzelés megállja a
helyét. A pénz bejött, a műhely
megnyitotta kapuit, és munka
is akadt bőven…

A hitelszövetkezetnek 
a Henter-ház ad otthont

Néhány hónap múlva egy
választékos beszédű fiatalember
keresi meg az IKE vezetőit, és
arra kéri őket, hogy segítsék őt
anyagilag, mert fűszer- és cse-
megekereskedést akar nyitni. 

Miután a vezetők pozitívan

döntöttek, felvették a kapcso-
latot a Kolozsváron székelő Unió
Hitelszövetkezettel. 

A kolozsvári szövetkezet és
az IKE toborzó munkájának kö-
szönhetően alakul meg a Kon-
kordia Hitelszövetkezet, mely-
nek a Henter-házban az IKE
adott helységet, mégpedig az
ingatlan hátsó udvarában.

A régi vásárhelyiek 
Csíky Lacija

Kimondottan fontos még
megjegyezni azt, hogy az IKE ve-
zetője Csíky József református
lelkész volt, aki nem más, mint
Csíky Boldizsár édesapja. 

A Konkordia már a kezdettől
– vagyis 1936-tól – szerény
megélhetést tudott biztosítani
egy igazgatónak, egy könyvelő-
nek és egy pénztárosnak. Mi ta-
gadás, ez akkoriban nem akár-
milyen eredmény volt. 

A szabályzat szerint héttagú
tiszteletbeli igazgatóságot vá-
lasztanak, melynek elnöke dr.
Csíky László közjegyző, a régi vá-
sárhelyiek Csíky Lacija, a Kollé-
gium utolsó szolgadiákja, aki
Csíky József édesapja volt. 

A leírtak szerint az ügymenet
pontosságát a három tagból, és
a három póttagból álló felügyelő
bizottság követi és ellenőrzi. 

A Konkordia 
szerepe és segítsége

A szerény kezdeményezés
pár év alatt virágzó hitelinté-
zetté fejlődik. A lakosok innen
olcsó kölcsönhöz juthattak, no
meg kamatért, a módosabbak
szívesen hozták ide pénzüket. 

A pénzintézetek államosítá-
sakor közel kétezer tagot szám-
lál a szövetkezet, amely 1936-
tól 1948-ig jelentős szerepet
játszott Vásárhely gazdasági
életében, hozzájárulva a város
ipari fellendüléséhez is.  

Sipos Lajos szerint alig akadt
iparos és kereskedő, aki ne lett
volna tagja vagy ne vett volna
fel pénzt ettől az intézettől. 

A Konkordia segítségével
számtalan üzlet és műhely lé-
tesült ezekben az években. 

A Henter-ház hátsó földszin-
tes részét, ahol a Konkordia mű-
ködött, elfalazták és a nyomdá-
hoz csatolták. 

Ettől a pillanattól kezdve a
Főtérről oda bemenni már nem
lehetett. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek



A hét mondása. Az RMDSZ
„belső ellenzékét” képviselő
Vass Levente: „Hiába vannak ja-
vaslataink, azt látjuk, hogy nem
történik érdemi előrelépés
olyan témákban, amelyek a
város magyarsága számára fon-
tosak, legyen az gazdasági, szo-
ciális vagy képviseleti kérdés.
Mit várhatunk el utcanévtábla-
ügyben, ha Peti András alpol-
gármesteri minőségben, a
városi RMDSZ vezetőjeként azt
sem tudja elérni egy, a gyereke-
ink számára fontos témában,
hogy a városi állatkertben a két
oroszlánkölyök neve ne kizáró-
lag román, Tică és Lică legyen,
hanem, mondjuk, Peti és Lică”.

Vass annak a lehetőségét is
meglebegtette, hogy csapata
saját polgármester-jelöltet
indít. Vajon kit? (A gond csak az,
hogy másfél évtizede egy ma-
gyar jelölttel se tudunk nyerni,
nemhogy kettővel vagy többel.)

A hét panaszai. Egy bras-
sói polgár azért fordult a fo-

gyasztóvédelemhez, mert a
szexshopban vásárolt gumigésa
folyton leengedett, és nem is
volt olyan szép, mint a csoma-
goláson, egy szatmári illető
pedig arra panaszkodott, hogy
a vendéglőben lepecsételte a
melegítőjét.

Maros megyében többször is
előfordult, hogy a fogyasztóvé-
delmet „természetfölötti” akti-
vitás miatt riasztották. Egy nő
arra panaszkodott, hogy a felső
szomszédja bámulja a macs-
káit, tekintetével megbénítván
őket, egy másik pedig arra,
hogy vasárnaponként, amikor
templomba megy, egy szellem
oson be a házba, megzabál egy
fél üveg zakuszkát, és még a
hűtőajtót is nyitva hagyja a po-
fátlan!

A hét átverése. Az utóbbi
időben egyre több gyártó ad el
grillcsirkét (pontosabban: gril-
lezni való csirkét) kilóra lábak-
kal, fejjel és nyakkal együtt,
becsapva a vásárlókat!

A Romániai Baromfitenyész-
tők Egyesülete szerint ilyen ese-
tekben a fogyasztóvédelemnél
panaszt kell tenni, mert ez ille-
gális. „A törvény kimondja,
hogy a grillezni való csirke bon-
tott csirke, fej, nyak és lábak
nélkül. Vásárolhatunk olyan
csirkét is, amelyhez hozzátar-
toznak a fentiek, de azt külön
fel kell rajta tüntetni, és az ára
is alacsonyabb”.

Csirke esetében még hagy-
ján (egy csirkenyak vagy -fej
néhány dekát nyom), viszont
annak már kevésbé örülnénk,
ha két kiló oldalas mellé oda-
csomagolnának egy pár bokát,
vagy a hosszúkarajba bele-
csempésznének egy fél disznó-
fejet. Mert onnan már csak egy
lépés lenne a ’89 előtti „árukap-
csolás”, amikor eladhatatlan
és/vagy ehetetlen portékákat
csomagoltak össze eladható és
többé-kevésbé ehető termé-
kekkel, például harmincdekányi
mócsingos disznóhús mellé
odapasszintottak több kiló fa-
gyasztott zöldséget, vagy felvá-
gott mellé egy doboz (emberi
fogyasztásra gyakorlatilag al-
kalmatlan) vietnámi rákpely-
het.

A hét marhája. Levélben
kért bocsánatot Feldmájer
Péter, a Mazsihisz (Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövet-
sége) volt vezetője Angela
Merkel kancellártól Heisler
András jelenlegi Mazsihisz-

elnök nyilatkozata miatt. Heis-
ler koma ugyanis azt mondta:
„Történelmi epizód volt a ma-
gyar zsidóság életében Angela
Merkel Dohány utcai zsinagó-
gában tett látogatása. Német
részről utoljára Adolf Eichmann
volt ilyen magas rangú vendé-
günk”.

A Mazsihisz közleményben
tiltakozott az ellen, hogy a kije-
lentést úgy állítsák be, mintha
az elnök „bármilyen formában
Eichmannhoz hasonlította
volna” a kancellár látogatását;
Heisler nyilatkozata arról szólt,
hogy Németország „milyen
nagy történelmi utat járt be a
soától napjainkig”.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz
volt elnöke viszont Angela Mer-
kelnek írt levelében megdöb-
benését fejezte ki, amiért
Heisler sajtónyilatkozata „Önt
összefüggésbe hozta azzal az
Adolf Eichmann-nal, aki szemé-
lyesen tervezte meg az európai
zsidóság kiirtását, és irányította
Budapesten az itt élők össze-
gyűjtését és vagonírozását, és
egyaránt a magyar zsidóság
vendégének nevezte ezt az ör-
dögien gonosz embert és Önt
is”.

A hét színésznői. Egy friss
felmérés szerint a magyaror-
szági nők fele színlelt már or-

gazmust, harmada alkalmazott
szerepjátékot szexuális életének
feldobásához, és hétből egy nő
nem él át orgazmust.

A megkérdezettek 85%-a
jobban szereti a hálószobán kí-
vüli szexet (konyhaasztal, für-
dőkád, autó), de nyilvános
helyek is játszanak, mint erdő
vagy közpark.

A magyar nő átlagosan 6,6
férfival fekszik le élete során
(mert egyetemista korukban
nem járnak Tusványosra), két-
harmaduk hetente legalább
egyszer szeretkezik, és 72%-uk
elégedett a szexuális életével,
úgy cakumpakk. A szexuális él-
mény fokozása érdekében a
magyar nők 31%-a alkoholt fo-
gyaszt a vízszintes lambada
előtt, 15%-a afrodiziákumokkal
szukásítja magát, és 40% sze-
repjátékokkal próbálkozik, il-
letve mást képzel a partnere
helyébe (ha az is mást képzel az
ő helyébe, akkor valójában nem
is ők hupákolnak, hanem két
másik ember).

Azért a férfiak kissé rafinál-
tabbak ezen a téren: a nők csak
az orgazmust képesek színlelni,
de ők az egész kapcsolatot!

A hét adója. A szöuli taxisok-
nak elegük lett abból, hogy az
utasok állandóan összerondít-
ják az autóikat; egy 4800 helyi

taxis megkérdezésével végzett
felmérésben a panaszok fele,
összesen 11 ezer eset volt kap-
csolatos az autóba hányó uta-
sokkal.

A problémát a város is felis-
merte, és hivatalos jóváhagyás-
sal két társaság is bevezette a
„hányásadót”, ami valójában
helyszíni bírság (kábé 500 lej-
nek megfelelő von), és amit ha
az utas nem hajlandó a helyszí-
nen kicsengetni, a sofőr később
beperelheti. 

Hasonlót bevezethetnének
itt Vásárhelyen is: a taxisok na-
gyobb bankjegyekből rendsze-
rint „nem tudnak” visszaadni,
így a visszajárót a kliens leokád-
hatná.

A hét vicce. Az első nő a
Holdon:

- Houston, van egy kis gond.
- Micsoda?
- Á, semmi, hagyjuk.
- Mi történt?
- Semmi…
- De mondd el.
- Nem!

Molnár Tibor
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A tökéletes testalkatú, rendkívűl vonzó 23 éves fit-
neszbajnok, Kerestély Szintia Marosvásárhelyen,
az ACS Retro Gym konditeremben kezdett el spor-
tolni, s rövidesen komoly eredményeket ért el.
Vele készült a rövid interjú:

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Mindkét 
marosvásárhelyi
együttes 
továbbjutott

Szoros találkozók után ju-
tott tovább a teremlabda-
rúgó Románia-kupa legjobb
nyolc csapata közé a Maros-
vásárhelyi City’us felnőtt és
ifjúsági együttese. 

A Kovács János által veze-
tett ifjúsági csapat hosszab-
bítás után 8-5-re (3-1, 4-4)
nyert a Fortus Buzau ellen
(gólszerzők: Dobai András
(2.), Küsmödi Tamás (13.,
31., 44., 49.), Ioan Popa
(15.), Adrian Almăşan (49.),
Sergiu Sălaghie (49., bün-
tető), illetve Vasile Leu (16.),
Florin Mihălcescu (29., 29.,
48.), Bogdan Danciu (33.),
míg Kacsó Endre együttese
3-2-re (2-1) győzte le a Jász-
vásári CSMS együttesét. A
gólszerzők: Mimi Stoica (9.),
Nuno Miguel (14.), Ion Al-
Ioani (27.), illetve Valentin
Pricop (9.), Andrei Despan
(31.) voltak.

Három 
ASA-játékos 
a válogatottban

Bejan végigjátszotta a ta-
lálkozót, míg Bumba 45,
Hora pedig 30 percet játszott
szombaton Románia divíziós
válogatottjában (amelyet
csak a hazai bajnokságban
lévő játékosok alkotják) a
grúz első ligás Sioni Bolnisi
együttese elleni barátságos
találkozón az antalyai edző-
táborban.

Bejánnak és Horának is
volt gólszerzési lehetősége,
de a labda nem jutott a há-
lóba, viszont mindhármuk-
kal elégedett volt Anghel
Iordanescu szövetségi kapi-
tány.

A jövő héten kezdődő ta-
vaszi labdarúgó-idény első
találkozóján az ASA idegen-
ben kezd február 22-én, va-
sárnap, ellenfele a Kolozsvári
Universitatea lesz. 

A 18 órakór kezdődő mér-
kőzést a Look TV és a Digi TV
élőben közvetíti.

Önkéntesek jelentkezését
várja a Yuppi! Tábor a nyári há-
rom rendezvényére. A Yuppi egy
élményterápiás tábor daganatos
és cukorbeteg gyerekek szá-
mára. A tábor alatt a gyerekek
olyan programokon vesznek
részt, amelyek során felfedez-
hetik a bennük rejlő erőt, kitar-
tást. A tevékenységek közben
észrevétlenül átléphetik saját
határaikat. Ebben segíthetnek
nekik az önkéntesek, aki a tá-
borban csak manóknak nevez-
nek.Mi a manó, avagy kik jelent-

kezhetnek?
20 évet betöltött önkéntesek

jelentkezését várjuk a következő
szerepkörökre:

–  DokiManónak orvosok,
asszisztensek és dietetikus je-
lentkezését várják, akik kipró-
bálnák az egészségügyet fehér
köpeny nélkül is.

– a HáziManók a mindenna-
pok apró-cseprő dolgokat irá-
nyítják, egész nap a gyerekekkel
vannak, lelkesítik őket.

– a MenőManók olyan prog-
ramokat tartanak, mint fotózás,

íjászat, lovaglás, zene, színját-
szás, kézműves foglalkozás, eve-
zés/horgászat, magaskötélpá-
lya/falmászás. Tábori
beszerzőként a programok mű-
ködéséhez szükséges anyagok
beszerzésében segíthet.

Mikor? Hol?
Az idén három táborban le-

het önkéntes munkát vállalni:
– június 25-július 5.:diabé-

tesz kamasz turnus (13-17 éve-
sek)– július 23- augusztus 2.:di-
abétesz kölyök turnus (7-12

évesek)– augusztus 20-30.: on-
kológiás kamasz turnus (13-17
évesek)

A táborokat a mezősályi And-
rei Provita Campingben tartják.

A táborban magyar és román
anyanyelvű gyerekek is vannak,
ezért az önkéntesek esetében
előnyt jelent a román nyelvtu-
dás, de nem kizáró jellegű kö-
vetelmény!

A Yuppi szervező az önkén-

teseknek VígEnd néven össze-
rázó hétvégét szerveznek május
8-10. között Mezősályin. Az al-
kalom az ismerkedésre, de egy-
ben kötelező is azoknak, akik
szeretnének részt venni valame-
lyik táborban.

Önkéntesnek március 8-ig le-
het jelentkezni a Yuppi Tábor
honlapján. A határidő lejártával
mindenkit személyesen értesí-
tenek a fejleményekről.

Önkénteseket keres a Yuppi! Tábor

– Gratulálok Szintia, hogy a
tavalyi év legjobb szászrégeni il-
letőségű sportolójaként tartanak
számon téged is! Mikor kezdtél
el sportolni?

– Mintegy 15-16 évesen sze-
rettem meg a sportot, majd az
atlétikával is kacérkodtam, az-
tán teljesen véletlen folytán
kezdtem el a testépítést.

– Hogyan?
– Egy szépségszalonba jár-

tam, s az ottani hölgy említette,
hogy nagyon jól érzi magát,
amióta konditerembe jár. Meg-
mondta a helyet, ahová én is el-
mentem, majd ott ragadtam.   

Az első versenyemen, az or-
szágos bajnokságon 2013-ban
a hatodik lettem, ami kicsit el-
keserített, de ugyanakkor az
ambíciómat fokozta, hogy ke-
ményebben küzdjek az álmaim
megvalósításáért. Időközben ta-
pasztalatot is szereztem a ver-
senyeken, majd rövid időn belül
bajnok lehettem. 

– Kinek köszönhetően szeret-
ted meg a testépítést?

– Két és fél éve a vásárhelyi
ACS Retro Gym konditeremben
kezdtem el a testépítést, ahol
Augustin Moldován kezei között
formálódtam. Tőle nagyon sok
bizalmat kaptam, ő volt az a
személy, aki megtanította ne-
kem a testépítés csínját-bínját,
ezért mindig hálás leszek neki.
Egyébként már az első edzések
után versenyre javasolt.  

– Viszonylag rövid időn belül
sokat fejlődött az izomzatod. Van
ennek valami titka?

– A munka, a rendszeres ed-
zésmunka, de nagyon sokat se-
gített a genetikai örökségem is,
az sem mellékes, hogy szigo-
rúan betartottam az edzésekkel
és az étkezéssel kapcsolatos sza-
bályokat is.

– Eddig milyen fontosabb
eredményeket értél el?

– 2013 júniusában a Siófo-
kon megtartott Mr.&Miss Beach
Body Fitneszversenyen a har-
madik lettem a Bikini-fitnesz
kategóriában. 

2014. szeptember 28-án a
dobogó legfelső fokára állhat-
tam fel juniorként a Kolozsváron
szervezett Országos Testépítő és
Fitnesz Szenior-bajnokságon,
ahol a 172 cm-es versenyzők ka-
tegóriájában kaptam a legtöbb
pontot a bíróktól.

2014. szeptember 21-én Bu-
dapesten Romániát képviseltem
a Nemzetközi Fitnesz-bajnoksá-
gon, ahonnan ezüstéremmel
tértem haza. 

2014. októberében a herku-
lesfürdői Herkules-kupán a 172
cm-es Bikini kategóriában a 3.
lettem, aztán 2014. októberé-
ben a Románia-kupán való első
hely következett, aztán a Fede-
ráció-kupán is első helyezést ér-
tem el.

– Milyen versenyeken indulsz
az idén?

– Egyelőre a tavaszi szezont
személyes okok miatt kiha-
gyom, de ősszel több mint va-
lószínű, hogy újra színpadra ál-
lok majd. Jelenleg a legfőbb
célom, hogy edzőként fejlődjek.

– Hol edzősködsz?
– 2014. októbere óta Szász-

régenben az Ifjúsági-parkban
lévő Lex Aly Gym teremben tar-
tok aerobik- és fitneszedzéseket,
ahová edzőm, Augustin Moldo-
van ajánlásával kerültem.  Köz-
tudott, hogy a terem adminiszt-
rátora Gabriel Toncean, a Román
Testépítő Szövetség elnöke.

– Mivel foglalkozol, amikor
nem edzősködsz, és nem vagy a

fitneszteremben?
– A legtöbb időm a fitnesz-

teremben töltöm, ahol vagy ed-
zéseket tartok, vagy edzem ma-

gam. A szabadidőmben sokat
pihenek és próbálok időt szakí-
tani azokra a személyekre, akik
közel állnak hozzám.

Aerobik- és fitneszedzéseket tart 
Kerestély Szintia Szászrégenben
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Nos, apám, halljuk csak! Te miket is csináltál a hetvenes években?

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


