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Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la jegye ket bo csát ki DUDÁS GYULA e gyik

festmé nyé nek kisorsolására.
Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön ismert és elismert festő mű vé sze,

a nagy bányai festőiskola ha gyományainak hű á po lásáért 2012- ben a Ma gyar
Köz társasági Érdem rend Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

A sorsolásra kerülő festmény cí me Híd utca a református temp lom mal, mé re -
te 84x60 cm, felbecsült ér téke 2000 lej.
Az alkotást a Bá nya vi déki Új Szó anya -
gi támogatására aján lot ta fel a művész.
Ezúton is kö szönjük!

Tombolajegyek 10 lejes áron a szer -
kesztőségben és a Teleki Mag yar Ház ban 
kaphatók. Amikor a 200 jegy gazdára ta -
lált, nyilvánosan sor so lunk, és valaki a
fest mény boldog tulaj do nosa lesz. 

Több tombolajegy = nagyobb esély!

Németh László Diáknapok 2014.
Április 23-25. között tartották, illetve tartják az idei Németh Lász ló 

Diáknapokat. A Németh László Napok egy háromnapos rendezvény, a -
melynek keretén belül megünnepeljük iskolánk névadójának születésnapját.

Ez egy olyan pro gram, mely a diák -
jaink napjait színesebbé teszi, feldobja
a szürke hétköznapokat. Fő célunk a di -
ákok kikapcsolódása, a gondolkodás
ser kentése és a kreativitás növelése.

Legfőbb programjaink a Sulitúra, me -
lyen bárki részt vehetett, hiszen ez az
is ko la ismeretéről szól, több megpró -
bál tatást kellett sikeresen kiállniuk a
csapatoknak. Az NL flashmob nem más,
mint egy diákokból kirakott mono gram,
pontosabban Németh László nevének
kezdőbetui. Utolsó napunkon, azaz ma
pedig egy közös éneklést tartunk isko -
lánk torna termében.

Az említetteken kívül diákjaink dél -
után sakkversenyen vehetnek részt, az
1 perc és nyersz vetélkedőn és külön -
böző társasjátékokat is játszhatnak, csa -
ládias hangulatban.

Mindez nem valósulhatott volna meg
a Romániai Mag yar Demokrata Szö -
vetség és a Communitas Alapítvány tá -
mogatása nélkül. (NLDT)

Csiga-nász az avaron, tavasszal (Fotó: Tamási At tila)

Elfogadták:

2015 végéig
adómentes a

visszaforgatott
nyereség

Elfogadta a kormány a visz -
sza forgatott nyereség adómen -
tességére vonatkozó sürgősségi
rendeletet. Eszerint július elseje
után a cégek nem kell adót fi zes -
senek a nyereségüknek arra a ré -
szére, amelyet a törvény által meg -
határozott eszközökbe ismét be fek -
tetnek. Az adókedvezményt 2015
decemberéig tartja fenn a kormány. 

Az intézkedésre már régóta vár az
üz leti szféra. A Ziarul Financiar gaz -
dasági napilap korábban úgy becsülte,
hogy az adókedvezmény 10 milliárd lej
értékű új beruházást generálhat. A visz -
szaforgatott nyereség adómentes ségé -
ről a kormány már az IMF küldött sé gé -
vel is tárgyalt, és a nemzetközi pénz -
intézet jóváhagyta az intézkedést. 

2009-2010 között sem kellett a visz -
sza fektetett profit után nyereságadót fi -
zetni, az újdonság ezúttal az, hogy az
eszközök, gépek amortizációját is le le -
het írni, így valós adómentességet és nem
kitolt adófizetést jelent az intézkedés. 

Az elemzők egy része ugyanakkor
attól tart, hogy a lépés csak a mul ti na -
cionális cégeken segít, ugyanis csak csúcs -
technológiába történő befektetés ese tén
lehet leírni a nyereségből a költséget. 

A visszafordított nyereség adó men -
tessége ösztönzi a vásárlást, a termelést 
és munkahelyteremtést, összegzett a Slá -
ger Rádió érdeklődésére Debreczeni Lász -
ló sepsiszentgyörgyi adótanácsadó. ,,Ez
azt is jelenti a termelésben  tevé keny -
kedő cégek számára, hogy 16 száza lék -
kal olcsóbban vásárolhatnak munka gé -
peket és egyéb (folytatás a 2. oldalon)

Közlemény

Idén is meg hir det te a
mag yar helye ket a
rendőrakadémia

Az idén nyolc, magyaroknak
fenntartott hely van a bel ügy mi -
nisztérium alárendeltségébe tar tozó 
bukaresti Alexandru Ioan Cu za
Rend őrakadémián: 5 hely a rend -
őr, 1 hely a határőr, 2 hely a csend -
őr szakon – tájékoztatott szerdán Bu -
karestben Laczikó Bi ró Enikő, a Ki -
sebbségvédelmi Hi vatal államtit kára.

A câmpinai Vasile Lascăr, és a ko -
lozsvári Septimiu Mureşan altiszt kép ző
iskolák, valamint a nagyváradi Avram
Iancu határképző iskola esetében össze -
vont nemzetiségi helyekre pályáz hat -
nak a mag yar diákok, összesen 10 sze mély.

,,Az RMDSz hathatós munkájának
köszönhetően már az elmúlt években is
külön helyeket írtak ki a tiszti pálya i -
ránt érdeklődő mag yar nemzetiségű fi -
a taloknak, 2010-ben  34-et, egy évvel ké -
sőbb 15-öt ” – emlékeztetett az előző é vek
statisztikáira a Szövetség államtit kára.

,,Fontos lenne, hogy minden mag yar
fiatal tudomást szerezzen a nekik fenn -
tartott helyekről, ezért szükség van a pe -
dagógusok, szülők, civil szervezetek tá -
mo gatására, így hosszútávon akár azt
is elérhetjük, hogy a mag yar lakta te le -
pülések lakói anyanyelvükön is kom -
munikálhatnak majd a rendőrökkel”–
hangsúlyozta Laczikó Biró Enikő.

A felsőoktatási intézménybe július
21-ig lehet jelentkezni. Részletes tájé koz -
tatás a felvételi folyamatáról, a fel vételi
vizsgával kapcsolatos infor má ciókról a
rendőrakadémia honlapján ol vasható:

http://www.academiadepolitie.ro

A hét mottója:
,,Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol ép -
pen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hi szen
a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni.” (Na po leon Hill)
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Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi refor má -

tus templomban április 27-én, a va -
sár napi istentisztelet után vonósnégyes 
hangversenyre várnak minden érdek -
lő dőt az óvárosi református temp lom -
ba, ahol a ProfCafe Strings előa dá sá -

ban hallhatunk  J. S. Bach, A. Dvorak,
J. Pachelbel, A. Vivaldi, S. Joplin, I.
Albeniz műveket.

* A Szentháromság templomban
május 4-én, 17 órától Anyáknapi mű -
sor lesz. Gyermekeink köszöntik az é -
desanyákat ünnepi műsorral: szín da rab,
ének, vers és zongorajátek. Szeretettel
várunk mindenkit!

* Az Evangélikus-Lutheránus

Egy házközség április 25-én, pénteken 
látja vendégül a ProfCafe Strings vo -
nósnégyes előadóit akik J. S. Bach, A.
Dvorak, J. Pachelbel, A . Vivaldi, S.
Joplin, I. Albeniz rövid műveiből ad nak
elő ízelítőt. Az előadást rövid evan gé -
likus vespera követi majd. Mindenkit
nagy szeretettel várnak!

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

 A nagybányai állatmentő egyesület az ál lat -
barátok se gít ségét kéri a menhely felújí tá sá hoz. Fa -
anyagra, tö rött, de még felhasználható raklapokra, 
drót hálóra vol na nagy szükség.

És természetesen minden kit szeretettel vá runk,
aki ol tott, ivartalanított, barátságos kutyát sze -
retne örök befo gad ni!

Tel.  0771 747 534
Köszönik szépen -

90 vidám, kóbor eb

Új e-mail címünk:
banyavidekiujszo@gmail.com

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű kö dőképes nyomda, lap- és könyv ki a dási

engedély, kiépített lap ter jesztői hálózat, előnyös szék hely bér let.
Vállalkozók, magán be fek te tők, egyesületek, politikai a la ku latok
ér deklődésére szá mí tunk az újság tovább mű köd te té se érdekében.

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.

 Elfogadták: 2015 végéig adómentes a 
visszaforgatott nyereség

- folytatás az első oldalról -

eszközöket, hiszen az ezekbe fektetett nyereségüket adómentesen könyvelhetik
el” - nyilatkozta. 

Debreczeni László elmondta, kizárólag termelésre használt munkagépekre,
eszközökre lehet költeni a cég nyereségét, amelyeknek listáját a 2004/2139-es
ko rmányrendelet 2.1-es fejezete tartalmazza. „Nem lehet majd épületekre, jár mű -
vekre, bútorokra, számítógépekre költeni a nyereséget” - mutatott rá.

(erdélyfm, sláger rádió, hírszerk.)

Az európai parlamenti
választások fontosságáról

Kedves kollégák!
Az idén ünnepeljük az RMDSz meg -

alakulásának 25-ik évfordulóját. Tu dom,
hogy erős helyi szervezeteink nélkül az
RMDSz nem lehetett volna sikeres az el -
múlt 25 évben. Jól tudom, milyen meg -
határozó szerepetek van a Szövetség ha -
tékony működésében, a mag yar embe -
rek érdekeinek érvényesítésében. Ép pen
ezért számítok Rátok az elkövetkező i -
dőszakban, mert helyi szervezeteink, ön -
kormányzati képviselőink segítsége nél -
kül nem tervezhetünk hatékony kam -
pányt.

Tudnotok kell, hogy Szövetségünk
előtt nehéz időszak áll. Április 25-én
hi vatalosan is elkezdődik az európai par -
lamenti választási kampány. Az RMDSz
számára ez a harmadik európai meg mé -
rettetés, 2009 után ismét képviselőket
küldünk az Európai Parlamentbe. A je -
lenlegi politikai helyzetben pedig ez
ki emelt fontosságú.

Ugyanis hosszas mérlegelés után,
március elején úgy döntöttünk, kor mány -
ra lépünk. Az ellenvéleményeket is fi -

gyelembe véve, mi mindannyian tud -
juk, hogy kormányban többet tudunk
elérni, mint ellenzékből. A Szövetség
számára az a legfontosabb, hogy meg -
találja azokat az eszközöket, ame lyek -
kel a romániai mag yar emberek ügye it
a leghatékonyabban tudja képviselni.
A kormányzás azt is jelenti, hogy meg -
védjük közösségünket, biztonságos min -
dennapokat teremtünk.

Az erdélyi magyarok 25 éve bíznak
bennünk, sokszor tapasztalják, hogy ér -
dekükben csak mi tudunk tenni, értük
csak mi emelünk szót. A román poli ti -
kusoknak nem fontos a mag yar nyelv,
nem szempont a törvény előtti egyen lő -
ségünk, ők nem fognak soha küzdeni ha -
gyományaink, épített örökségünk meg -
őr zéséért, gazdasági és szociális hely -
zetünk javításáért, gazdáink, fia talja ink,
pedagógusaink, orvosaink támoga tá sá -
ért. Másfél hónappal a döntés után úgy
látom, helyesen cselekedtünk, amikor
elfogadtuk a miniszterelnök felkérését.

Az idei politikai naptárban május 25- e 
a következő fontos nap: ezúttal az eu -
ró pai képviseletünkről döntünk. Az a kö -
zös érdekünk, hogy minél több mag yar 
képviselőt küldjünk Brüsszelbe. Ami -
kor először, 2007-ben küldtünk képvi -
selőket az európai parlamentbe, tud tuk,
hogy mire vállalkozunk. Tudtuk, hogy
ez a munka nem jelent azonnali sike re -
ket, de azt is tudtuk, hogy a nemzeti ki -

sebbségek kérdése, az erdélyi magya -
rok helyzetének rendezése csak ne künk
fontos, mások nem fognak értünk szót
emelni. Hét év után már látható ered -
ményei vannak az RMDSz jelenlété nek, 
de ezután sem várhatjuk karba tett kéz -
zel, hogy az EU megoldja a prob lé má -
inkat. Ott kell lennünk, hogy halljanak
rólunk, hogy megismerjenek ben nün -
ket, hogy lehetőségünk legyen minden
adandó alkalommal tájékoztatni Eu ró -
pát az erdélyi magyarság problémáiról, 
törekvéseiről. Az elmúlt hét évben kép -
viselőink azért dolgoztak, hogy elhoz -
zuk Európát Erdélybe, és meg mu tas suk
Erdélyt Európának. Azért harcolunk,
hogy létrejöjjön egy európai szintű ke -
retszabályozás a kisebbségek védel mé -
re, amely nagyobb biztonságot nyújt a
romániai magyarságnak is.

25 év alatt sok választási csatát vív -
tunk meg együtt – mindig sikerrel. Min -
dig biztosítottuk az erdélyi magyarok
helyét Európában és a romániai parla -
mentben egyaránt, és Szövetségünk az
erős önkormányzatainkkal együtt iga -
zán hatékony. Ez adta és adja Szö vet -
ségünk erejét. A május 25-i európai par -
lamenti választás eredménye meg ha tá -
rozó lesz a belpolitikai súlyunk szem -
pontjából is: ha nem jutnánk be az Eu -
rópai Parlamentbe, itthon is meg gyen -
gülne érdekérvényesítő képességünk.

A mag yar embereknek újra és újra
el kell mondanunk a májusi vá lasz tá -
sok tétjét, az egységes képviselet fon -
tosságát.

Jó munkát és sok sikert kívánok
mindnyájunknak!

Kelemen Hunor,
szövetségi elnök

Kelt Kolozsvárott, 2014. április 24-én 
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Segítség szenvedély -
betegeknek

A Bo nus Pas tor A la pít -
vány rövid terá pi ás prog ra -
mot szer vez szenvedély be te -
gek nek és felnőtt hoz zá tar -
tozóiknak 2014. má jus 19-30. 
között.

Várjuk azok jelent ke zé sét, akik
változtatni szeret nének alkohol-,
drog-, nikotin-, játék- vagy társ -
füg gő ségükkel terhelt életmód ju kon.

Jelentkezési határido: május 12.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web oldalon.
Az érdekeltek keressék szatmárnémeti munka tár sunkat a

következő telefonszámon: 0744-539213.

Szabad átjárás a
máramarosi medvéknek

A medvéknek nincsenek nagy igényeik, élelemre van szükségük és háborítatlan kör -
nyezetre. A máramarosi medvék átkelőhelyei azonban veszélyeztetve vannak, e zért
a WWF romániai szervezete egy két évig tartó munkálat során próbálta be biz to -
sí tani azokat. Máramarosban kb. 200-250 medve él, ez csak töredéke a ha zánk te -
rületén élő, mintegy 6000-esre becsült állománynak, de ez a létszám na gyon könnyen
drasztikusan lecsökkenhet. A WWF azon dolgozik, hogy a kohóvölgyi er dőben
(Strâmbu Băiuţ) olyan ökológiai folyosót alakítson ki, amely biztosítja, hogy a med -
vék a Cibles-hegységből a Gutin-hegységbe juthassanak. Az álla tok nak ugyanis
ez egyre nehezebben sikerül a környéken zajló fakitermelések és építkezések miatt.

A Nyitott határok a román és ukrán Kár pá -
tok medvéinek elnevezésű projekt egy millió hek -
tárnyi területet célzott meg, amelyen hat olyan
területet térképezett fel, amelyek a természetes
környezetet fragmentálják. A kutatók öt medvét 
fogtak be, amelyekre nyomkövetőt helyeztek el.
Az egyik közülük egy hónapon belül vadorzás
áldozatává vált, a másodiknak sikerült megsza -
badulni a nyomkövetőtől, a három nyomon kö -
vethető medvét követve azonban kiviláglottak
azok a zónák, ahol problémájuk akadt. 6000 –
10 000 hektárnyi területen bizonyosodott be, hogy
a medvék nagyon megszenvednek, ez hat átjá -
rót jelent, amelyek még funkcionálnak ugyan,
de a fakivágások, az építkezések és más bea vat -
kozások miatt kritikus állapotban vannak. En -
nek következtében az ott élő medvék éjjeli álla -
tokká váltak, az erdőket csak ezen napsza kok -
ban merik átszelni, holott kétszáz évvel ezelőtt
még nappal gyűjtötték az élelmet.

A szakértők célja az, hogy megkönnyítsék a
medvék számára egyik élőhelyről a másikba va -

ló átjutást. E célból sorompókat és korlátokat
helyeztek el ott, ahol a megfigyelések szerint az
állatok leginkább közlekednek. A WWF szak -
em berei a két év alatt összegyűlt dokumentációt 
át fogják adni az illetékes hatóságoknak, akik -
nek kötelességük intézkedniük az állatok védel -
mében. „Jelenleg nem rendelkezünk a szük sé -
ges eszközökkel, hogy ezeket az ökológiai folyo -
sókat hosszú távon fenntartsuk,. A jelenlegi tör -
vénykezésben az ökológiai folyosót a vadon élő
fajok áthaladási zónájaként említik, azonban nincs
meghatározott módszer ezek kezelésére nézve. El 
fogunk küldeni az illetékes hatóságoknak egy pon -
tos leírást ezekről a zónákról, és minden kritikus 
szektorra nézve javaslatokat fogunk tenni. Mel -
lékelni fogjuk az ezekről készített térképeket is.
A hatóságok dolga a lépéseket megtenni, csu pán
annyi a feladatuk, hogy biztosítsák az intéz ke dé -
sek végrehajtását” – nyilatkozta Cristi Papp, a
máramarosi projekt koordinátora.

Máramaros területén 250 000 hektárnyi er -
dő ség van, ebből 110 000 hektárnyi a védett a
kitermelésekkel szemben. 4500 hektárnyi erdő -
ség pedig „szűz terület”, amelyből 3800 ren del -
kezik bizonylattal. A kohóvölgyi erdőség az e -
gyik ilyen szűz terület.

„Egy szűz erdő olyan, mint egy élő labo ra tó -
rium” – mondja Costel Bucur a WWF Erdő és
Védett területek részlegének igazgatója. Kifejti, 
hogy az erdőben több millió faj él az egysej tű -
ek től kezdve az emlősökig, egy olyan tökéletes
rendszerben, ahol nincs szükség emberi beavat -
kozásra.

A hat ökológiai folyosót a WWF 20 infra vö -
rös-technológiával ellátott kamerája figyeli. E -
ze ket egy éve helyezték el a szervezet munka -
társai, és 10-15 naponta váltogatták őket. A szen -
zoruk 10-12 méter távolságnyi területet képes
ér zékelni. A kamerák három hét működés után
már 6 medvét örökítettek meg, mindannyiukat
éjszaka. Nappal csupán embereket és kutyá kat.

(transindex.ro)

Konfirmáció
Szamosardón

Április 13-án, virágvasárnap a sza mos ar -
dói református templomban 10 ifjú tett hit -
val lást a gyülekezet tagjai előtt, mely fontos
eseményt az otthonmaradtak is nyomon kö -
vethették a helybeli kábeltelevízió jóvoltából.

A konfirmandusok a következők voltak az Úr 2014. 
esztendejében: Nagy Roland, Erdőközi Heléna Elvira,
Molnár Dávid, Nagy Dóra Lenke, Erdei Miklós, Nagy
Gabriella, Erdőközi Zsolt, Mátyás Dalma, Szabó Re -
zső és Jákób Larissza Noémi. Életükön legyen Isten ál -
dása!

Az eseményhez kapcsolódva, mint kortörténeti do -
kumentumot említem azt, hogy ezelőtt 110 évvel 4 fiú
és 7 leánygyermek született Ardón, míg 100 évvel ez -
előtt 11 fiú és 9 leány.

Hogy a következő években a konfirmandusok lét -
száma mennyi lesz, sajnos magyarságunk rohamos fo -
gyása itt is megtapasztalható, ami a jövőépítés terén
nem szívderítő. (Vicsai György)

A Máramaros megyei EMNT nagy bá nyai irodájában fo lya -
ma tosan, in gye ne sen segítenek az ál lampolgársági ké rel mek
ki töltésé ben, a ma g yar állam pol gár ság hoz szükséges i ratok
össze állításában. Az iro dában lehetőség van Ma gyar Iga zol -
vány, Pedagógus- és Di ák Iga zolvány i gény lésére is.

A nagybányai irodában - Thö köly utca (Mi nerilor) 7. szám 
a latt, hét fő től péntekig 9-16 óra között -, csak úgy mint az
EMNT- EMNP felső bá nyai i ro dájá ban (Felsőbánya, P-ţa Li -
bertaţii u., 2A. szám, hétfőtől pén tekig 19.00- 20.00 óra kö zött)
várják az érdeklődőket.

Minden más, a mag yar állam polgársággal és közü -
gyeink kel kap csolatos kérdésben ke res sék fel bi zalommal
az EMNT- EMNP nagy bá nyai és felső bá nyai irodáit.

Elérhetőségeink: 0262-212.040; 0768- 193.576; e-mail:
maramaros@emnt.org.

Színe és fonákja:

Éljen május elseje!
Nemsokára itt van május elseje, a munka ünnepe. Ez a

nap egyben katolikus ünnepnap is, amikor Munkás Szent Jó -
zsef, a munkások védőszentje előtt tisztelgünk. Tesszük ezt
XII. Piusz pápának köszönhetően, 1955. május elseje óta.

A vörös csillag fényében eltöltött évtizedek alatt azon ban
a munka ünnepének a jelentősége devalválódott, átér téke -
lő dött. A hozzám hasonló dinoszauruszok emlékezetében még
élénken él az egykori szocialista május elsejék emléke. A gran -
diózus felvonulások, amelyekre úgymond előre megfontolt
a karattal „önszántunkból” mentünk el. Tény, hogy az egész 
akkori csinnadrattákból a szabadnapoknak örvendtünk leg -
jobban, mert, ha kis időre meg is kellett mutatkoznunk az ün -
neplő tömegben, alkalom nyílt egy kis kikapcsolódásra is.

Kimondva, kimondatlanul, a május elseje a szabad sá go -
lások időszakának a nyitányát is jelentette, a szabadság csal -
fán közelinek tűnő, valójában azonban fényévekre levő re mény -
sugara csillant fel azon a dátumon mindenki szívében, lel -
ké ben. 

Számomra furcsa, ellentmondásos dolognak tűnik, hogy 
a munka ünnepét szabadnappal üljük. Furcsa és ellent mon -
dá sos, mint az egész XX. század és ennek a mostani szá zad -
nak a kezdete is. Talán azért sem volt akkoriban hiteles ez
az ünnepnap. Olyan ez, mint mikor a reklámokban a víz lá -
gyító szereket mosógépszerelőkkel reklámoztatják, holott min -
denki tudja, a szerelőnek egyáltalán nem az a célja, hogy
mosógépünk sokáig bírja javítások nélkül. Ilyen logika men -
tén a kábítószer elleni világnapról bedrogozott állapotban kel -
lene megemlékeznünk.

No de nem ez az egyedüli furcsaság, ellentmondás a vi -
lágon, így nem illik ezen csodálkoznom. Főleg egy o lyan
országban illetlenség hasonló dolgokat megemlíteni, ahol
az ünneplésnek valóságos kultusza van. Hiszen egy do loghoz 
mindenkinél jobban értünk: az ünnepléshez.

Tamási At tila
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Bónis János
ukrajnai

hadifogsága
A kissé görnyedt, de fürgén jár -

ká ló, 82 éves Bónis Jánossal gyak -
ran találkozom felsőbányai utcá kon.
Legutóbbi találkozásunkkor arra kér -
tem őt, hogy idézze fel nekem egy 
ukrajnai fogolytáborhoz fűződő em -
lékeit.

Amint a hadifogság meg döbben -
tő tényeit sorolta, lelki szemeivel is -
mét látta a távoli Donyeck-meden cét.

1945 tavaszán München mellett 
esett szovjet fogságba. Bécsig gya log
vonszolták magukat, majd egy vo nat
délnyugat fele, a Duna-deltában fek -
vő Sfântul Gheorgheba szállította ő -
ket. A szerelvény mindegyik marha -
vagonjába körülbelül 80 foglyot pré -
seltek be. Az illemhely a vagon al já -
ba fúrt  kis lyuk volt.

Egy Donyeck-medencei fogoly tá -
borba legyengülten, éhesen, szom ja -
san érkeztek. Rövid pihenés után va -
sárnap kivételével látástól vaku lás ig
dolgoztak. Ha nem teljesítették a nor -
mát, csökkentették az élelmiszer a da -
got.

Gyomruk gyakran korgott. A sa -
vanyú káposzta, a néhány kanálnyi
csalán-, borsó- és krumplileves alig 
csillapította az éhséget.

- Csupán a darabocska zab ke nyér
ízlett nekem, amelyet én mindig meg 
is csókoltam - magyarázta János bá csi.

Bizonyos idő múlva erdei mun ká -
ra vitték. Farkasordító hidegben és
életlen fűrésszel vágta a fát. A kény -
szertábor őrei többször megen ged ték
nekik, hogy makkal táplálkozzanak.

Miután viszonylag hamar elsa já -
tította az orosz nyelvet, élete elvisel -
hetőbbé vált, mert tolmácsként időn -
ként több ennivalót kapott.

A táborban orvosi rendelő nem
volt, egy orvos csak nagyon ritkán,
felületesen vizsgálta meg őket.

A rongyos, vékony ruhában és
átázott lábbeliben járó, alultáplált,
XX. századi rabszolgákat fertőző be -
tegségek tizedelték meg. A halot ta -
kat jeltelen sírokba hantolták el.

Éjszaka gyakran felriadtak, mert 
Sztálin „poloska-, tetű- és bolha had -
serege” kínozta őket, tavasszal, nyá -
ron és ősszel pedig „pici drakulák”, 
a szúnyogok szívták a vérüket.

Egyesek életunttá váltak, fásult -
ságba merültek, mások csodát vár -
va imádkoztak. Bónis János akarat -
erejét nem törték meg a testi-lelki
szenvedések. Sziklaszilárdan hitte,
hogy előbb vagy utóbb szülőföldjén
boldogan öleli át hozzátartozóit.

Pokoljárása 1948. május 18-án
ért véget. Őt és kevés túlélő társát
egy vonat vitte a szívéhez nőtt szü lő -
földje felé.

- Ma már csak én és a súlyosan
beteg Bölényi Mihály vagyunk az em -
bert próbáló idők felsőbányai tanúi. 
Nappal is gyakran felvillan lelki sze -
meink előtt pokoli szenvedéseink, meg -
aláztatásunk színhelye, éjszaka pe -
dig időnként lidércnyomásos ál ma -
inkban térünk vissza a Donyeck-me -
dencébe, amelyet most polgár há bo -
rú fenyeget - vallotta be nekem a 82
éves felsőbányai nyugdíjas búcsú zá -
sunkkor.

Boczor József

Kitekintő

Elhunyt Ga briel
Gar cia Márquez

Április 17-én elhunyt Ga briel Gar -
cía Márquez, teljes nevén Ga briel
José de la Con cordia García Már -
quez No bel-díjas kolumbiai író, új -
ságíró, kiadó és politikai aktivista.

Az 1927. március 6-án született írót
a mágikus realizmus legnagyobb szer -
zőjének tartják, leghíresebb műve az
1967-ben megjelent Száz év magány.
Legutolsó, magyarul is megjelent köte -
te a Bánatos kurváim emlékezete. Élete 
legnagyobb részét Mexikóban és Eu ró -
pában töltötte, haláláig Mexikó vá ros -
ban élt.

Édesapja Ga briel Eligio García. É -
desanyja Luisa Santiaga Márquez Igu -
arán, akinek nagyszülei ellenezték a há -
zasságot, mert Ga briel Eligio García ap -
ja ismeretlen volt, illetve politikai né -
zet különbségeik voltak. Ezért Ga briel
García Márquezt sokáig anyai nagy szü -
lei nevelték. 1928 és 1947 között to váb -
bi 10 testvére született. 1958-ban vette
feleségül Mercedes Raquel Barcha Par -
dót. Feleségét annak 13 éves korától is -
merte, akkor hűséget fogadtak egy más -
nak. A házasság 14 évvel később köt te -
tett. Két gyermekük született.

Kezdetben a kolumbiai napilap, az
El Espectador riportereként dolgozott,
később külföldi tudósítóként Rómá ban, 
Párizsban, Barcelonában, Caracasban
és New Yorkban.

Az ötvenes években kezdett el pub -
likálni, korai írásaiban Faulk ner hatá -

sai m utathatóak ki. Első figyelmet ér -
demlő munkája az Egy hajótörött tör -
ténete volt, amelyet 1955-ben cikk so -
ro zatként jelentetett meg. Ezzel kez dő -
dött külföldi tudósítói karrierje is, mi -
vel Kolumbiában nem volt többé biz -
ton ságban.

García Márquez 1982-ben meg kap -
ta az Irodalmi No bel-díjat regényeiért
és novelláiért. Munkásságát, a No bel-
 díj mellett, Neustadt Nemzetközi Iro -
dalmi Díjjal is jutalmazták.

Újra lesz „Ki nyer ma?”
„Játék és muzsika tíz percben. Aki

kérdez: Czigány György. Aki vá la -
szol:...” Újraéled a legendás műsor.

Újraéled a legendás klasszikuszenei 
rádiós játék, a „Ki nyer ma?”. Minder -
re az az apropó ad lehetőséget, hogy i -
dén ünnepeljük Bu da pest egyik iko ni -
kus szállodája, a Danubius Ho tel As to -
ria 100. születésnapját, amellyel össze forrt
a zenés vetélkedő közel négy év tizedes
története. Ebből az alkalomból áll újra a
mikrofon mögé Czigány György, aki vel
1969. március 3-án elhangzott az első
szignál és a jól ismert bevezető mondatok.

A legendás vetélkedő harmincnyolc 
és fél éven át szólt a rádióban, adásait
generációk várták. Aki játszani akart,
az az Astoria Szálló halljába ment az
élő felvételre, de sokan műveltségük pal -
lérozásaképpen hallgatták otthon, a mun -
kahelyen vagy az autórádióból a zenés
feladványokat. A Ki nyer ma? hozzá tar -
tozott a zenei műveltséghez. Az újrain -
duló játék első alkalma most pénteken
lesz, amikor ismét megszólal a sokat ját -
szott szignál, amely 2007 őszén hall ga -
tott el százezrek bánatára és sokak til -
takozása ellenére, a közrádió csa tor ná -
i nak átalakítása következmé nyekép pen.

Gera Zoltán lett a
nemzet színésze

Gera Zoltán színművészt vá lasz -
tották meg kedden a nemzet szí né -
szei közé a közelmúltban elhunyt
Szabó Gyula helyére - közölte a
Nemzeti Színház az MTI-vel.

A választást hagyományosan a Nem -
zeti Színházban tartották, ahol a Nem zet
Színésze címet viselő művészek dön töttek 
arról, hogy az április 4-én el hunyt Szabó
Gyula helyére Gera Zoltán kerül a testületbe.

A Nemzet Színésze címet a nemzeti
színjátszás élő művészei közül azok kap -
hatják meg, akik a mag yar nyelv ápo -
lása, a nemzeti irodalom tolmácsolása,
a mag yar színművészet, a nemzeti szín -
játszás fejlesztése, népszerűsítése során
kimagasló érdemeket szereztek. A cím
halálig szól, egyszerre legfeljebb tizen -
ketten viselhetik, és életük végéig ré -
sze sülnek a jelenleg havonta nettó 630
ezer fo rint juttatásban.

40 éves a Rubik kocka
Magyarországon eredetileg nem

volt nagy sikere a Rubik kockának,
két évig nem is gyártották.

Rubik Ernő fejében 1974 tavaszán szü -
letett meg a kocka ötlete. Eredetileg a tér -
beli mozgások szemléltetésére al kal mas
eszközt akart fabrikálni a diák jainak. Ez
lett belőle. Meg a világhír. Pedig kez det -
ben nem sokakat érdekelt Magyarországon.

Elhunyt Komlóssy
Erzsé bet 

Életének 81. évében, kedden el -
hunyt Komlóssy Erzsébet Kossuth- díjas
operaénekesnő, a Mag yar Ál lami O -
peraház örökös tagja, mes terművésze.

Komlóssy Erzsébet az Operaház ma -
gánénekeseként elénekelte szinte az összes
jelentős mezzoszoprán szerepet, a 60- as, 
70-es években vált igazán „sztárrá”,
hangját külföldön is csodálták, fel lé pett
Berlinben, Rómában, Londonban.

(A Wikipedia, a mno.hu, a Hír24 nyomán)

Híres máramarosi orvosok:

Prof. dr. Szabó István
Máramarosszigeten született 1942.

június 6-án. Pécsen a „Nagy Lajos”
Gimnáziumban érettségizett (1960).
Tanulmányok: a Pécsi Orvos tudo má -
nyi Egyetem Általános Orvosi karán
orvosdoktori di ploma (1966). Szak -
ké pesítés szülészet-nőgyógyászatból 
(1970). Tudományos minősítései: az or -
vostudomány kandidátusa (1984), az 
orvostudomány doktora (1999). A Pé -
csi Tudományegyetem Általános Or -
vos tudományi kar Szülészeti és Nő gyó -
gyászati Klinika tanszékvezető egye -
temi tanár 1993-tól. Tanulmányutak: 
II. számú Női Klinika, Bécs (1972- 1973), 
Női Klinika, Nyugat-Berlin (1993).

Számos hazai és nemzetközi szak -
mai fórumokon viselt címei és beosz -
tásai: Román Nőorvos Társaság tisz -
teletbeli tagja, Mag yar Nőorvos Tár -
saság választott elnöke (1998-2006), 
Magyar Nőorvos Társaság örökös tisz -
teleti elnöke (1996-2000), ETT Humán Reprodukciós Bizottság tagja (2001- től),
World As so ci a tion of Perinatal Médicine Eu rope Against the Im ma ture lung
munkacsoport vezetője (1998-2002), Amer i can As so ci a tion of Gynecologic
Laparoscopists nemzetközi bizottságának (2003-tól).

Több tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: Mag yar Nőor -
vosok Lapja (1993-, 2004-től főszerkesztő), Új Bába-kalauz (2000-), Fo gam -
zástól a változás koráig (2000), Early Pregnansy Bi ol ogy and Med i cine (USA-
 1998-tól), Ar chives of Perinatal Med i cine (1998-tól).

Tudományos munkáinak száma: 313. Könyvei közül megemlítjük: Kli mak -
térium klinikuma, Pécs, 1994; Cer vix és cor pus-carcinomák diagnosztikája és
terápiája, Mi nerva, Pécs, 1994; Szülészeti-Nőgyógyászati Útmutató, Medi ti -
on Kiadó, Bu da pest, 2006.

Számos kitüntetésben és elismerésben részesült: Kiváló munkáért (1987),
Miniszteri Dicséret (1988), Mag yar Nőorvos Társaság és a Mag yar Nő or vo -
sok Lapja nívódíja (1996, 1997, 1998), Aranyérem a Mag yar Köztársaság el -
nökétől (2000), Semmelweis emlékérem (2002), Mag yar Köztársasági Ér dem -
rend Tisztikeresztje (2004).

Máramarosszigeten Tiszteletbeli Polgár címmel tüntették ki 2013 őszén.

Dr. Mar ian Fe lix

fidelio.hu
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ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (5.)
- folytatás az előző lapszámból -

Andriska még három napig gyó gyít -
gatta keze energiáival Franzot, negye -
dik nap a férfi némi segítséggel felállt,
kezet fogott a gyerekkel és németül há -
lálkodva  megköszönte a gyógyítást. And -
riska magyarul válaszolt, és csodák cso -
dája nagyon jól értették egymást.

Idővel nyelvet cseréltek, hogy job -
ban megtanulhassák egymás nyelvét. Így

tanult meg Andriska németül, vagyis
ba jorul, ahogyan Passsau környékén be -
széltek, Franz meg magyarul, vagyis a -
hogyan Csíkban beszéltek. Helga, mi -
kor látta, hogy Franz áll, örömében ka -
cagott, sírt egyszerre, és még a kutyát
is megcsókolta.

Andriska szentté nőtte ki magát a
bajor családban, valami túlvilági lénnyé,
akinek külön hely járt az asztalnál.
Vettek neki egy karosszéket, amibe csak
ő ülhetett, lába alá egyméternyi sző nye -
get, csak azt főztek amit ő szeretett, min -
den kívánságát lesték. Egyszer vendég
érkezett és kényelmesen elhelyezkett az
Andriska székében, Helga rögtön fel ál -

lította, még a szobából is kivitte, ne hogy
még egyszer rá találjon vetemedni a rá -
ülésre! Mikor meg észrevette, hogy a
gyermeknek kicsik lettek a ruhái, elvit -
te a városba és mindent megvett neki,
amire az rábólintott. Közben Franz e gé -
szen a régi lett, dolgozott, vidám volt.

Hanga egyre gondterheltebb lett, el -
mondta az apósa történetét, hogyan zár -
ták be a bolondok közé a kedves öre -
get, csak azért mert mindenkit gyó gyí -
tott.

- Lakatot teszünk a szánkra - ígér -
ték meg a  többiek.

Nem is szóltak senkinek, úgy se hit -
te volna senki, hogy egy ilyen idegen
gyerek csodára képes. Csodák nin cse -
nek. Mikor kérdezték az ismerősök, ho -
gyan lehet törött hátgerincből ki gyó gyul -
ni? Csak vonták a vállukat:

- Jó az Isten - válaszolták.
Erre elgondolkodtak az emberek:
- Nem is lehetett igazán eltörve, az

orvosok is tévedhetnek...
 Hanga mégis gondterhelt maradt,

rohamosan múlt az idő, nemsokára jön -
nek Magyarországról a pénzért, neki meg
nincs egy árva garasa se! Pedig dol go -
zik eleget. Helga észrevette megint a ma -
gyar asszony egyre savanyodó tekin te -
tét:

- Mi bánt? - faggatta. - Hiszen sem -
mid nem hiányzik.

- Dehogy nem - sóhajtott Hanga és
elmondta, hogy ki kell fizetnie az em -
ber csempészeket.

Mikor azt is elmondta, hogy mennyit
kell adni, Helga  felszisszent:

- Sok! Ne haragudj, hogy erre nem
gondoltam, megoldom - jelentette ki vé -
gül, és sepert tovább mélyen elmerülve 
gondolataiban.

Két hét múlva Hanga kezébe tett egy
kövér borítékot:

- Megvan a pénz.
- Honnan szerezted?
Helga legyíntett:

- Eladtam a fenyveserdőt, úgyse já -
runk vadászni, fa meg van máshonnan.

- Ez nagyon nagy áldozat - ismerte
el Hanga.

- Igen - volt a válasz -, de nekem
megéri, lett egy ügyes lányom, egy cso -
dás unokám, ráadásul visszakaptam a
fiamat.

Az idős nő elégedetten nézett körül. 
Hanga nagyot nyelt:

- Megvásárolt minket...  Az árunk
egy fenyveserdő - gondolta cinikusan -,
de az unoka sokkal többet ér, ő táltos!
Ezt más nyelven ki se lehet mondani!
Méghogy az ő unokája?...

Nem tudta el dönteni, legyen-e Hel -
gának hálás, vagy haragudjon rá azért
a sok jóért, amit tett? Mi az, hogy az
övé lettünk!?

Összel Franz iskolába iratta And ris -
kát, ahol a többiek is Andinak szólí tot -
ták, a Csillagot nem  tudta senki ki mon -
dani, és mivel Franz állandón vigyá zott
a gyerekre, ahová csak tudta, követte,
korcsolyát, biciklit, lovat vett neki, el
is keresztelték a Franz Andijának.

- Most már a Franzé is... - mor go -
lódott Hanga -, csillagjuk lett hirtelen!
Drága jó uram... - sírt -,... ne haragudj
rám, én nem ezt akartam..., csak me ne -
kültünk a biztos haláltól...

Egyik délután Hanga egyedül ma -
radt Andriskával, ültek a padon és szót -
lanul nézték a halastavat. Végül Hanga 
szólalt meg:

- Pénzt kellene gyűjteni valahogy,
és elmenni...

- Hová? - kérdezte a legényke -,
most hová szöknénk?

- Haza. Vissza.
- De hiszen itt szeretnek minket,

mint az övéket! - tiltakozott.
- Éppen ezért - döntött Hanga -, mi

nem vagyunk az övék, ne úgy sze res -
se nek...

És gondolatban már tervezte is haza 
vezető utat.

Péter Károly jegyzete:

Mi mikor vizsgázunk?
Az életben állandóan iskolába já -

runk és vizsgázunk. Ki elemi isko lá ban,
középiskolában, ki főiskolán vagy e gye -
temen tanul. Matematikát, törté nel met,
kémiát, jogot, gépgyártást stb. tanu lunk.
Van még másfajta iskola is - sofőr is ko -
la, kutyaiskola, tánciskola -, kivéve e gyet:
szülőiskola, pedig a gyermek minden le -
endő szülő számára érdekes tan a nyag
lehetne.

Általában úgy van, hogy az em ber
akkor haladhat az életben, ha vizs gá -
zik, ha állandóan bizonyságot tesz tu -
dásáról. Senkit sem érdekel azonban, hogy a szülők képesek-e felnevelni és
megnevelni gyermekeiket. Ezért is van az, hogy sok esetben a szülők nem lát -
ják el családfenntartó funkcióikat. Ezért van az, hogy még mindig sok elha nya -
golt, neveletlen, anyagi, mentális és más egészségügyi problémákkal küzdő
gyerek él közöttünk.

Csak az nevelhet, aki tanult, aki tud. Juhász Gyula mondta: „Nevelni annyit
tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé
tartozzék.”

Szülőiskola nincs, vizsgázni még nem vizsgáztunk, és mégis az a benyo má -
som, hogy máris sokan vagyunk, akik megbuktunk ebből az életbevágó tan -
tárgyból: a gyermeknevelésből.

A Híd utcai iskoláért

Tisztelt Nagybányaiak!
Kedves Barátaink!

A nagybányai mag yar nyelvű köz -
oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
Mint arról korábbi híradásainkban is
szól tunk, a Nagybánya-óvárosi Refor -
mátus Egyházközség, Nagybánya Ön -
kor mányzata és a Németh László El mé -
leti Líceum, együtt gondolkodva kö zös -
ségünk ügye iránt érzékeny, nemes lel -
kű nagybányai magyarokkal arra az el -
határozásra jutott, hogy tovább szer ve -
zi városunkban a mag yar nyelvű ok ta -
tást és nevelést szolgáló intéz mény há -
lózatot. (...)

Ahhoz, hogy az intézmény a 2014-
 es tanév kezdetén működését el kezd hes -
se, szeptemberig el kell végeznünk a
földszint és az emelet belső javítását, a -
mely az általános belsőépítészeti mun -

kákat, az épületgépészetet és az udvar
rendbetételét is magába foglalja.

Az iskola beindítása elodázhatat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket
több más épület fenntartása is igény be
veszi, más támogatókat kell keresnünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy
támogassák az iskola ügyét!

Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for -
mata Baia Mare Oraşul Vechi.

Adószám (cod fis cal): 7875704.
Elérhetőségeink:
Bak László református lelkipásztor

Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Április 27-én délelőtt 10 órától
rö vid istentisztelet után a Profcafe
Strings Vonósnégyes tart jóté kony -
sági koncertet a Nagybánya-óvárosi
református templomban!

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!
A részletes felhívást előző

lapszámainkban találják meg.

Identitások
Nyolcadik alkalommal ren dez -

tek kiállítást kortárs nagybányai
művészek, „Identitások” címmel.

Idén a Gold Plaza Galériájában
nyílt a tárlat, április 10-én. A 2014-es
te ma tika a társadalmi bizonytalanság
és a fé lelem. Kiállítók: Győri Csaba
(Nagy bá nya) - egyben a kiállítás ku -
rátora -, Mihai Ciplea (Nagybánya),
Ioan Sbâr ciu (Ko lozsvár).

A kiállítás május 10-ig látogat ha tó.
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Két meztelen csiga megy az
úton. Egyszer csak egy éticsi -
gá t látnak. Az egyik meg szó -
lal:

- Ha én lennék az adó hi va -
tal, megnézném, miből telik ne -
ki ilyen nagy házra!

***
Nyírják a birkákat, két kos

nézi izgatottan. Azt mondja az
egyik:

- Most figyelj, öreg fiú, mi -
csoda sztriptíz lesz itt mind járt!

***

- Miért a kutyát küldik el
újságért?

- Mert a macskák Whiskast
vennének.

***
Megáll két rendőr egy pék -

ségnél, hogy uzsonnát vegye -
nek. Bemegy az egyik, majd
pár perc múlva kijön. Odaszól
a társának:

- Ha kitalálod, hány kaka -
ós csigát vettem, tiéd lehet mind
a kettő!

***

- Mi lesz Hófehérkéből, ha
meg fogja a magasfeszültségű á -
ramvezetéket?

- ???
- Hamupipőke.

***
Sarki boltban a pénztárnál:
- Elnézést, kártyával lehet

fizetni?
- Persze.
- Jó, akkor tud visszaadni

egy pikk ászból és egy kör ki -
rályból?

***

Angliában egy utazó beko -
pog a ,,György és a Sárkány”
nevű fogadóba. Egy mogorva
nő nyit ajtót:

- Kaphatnék egy kis élel met
és szállást?

- Nem! - mondja a nő és be -
vágja az ajtót.

Az utazó nem adja fel és új -
ra bekopog. Megint a nő nyit ajtót, 
egyből mondja neki az utazó:

- Nem beszélhetnék in kább
Györggyel?

***

Az idős anyóst beviszik a
kór házba, mert térden szúrta ma -
gát. Megkérdezi őt az orvos:

- Néni, kérem, mi történt?
- Öngyilkos akartam lenni.
- És akkor miért a térdébe

szúrta a kést?
- Mert a doktor úr azt mond -

ta, hogy a mellem alatt van a
szívem.

***
Az apa a gyerekével utazik

a buszon. Az első megálló egy
könyvesbolt előtt van.

- Apúúú! Vegyél nekem me -
sekönyveeet! Mesekönyvet a ka -
roook! - mondja a gyerek.

- Nyugalom, Kristóf, nyu -
galom! - így az apa.

A következő megálló egy
cukrászda előtt van.

- Apúúú! Vegyél nekem fa -
gyiiit! Fagyiiit akaroook!

- Nyugalom, Kristóf, nyu -
ga lom!

Egy éppen leszálló em ber
így szól az apához:

- Hát tudja, uram, hallatlan 
türelme van. Én már rég fel po -
foztam volna a kis Kristófot.

- Valóban nehezen türtőz -
tetem magam. De egy dolgot fél -
reért. A gyermekemet Káz mér -
nak hívják, Kristóf én vagyok.

***
- Hány hülye van a vilá gon?
- ???
- Hat. Én, te, ő, mi, ti, ők.

***
- Mi a fáraó?
- ???
- A múmia alapanyaga!

***
Egy öreg kalóz meséli az é -

le te történetét egy fiatalabb ka -
lóznak:

- Az első csatában elve szí -
tettem a fél lábam. Jött egy á -
gyúgolyó és levitte. Azóta van
falábam.

- És a kezeddel mi történt?
- Az a második csatában tör -

tént. A másik hajó kapitánya
vágta le karddal. Azóta van kam -
pó-kezem.

- És a szemeddel mi tör tént,
látom az is üvegből van?

- Az a harmadik csatában
tör tént. Egy kis bogár bele re -
pült a szemembe.

- ???
- Elfelejtettem, hogy kam -

pó van a kezem helyén.

***
- Mi az abszolút osz tály harc?
- Amikor a pártház macs -

kája kergeti a templom egerét.
***

- Hol dolgozik a férje? 
- A sörgyárban. Már há rom

hónapja. 
- És hogy tetszik ott neki? 
- Nem tudom, azóta sem

jött haza.
***

A székely alkuszik egy lóra:
- No és aztán jó futó-e?
- Ez? Tíz kilométert fut meg -

állás nélkül.
- Az nem jó!
- Aztán miért nem?
- Mert én innen 6 kilo mé -

terre lakom, aztán 4 kilométert 
mindig gyalogoljak vissza?

***
Biológiaórán a tanár arról

mesél, hogy milyen tökéletes a 
természet rendje:

- Ha valamelyik érzék szer -
vünk nem tökéletes, annak hi -
á nyosságait a többi pótolja. A
vakoknak például amennyivel
gyengébb a látásuk, annyival
fejlettebb a tapintásuk. Ki tud
hasonló példát?

- Az én nagybácsikám sán -
ta - jelentkezik Pistike -, és a -
mennyivel rövidebb az egyik lá -
ba, annyival hosszabb a másik!

***
Az indiánok elfognak négy 

cowboyt. Így szól a törzsfőnök:

- No, akinek a legrövidebb 
a neve, az szabad, a többi meg -
hal. Mutatkozzatok be szépen!

- John - mondja az első.
- Joe - mondja a második.
- X - mondja a harmadik.
- Félix - mondja a negye dik.

***
A feleség oktatja a férjét.
- A szemközti lakó minden 

reggel megcsókolja búcsú zás -
kor a feleségét. Bezzeg te...

- Rendben van, holnaptól én
is megcsókolom.

Bölcsességek
- Saját hűtlenségünk okát pontosan tudjuk, de ha meg csal -

nak, az előtt értetlenül állunk.
- A férfi ízlése lassabban öregszik, mint a felesége.
- Minél hosszabbra szánod azt a beszédet, amit gyer me -

ked szexuális felvilágosítására szánsz, annál többet fogsz tő -
le tanulni.

- A nők eszének és szépségének szorzata állandó.
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TELEKI ÖSZTÖNDÍJ
Május 1-ig várjuk a felajánlásokat

Tizenkettedik alkalommal kerül
kiosztásra 2014-ben a Teleki- ösz tön díj.
Az elismerést 2003-ban nyúj tot tuk át
először, tanulmányi e redmé nyeik te -
kin tetében és az iskolán kí vüli kö zös -
sé gi szerepvállalásban is é lenjáró IX- XII.
osztá lyos diákoknak.

Az azóta folyamatosan működő tá -
mogatási pro gram anyagi hátterét – a -
melynek keretében a nagybányai és
Nagybánya-környéki első (illet ve e -
lő ké szítő) osztályosok is rendsze res 
könyv ajándékban részesültek –
2005- től a nagybányai mag yar kö zös -
ség bizto sítja. Vállalkozóknak, po liti -
ku soknak, ön kormányzati tiszt ség vi -
selőknek, magáncé geknek és egyház -

községeknek, ne ves és név te len jóa ka -
róknak köszönhető, hogy az elmúlt év -
ekben minden tavasszal mara dékta la -
nul átnyújthattuk az ösz töndíjakat, és
minden februárban el ső osztályo sa ink
is megkaphatták könyvajándékaikat.

Hogy idén is kioszthassuk a tá mo -
gatást, továbbra is szükség van mind -
annyiunk segítségére. Kérjük, legké -
sőbb 2014. május 1-ig je lez zék tá mo -
gatási szándékukat és a fel ajánlott ösz -
szeget személyesen, vagy a Ház telefon -
számain. Az ösztön dí jak átadására az 
idei Teleki Napok keretében, május
8-11. között kerül sor.

Segítsenek, hogy segíthessünk!

Pályázati kiírás 2014
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma esztendőről-esztendőre ösz tön díj -

jal igyekszik felhívni a figyelmet a legkiválóbb nagybányai középiskolás
diákokra. A kiemelt összegű egyszeri tanulmányi-közéleti ösztöndíjat – a
nagybányai mag yar közösség támogatásának köszönhetően – ezúttal is
olyan IX-XII. osztályos diákoknak kívánjuk átnyújtani, akik a 2013/2014-es
tanév élenjáró diákjai voltak és nem csak tanulmányi eredményeiket il -
le tően, hanem az iskolán kívüli közösségi szerepvállalásaik tekintetében
is pél dát mutattak. Az ösztöndíj elnyerésére a nagybányai Németh László
Gim náziumban mag yar nyelven tanuló diákok nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar Házban, vagy letölthető
a telekihaz.erdely.org honlapról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki és rö -
viden az osztályfőnök, valamint az iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyázatokat a Ház irodájában kell leadni, április 30., szerda este 20 óráig!

Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadhatunk el. (TMH)

Az 1848. március 15-i pesti ese -
ményekről, a sajtószabadság életbe -
léptetéséről és a független mag yar
kormány megalakulásáról szóló hí -
rek, gyorspostán keresztül, március 
21-én érkeztek Nagybányára. Más -
nap a városi tanács közgyűlésén
elhatározták, hogy ezen örvendetes 
hírek közzététele érdekében már -
cius 23-án a városban nyilvános
gyűlést tartanak, melyen most már
a közteher-viselés elfogadásáról és
a jobbágyi kötöttségek megszün te -
té séről is értesítik a nagyszámú je -
lenlévőt. Az ekkor 8020 fős város a

közzétett híreket kitűnő lelkese dés -
sel fogadta. A városházára kitűzték
a nemzeti lobogót és az egész vá -
ros ban fényes ünnepséget ren dez -
tek. A pesti ifjúság 12 pontos kö ve -
telését magukénak vallották, Kos suth
Lajost, érdemei elismeréseként a
város díszpolgárává választották s
erről az országos főbb tisztségeket
és közösségeket átiratban értesí tet -
ték. A közbiztonság megőrzése érde -
kében a városban is megindul a
magát előbb még polgárőrségnek
nevező nemzetőrség szervezése...

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

***

MEGJELENIK a Teleki Társaság
kiadásában,

AZ IDEI TELEKI NAPOKRA!

Kevesebb kórházi ággyal “oldják
meg” a személyzethiányt

Csak papíron oldják meg a kórházi alkalmazottak létszám hi á nyát
az egészségügyi hatóságok a Digi24 hírtelevízió szerint, tá jé koz tatott
a Marosvásárhelyi Rádió. A következő négy évben u gyan is csökkentik
a kórházi ágyak számát, ami azt jelenti, hogy kevesebb személyzetre
lesz szükség.

A jelenlegi törvényes előírások sze -
rint egy nővérre legfennebb 12 ágynak
kellene jutnia, egy orvosra pedig leg -
több 15-nek. Valójában azonban ennél
sokkal több beteggel foglalkozik egy-
 egy alkalmazott. A bukaresti Floreasca 
Sürgősségi Kórházban 47 százalékos
létszámhiány van, az egyetemiben 35
százalékos, míg a Iasi-i Onkológiai In -
tézetben a személyzet 25 százalékos hi -
ányával küzdenek. De a jelenség or -
szágszerte általános. Az Egészségügyi

Minisztérium megoldása: kevesebb kór -
házi ágy.

A terv szerint 2016-ig 4000 kórházi
hely fog eltűnni annak fejében, hogy
Ro mánia eleget tegyen az európai előí -
rásnak, ami 100 ezer lakosra 4,8 tized
ágyat jelent. A kórházi ágyak száma ed -
dig is évről - évre csökkent. Míg 2010-
 ben több mint 136 ezer ágy volt, ta valy -
ra alig 123 ezerre, idénre 121 ezerre mér -
séklődött számuk, 2016-ig pedig 118950
kórházi ágy lesz az országban. (maszol)

Még idén egyesülhet
a kettészakadt Ciprus

Elképzelhető, hogy még idén rende -
ződik a 40 éve kettészakadt Ciprus hely -
zete. Dervis Eroglu, az „észak-ciprusi ál -
lamfő” Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárral
való hétfői találkozója után újságírók -
nak azt mondta, eredményre vezet het -
nek a Nikosz Anasztasziadisz ciprusi el -
nökkel a sziget egyesítéséről 20 hónap -
pal ezelőtt félbeszakadt, majd az ENSZ
égisze alatt ez év februárjában újrakez -
dett tárgyalások.

„A célunk változatlan: megoldani Cip -
rus problémáját a lehető legrövidebb i -
dő alatt. Bírjuk a főtitkár támogatását,
mindkét oldalt bátorította” - fogal ma zott
Eroglu, hozzátéve, hogy a mostani e -
gyeztetések a két oldal között még meg -
lévő véleménykülönbségek áthidalását 
szolgálják. Ha az államfők megál la -
pod nak, mindkét oldal népszavazásra bo -
csáthatja az egyezséget.

A Földközi-tengeri sziget az után sza -

kadt ketté, hogy Ciprus északi részét
1974- ben megszállta Törökország. An -
ka ra védhatalmi státusára hivatkozva a -
vatkozott be a ciprusi török kisebbség
védelmében, válaszul a Görögország gal
történő egyesülést szorgalmazó görög
ciprióták puccsára. Pár évvel később
létrejött az Észak-Ciprusi Török Köz -
társaság, amelyet csak An kara ismer el,
s amelynek fennállását a területén ál lo -
másozó több tízezer török katona sza va -
tolja. Ciprus déli, görög része 2004- ben
az Európai Unió tagja lett. Ugyan eb ben
az évben a ciprusi görög közösség nép -
szavazáson elutasította az ország egye -
sí tésre kidolgozott nemzetközi tervet.

A sziget megosztottsága több szem -
pontból is hátrányos az érintettek szá -
má ra. A helyzet megoldatlansága ál lan -
dó akadályt jelent például Törökország 
2005 óta húzódó uniós csatlakozási fo -
lyamatában. (maszol)

Csernobil pajzsának építése
is veszélybe kerülhet az ukrán

válság miatt
A csernobili megrongált reaktor befedésére tervezett, a su gár zást

gátoló pajzs építése is veszélybe kerülhet az ukrán krízis miatt -
jelentette ki a Adi Roche, a CCI non-profit szervezet elnöke. A meg -
rongált erőmű továbbra is veszélyes.

Késlekedhet a csernobili erőmű szar -
kofágjának építése az ukrajnai politi -
kai krízis következtében - figyel mezte -
tett Adi Roche, az CCI (Chernobyl Chil d -
ren In ter na tional) szervezet elnöke. Ro -
che az Irish In de pend ent-nek adott nyi -
latkozatában kijelentette: „Sohasem sza -
bad szem elől téveszteni, hogy azt a
pusztítást, amit a csernobili atom erő mű
4-es blokkjának a robbanása okozott, a 
kiszabadult radioaktív anyag 3 száza lé -
ka követte el. A maradék 97 százaléka
en nek a hatalmas ketyegő időzített bom -
bának még mindig a rogyadozó Cser no -
bili komplexum belsejében talál ha tó”.

A világ legnagyobb sugárzásvé del -
mi pajzs építésének befejezését 2015-
 re tervezték, de a jelenlegi ukrán po -

litikai válság kétségessé teszi az ere de -
ti ütemterv tartását. Roche azt is hoz zá -
tette, az építkezés akár két évet is kés -
het, és a világ meg kell hogy értse a fe -
nyegető veszély súlyosságát: „Cser no -
bil a régi Szovjetunió öröksége Ukraj -
na számára, és a világnak nagyon is va -
lós okai vannak az aggodalomra, főleg
egy ilyen instabil időszakban, amikor
ellenséges a viszony Ukrajna és Orosz -
ország között”.

Az 1986-os katasztrófa következ -
mé nyeit és áldozatainak számát aligha
lehet felmérni. Nemzetközi segítséggel, 
2010-ben láttak hozzá egy tartósnak
tervezett pajzs építésének.

(Irish In de pend ent -
RIA Novosti)



Megvan, melyik
agyterület felelős
a szerencsejáték-

 függőségért
Brit kutatók azonosították azt az

agyi területet, amely a játékszenve dély -
lyel függhet össze - derült ki tanulmá -
nyukból. A szerencsejáték-függők agy -
tevékenysége valószínűleg eltér a nor -
málistól, ezért csaphatják be magukat
azzal a téveszmével, hogy mindig van
esélyük a nyerésre - idézte a The In de -
pend ent a kutatóknak az amerikai tu -
dományos akadémia lapjában (PNAS)
megjelent tanulmányát. A kutatók fel -
fe dezték, hogy ha ez az agyterület - az
oldalbarázda mélyén elhelyezkedő úgy -
nevezett sziget (insula) - sérülés miatt
károsodik, akkor a páciensnek elmúl -
nak a hazárdjátékkal kapcsolatos tév -
kép zetei. Ilyen például a szerencsejá té -
kos tévedése elnevezésű klasszikus hi -
ba: sok fej után valószínűbb, hogy a
kö vetkező körben írás lesz a pénzfel -
dobás eredménye, miközben valójában 
semmi sem változott, mindig 50 száza -
lék mindkét oldal valószínűsége. A fel -
fedezés alátámasztja azt a feltételezést, 
hogy a játékszenvedély idegrendszeri
okokon alapul, ezért olyan gyógy sze -
rekkel kellene kezelni, amelyek az agy
bizonyos területeit célozzák, vagy a
kényszeres szerencsejátékhoz vezető
téveszméket feldolgozó pszichoterá -
piá val - írták a szakemberek. Az ered -
mények arra utalnak, hogy a szeren cse -
játék-függők sziget nevű agyterülete
túlműködhet, ezért lesznek ők köny -
nyeb ben áldozatai az ilyen téves gon -
do latoknak - mondta Luke Clarke, a
Cam bridge-i Egyetem tudósa, a kuta -

tás vezetője. A vizsgálatot amerikai
pá ciensek egy kis csoportjának rész vé -
telével végezték. Mindannyian agysé -
rülést szenvedtek a központi idegrend -
szer valamelyik meghatározott terüle -
tén. Miután játékkedvet fokozó video -
játékokban vettek részt, amelyek a köz -
keletű téveszméket ösztönözték, arra
kérték őket, mérjék fel nyerési esé lyei -
ket. Az egyik téveszme a “majdnem si -
került” volt, ezt úgy modellezték, hogy 
a játékgépen kis híján egyforma ábrák
jelentek meg a nyerő sorban. Ez azt a
tévedést erősítette, hogy a játék “be -
gya korolható”, és legközelebb na gyobb
eséllyel nyerhet a játékos. A másik a
sze rencsejátékos tévedése: ha a rulett -
golyó egymás után többször áll meg a
feketén, ebből egyesek azt gondol hat -
ják, hogy a következő menetben na -
gyobb valószínűséggel a vörösön fog
megállni. Az agysérült résztvevőkre,
akiknek az insulája károsodott, a két
szimuláció nem volt hatással, az egész -
séges kontroll csoport és más agysé rül -
tek viszont nagyobb kedvvel folytatták 
a játékot, amikor arra a hibás követ kez -
tetésre jutottak, hogy nyerési esélyeik
nőttek. Clark elmondta: a sziget műkö -
dése rejtélyes, noha ismeretes, hogy az
érzelem és a fájdalom területén játszik
szerepet. “A vizsgálatok következő
sza kasza az lesz, hogy megnézzük, a
megrögzött szerencsejátékosoknál je -
lentkezik-e különbség a sziget műkö -
dé sében” - magyarázta a kutató. (mti)

Egy évig cukormentesen
étkezett egy család:

energikusabbnak érezték 
magukat

Egy évig mindenfajta hozzáadott
cukrot kizárt az étkezéséből egy csa -
lád: Eve Schaub, férje és két gyerekük
cukormentesen étkeztek, és a nő köny -
vet is írt tapasztalataikról, a cukor mel -
lőzésének jótékony hatásairól. A csa -
lád először a kristálycukrot és a mézet
iktatta ki étrendjéből (a természetes cu -
kor, mint a gyümölcsökben található
fruktóz megengedett maradt), de rájöt -
tek, hogy számos más, boltban kapható 

ételről is le kell mondaniuk, mint a ma -
jonéz, a kenyér, sőt, a baconszalonna
is. Schaub a Huffington Postnak adott
interjújában elmesélte, amikor egyszer 
- férje születésnapján - kivételesen en -
gedélyeztek maguknak egy adag cuk -
ros desszertet, túl édesnek találta, meg -
fájdult a feje tőle, és nem is bírta meg -
enni. Schaub szerint a cukormentesség
immunerősítő is, a gyerekek nem be te -

gedtek meg olyan könnyen, és általá -
ban véve energikusabbnak érezték ma -
gukat. Schaub ugyanakkor nem kam -
pányol amellett, hogy a cukrot teljes
mértékben ki kellene iktatni az ét rend -
ből, nagyobb odafigyelést tart szüksé -
gesnek azokkal az ételekkel kapcso lat -
ban, amelyek hozzáadott cukrot tartal -
maznak. (time.com)

„Zaklató vagyok”
felirattal kellett

álldogálnia az utcasarkon 
egy zaklatónak

“Én egy zaklató vagyok” felirattal a 
kezében kellett álldogálnia órákon ke -
resztül az Ohio állambeli South Eu clid
egyik utcasarkán egy férfinak, aki sze -
rint az ügyében ítélő bíró igazságtalan
büntetést szabott ki és tönkretette az
életét. A helyi sajtó szerint a 62 éves
Edmond Aviv igyekezett figyelmen
kívül hagyni a rövid performanszát
méltató dudálásokat és a megálló já ró -
kelőket. “A bíró tönkretett engem. Ez

egyáltalán nem igazságos” – vélte az
ohiói férfi. Aviv el len azért indítottak
eljárást, mert szomszédasszonya azt
állította, hogy a férfi évek óta zaklatja
őt és rokkant gyermekeit. A bíróságon
Aviv nem ismerte el, de nem is tagadta
az ellene felhozott vádakat. Az ítélet
részeként a férfinak öt órán át kellett
maga előtt tartania a feliratot, amely
szerint: “Én egy zaklató vagyok. Rok -
kant gyerekekbe kötök bele, és intole -
ráns vagyok azokkal szemben, akik
különböznek tőlem. A cselekedeteim
nem tükröznek megbecsülést azon sok -
színű South Eu clid-i közösség iránt,
amelyben élek”. Avivot továbbá 15 nap -
nyi börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és 
a férfinak dühkezelési terápiára, vala -
mint tanácsadásra kell járnia. Egy bo -
csánatkérő levelet is írnia kellett szom -
szédasszonyának. (mti)

Végül a Google vásárolta
fel az ingyen internetet
biztosító dróngyártót
A Facebook és a Ti tan Aero space

közötti üzlet majdnem biztosként járta
be a világsajtót, azonban végül a
Goog le vásárolta meg a 20 kilométer
magasan, akár öt éven keresztül repülő
drónokat gyártó céget. A Google való -
színűleg megfejelte azt a 60 millió dol -
lárt, amennyivel a Facebook kívánta
bezsebelni a céget. Ha azt gondoljuk
azonban, hogy a Facebook hoppon
ma radt, akkor nagyot tévedünk. A Fa -
ce book a Ti tan Aero space tervezett
árának harmadáért, 20 millió dollárért
vásárolta fel a brit Ascenta dróngyártó
céget. A Facebook internet.org pro -
jektje számára így új távlatok nyíltak,
amihez rögtön népszerűsítő videót is
készítettek. Emellett az internetet öt -
mil liárd emberhez eljuttató terv tudo -
má nyos magyarázatát is könnyen ért -
hető, rövid videóba foglalták össze. Az 
egyszerűnek tűnő technológia nem is
olyan egyszerű: van benne lézer által
kapcsolatban lévő műhold, vannak ben -
ne jelerősítő drónok. És persze ott va -
gyunk mi is, a felhasználók. 

Csak önzetlenül...
VÍZSZINTES: 1. “Szeretni any -

nyi, mint önmagáról megfeledkezni
egy ...” (H. G. Wells). 13. Kézben fog. 
14. Formáló. 15. Bostoni lakosok! 16.
Autonóm terület (röv.). 17. Gépkocsi.
19. Gotovac tréfacsináló hőse. 20. Be -
cézett Edmond. 21. Határozórag, a
-nek párja. 23. Görög betű. 24. Negy -
ven rabló babája! 25. Festőművész
(István). 26. Ott kinn (nép.). 28. Ezüst
... (Omega). 29. A magyarok ősanyja.
30. Gazdasági vasút. 31. A kimonó
öve. 32. Bemenet! 33. ... Rob bins; ame -
rikai filmszínész. 34. Trombi ta hang.
35. Makacs, önfejű. 38. Oldalt több!
39. Fiókos szekrény. 41. Ausztrál ope -
raénekesnő (Nellie). 43. Téli sport. 45.
Szír rítusú katolikus. 47. Nagy fel haj -
tás. 49. Zambiai, német és olasz gkj.
51. Hull a könnye. 52. Párosan kivető!

53. Ázsiai sivatag. 54. Föld (lat.). 56.
Mario ... Mo naco; olasz operaénekes.
57. Cseh író (Vladi mir). 58. Száraz
lombszőnyeg. 59. Térelválasztó elem.
60. Kacsafarok! 61. Kissé odanéz! 62.
Páratlanul érett! 63. Bátorkodik. 64.
Fakorona. 66. Néma Dani! 67. Rész -
ben vállal! 68. Teniszpálya jelzője
lehet. 70. Veterán spanyol labdarúgó.

FÜGGŐLEGES: 1. Borszesz. 2.
A bika ellenfele az arénában. 3. Az
ábra része! 4. ... Hoffmann; német író.
5. Észak-atlanti katonai szövetség. 6.
Jeff Lynn együttese. 7. Kattogni kezd!
8. Feszítőeszközt használó. 9. Csend
jelzője lehet. 10. Győri sportklub. 11.
Japán játék. 12. Megváltoztat. 18. Mó -
ricz murija. 20. Kázus. 22. Vuk neve -
lője. 24. Hallgat, mint ...; szólni sem
akar. 25. Centiméter (röv.). 27. Késni
kezd! 28. Kutyatulajdonos fizeti. 29. ... 
Gay; “atomtöltetű” repülőgép. 31. An -
tik. 32. Tápláló. 34. A gondolat be fe -
jező része. 35. Keserű anyagok (orv.).
36. Svájci író (Henri). 37. Sebszélek!
40. Omszk folyója. 42. Ógörög piac -
tér. 44. Addsza! 46. Belga város. 48.
Hajó elhagyása a tengeren. 50. Akta.
53. Libabeszéd. 55. Kissé forró! 56.
Töredék. 57. Angol női név. 59. Irá -
nyába. 60. Semmikor. 63. Matematika
(röv.). 64. Kacat. 65. Hárman beülnek! 
68. Tiltószó. 69. Kicsinyítő képző. 71.
Elek!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Teleki Napok 2014: „Aranyfészek, aranymadár”

Pajzán, boros délután
az idei Teleki Napokon

Bizonyára a jó öreg ezredes, gróf Te -
leki Sándor lenne a legnagyobb párto -
ló ja annak a május eleji rendez vény nek,
amelyre – mikor máskor? – az idei Te -
le ki Napokon kerül sor Nagybányán. Va -
lójában egy egész délutánt-estét kitöltő 
programról van szó, kivételesen most
inkább a felnőtt korosztály számára –
bár hogy ki számít, vagy ki nem számít 
felnőttnek, mi magunk inkább a tisztelt 
publikum döntésére és belátására bíz -
zuk. Egy biztos: az egy főre eső alko hol
(inkább nemes nedű) és népi erotika e -
zen az estén magasabb lesz az átlagnál; 
előbbit Bálint Zoltán arad-hegyaljai
borász, utóbbit Sebestyén István bu -
ko vinai székely mesemondó bizto sít ja.

Sebestyén Istvánnak nem volt túl me -
sés az élete. Szülei a második világhá -
bo rúban Bukovinából előbb Bácskába, 
majd Zalába menekültek, hogy végül a 

Tolna megyei Kakasdon telepedjenek le.
Sebestyénék földművesek voltak, Ist ván
tizedik gyereknek született. Kereszt ap -
ja ugyan Sebestyén Árpád néprajzku ta -
tó volt, és ő maga is renge teg mesét hal -
lott a faluban, ám ekkor még a hagyo -
mányőrzésnél prózaibb dologgal keres -
te a kenyerét: a bonyhádi cipőgyárban
húzta a bőr felsőrészeket a kaptafára.

Talán így is élte volna le életét, ha
kevéssel a rendszerváltás után fel nem
figyel a tévében egy mesemon dó-talál -
ko zóra. Jelentkezett a következő ver -
senyre, ahol rögtön első helyezést ért el. 
Sebestyén István pályafutása ettől kezd -
ve egy merő diadalmenet volt: nyert or -
szá gos első díjat, nagydíjat és nívódíjat,
fellépett művelődési házakban, iskolák -
ban és nyugdíjasotthonokban, szerepelt
Németországban, Lengyelországban és
persze Erdélyben. Egyszer még Dubai -

ban is előadta produkcióját egy mag yar
turistacsoport előtt. Közben három CD- je
is megjelent, a harmadik éppen paj zán nép -
meséiből foglal össze egy csokorra valót.

Azon a májusi nagybányai délutá non
pontosan azt kapjuk majd, amire a fen -
tiek alapján számíthatunk: vicces törté -
ne teket, amelyekben csicses-faros me -
nyecskék a főszereplők, akik néha meg -
szellőztetnék az „aranyfészküket”, ám
mindig akad valami legín, aki arany ma -
darat szeretne abba a fészekbe ültetni.
Hamar kiderül az is, hogy micsoda „a
szegény em ber bőrpuskája”, de a „csor -
ba leán”-on se kell majd sokat gon dol -
kozni, hiszen „csak az az egy kicsi bun -
dás üregecske hiányzott a lába közül”,
egyébként meg éppen egy olyan le -
génnyel találkozik, akinek a Jóisten ket -
tőt adott (igen, abból – meséli Sebes -
tyén). A kakasdi mesemondó termé sze -

tes bájjal, a szövegbe időnként maga is
belenevetve adja elő a sikamlós témá -
kat, a székely nép csibészségét le sem
tagadva. Előadás közben huncutsággal 
telik meg a terem, ízes beszéde nyoma -
té kosítja mondanivalóját.

S hogy kinek ajánljuk mindezt? Ren -
geteg népmese tartalmaz erotikus, szexu -
ális szimbólumokat, amelyek gyer mek -
korunkban valószínűleg fel sem tűnnek,
csak később, a felnőttek szemével vál -
nak láthatóvá. Szakértők szerint a gyer -
mekeket nem kell „megóvni” ezektől az
élményektől. Hiszen pontosan ezek a
mesebeli képek és metaforák szüks é ge -
sek ahhoz, hogy kialakuljon bennünk a 
képesség, hogy később felfogjuk és meg -
értsük a szimbólumokat, melyeket ismer -
ve, mi magunk is sokkal közelebb ke -
rülünk a mesék mondanivalójához, ő se -
ink gondolkodásához. (TMH)

Teleki Napok 2014: „Tudod, hogy nincs bocsánat”

HOBO József At tila estje
NAGYBÁNYÁN

Május 9-én este Földes László Hobo lesz az idei Teleki Napok
vendége, aki hoss zú évek óta sikeresen futó József At tila estjét adja
elő,  melynek címe „Tudod, hogy nincs bocsánat.”

Földes László ezt az előadását 2005-
 ben mutatta be az Új Színházban, Vid -
nyánszky At tila rendezésében. Hobo így
vall József Attiláról: „Verseit úgy olva -
som, mint szent könyveket, és néha mint -
ha a saját gondolataimat látnám leír va.”
A műsorban 34 vers hangzik el, me -
lyek zenéjét Hárs Viktor, Márta István
és Nagy Szabolcs szerezték. „Az elő a -
dás nak az a célja, hogy bevonja és to -
vább gondolkodásra késztesse a nézőt”
– fogalmazta meg Hobo.

A mag yar blues és a Hobo Blues
Band megalapítója több évtizede a ma -
g yar zenei élet egyik meghatározó i -
konja. Gazdag életutat és nagy sike re -
ket tudhat maga mögött. Előadóestjein
nagy költők és művészek műveinek sa -
játos megidézésével varázsolja el kö -
zön ségét. Mind a mai napig nagy siker
Villon-, Faludy- és József At tila-estje, de
szintén nagy elismerés övezi a Vla gyi -
mir Viszockijt és a Jim Morrisont meg -
i déző műsorát is. (TMH)

Sebestyén István pajzán meséivel MÁJUS 10-én lép fel Nagybányán, a
Teleki Napok keretében. Előadását vacsora és borkóstoló követi, melynek
vendége és meghívottja Bálint Zoltán arad-hegyaljai borász lesz; a fűszert hoz -
zá ugyancsak Sebestyén István fogja biztosítani. Részletek rövidesen!

TELEKI NAPOK 2014
2014. május 8-11.

– programtervezet –

Május 8., csütörtök

17.30 óra –  Megnyitó. Kö -
szöntőt mond: Szaniszló Jó zsef,
a Teleki Társaság al elnöke

***
A 85 esztendős Dudás Gyu -

la festőművész kiállítása. A tár -
latot bemutatja: Botis Enikő mű -
vészettörténész, közre műkö dik
Kaszta Norbert és Vári Titusz.

Május 9., péntek

19.00 óra – „Koncert” a kert -
ben: HOBO – József At tila est

Május 10., szombat

10.00 óra – Konferencia és
könyvbemutató.

Előadást tartanak:
– Romok Márta ny. pe da -

gó gus, Misztótfalu: ~ Teleki
Blanka és emlékezete ~

– „1848-1849 Nagybányán
- Okmányok a forradalom és
sza badságharc nagybányai vo -
natkozásaihoz”

Balogh Béla ny. tör té nész-
 levéltáros do ku mentum köte -
tét bemutatja Pál-Antal Sán dor
ny. főlevéltáros (Maros vásár -
hely), valamint a szerző

– Hámori Péter történész,
Bu da pest: ~ A második Te le -
ki-kormány ~

13.00 óra – A nagybányai
Te le ki-emlékhely (élet út-ki áll í -
tás és emléktábla) felavatása

– A bronz dombormű Di -
nyés László szobrászművész
alkotása. –

Ünnepi beszédet mond: Dá -
vid Gyula irodalomtörténész,
az EMKE tiszteletbeli elnöke.

Az emléktáblát leleplezik: a
család, a Teleki Blanka Nyug dí -
jas Klub és a Teleki Mag yar Ház
képviselői. Tisztelgő sorfalat
áll nak cserkészek és huszár
hagyományőrzők.

19.00 óra – „Aranyfészek,
aranymadár” – Sebestyén Ist -
ván mesemondó pajzán me -
séi (előadás felnőtteknek).

21.00 óra – Borkóstoló Bá -
lint Zoltánnal (Bal la Géza pin -
cészete, Arad- hegy alja)

Május 11., vasárnap

10.00 óra – Nagybá nya-új -
vá rosi re for mátus templom:

Ünnepi istentisztelet – a Te -
leki Ösztöndíjak és Teleki Em -
lékplakettek átadása

12.00 óra – Tisztelgés a bá -
nyavidéki Teleki-em lékhe lye -
ken, koszorúzás a koltói Te le -
ki-szobornál és síremléknél.

20.00 óra – In memoriam
Erőss Zsolt - emlékkő-avatás.

Az ünnepség ideie alatt:

Csütörtökön 17-20 óra, pén -
teken 17-19 óra között: Interlib 
Könyv vásár. (Erdélyi Virtuális
Antikvárium és Könyvesbolt)

A külön nem jelzett prog -
ra mok helyszíne:

Teleki Mag yar Ház.

További részletekre vissza -
térünk!

SZERETETTEL VÁRJUK!
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A tavaszi hajhullás legfőbb oka
És az ellenszere

A tavaszi hajhullás bizonyos mértékig természetes folyamat, de
azért mégsem árt, ha van a tarsolyodban megoldás a megszün te -
tésére.

És akkor még nem is beszéltünk
az olyan környezeti tényezőkről,
mint a párátlan, túlfűtött helyiségek
vagy a sapka hiánya, melyek szin tén 
befolyásolják a haj szerkezetét.
Nem csoda, ha az évszakváltással a
tincseid is változásokon mennek ke -
resztül.

A tavaszi hajhullás oka
Normális esetben egy nap alatt

ötven-száz hajszálat vesztünk el,
mely nek többsége fésülködés köz -
ben távozik. Intenzív hajhullásról akkor beszélhetünk, ha ennek két hétig leg -
alább a másfélszerese vagy még inkább a duplája, vagyis 150-200 szál hullik ki.
Nyilván nem áll neki az em ber egyesével megszámolni a hajkefében található
szálakat, elsősorban inkább csak tapintásra érezhető, hogy a haj ritkulni kezdett,
de a lényeg, hogy nem kell kétségbeesni.

A tavaszi hajhullás - bizonyos mértékig - normális folyamat, hiszen a hajnak a 
téli idő után regenerálódnia kell. Ahogyan a fák a természetben újra kirügyez nek 
és levelesednek, úgy a régi hajhagymák helyét is újak veszik át, aminek tipi kus
következménye a hajhullás. Ezt változatos és kiegyensúlyozott étrenddel és egy
kis természetes segítséggel könnyedén orvosolni lehet.

Hajszesz hajhullásra
Hozzávalók:
• 5 teáskanál szárított nyírfalevél
• 5 teáskanál szárított csalánlevél
• 5 teáskanál porrá zúzott bojtorjángyökér
• 5 teáskanál szárított fűzfakéreg
• 5 teáskanál szárított kamillavirág
• 2 teáskanál szárított levendulavirág
A szárított növényeket tedd egy nagyobb lábosba, és forrázd le őket egy li ter

lobogó vízzel. 20-25 percig hagyd állni, hogy hatóanyag-tartalmuk érvényesülni 
tudjon, majd szűrd át a keveréket.

Hajmosás után a hajszeszt alaposan masszírozd a fejbőrbe, akár öt-tíz percig
is, de utána se öblítsd ki a hajadból. A hajnövesztő és vérkeringés-fokozó gyógy -
növények már két hét alatt segítenek visszaadni hajad régi dússágát és ragyo -
gását. (retikul.hu)

Megjelent az
Erdélyi Gyopár
idei második

lapszáma
Tartalmából:
• Erőss Zsolt Teljesítménytúrát

szerveznek Gyergyóban
• Kisbakancs minitábor lesz

gyerekeknek az Úz völgyében
• Pályázat óvodásoknak és isko -

lásoknak
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

2015-ös falinaptár fotópályázata
• A XXIII. EKE Vándortábor

túrái 
• Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, 

az EKE egykori alelnökének em -
lékezete

• 45 éve „föld alatt” a tenkei Czárán Gyula Barlangkutató Klub
• A csíkszentkirályi Tiva Hargita ásványvíz
• A Canaraua Fetii-erdő Természetvédelmi Terület

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás,
hon is meret, környe zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát ke resse
az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tő sé gé ben, va -
la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban.

Így élhetsz egészségesebb életet - 6 
étel, amit mellőzz étrendedből

Az egészségünk érdekében oda kell figyelnünk arra, hogy miket 
rakunk be a bevásárlókosarunkba. Nézzük, hogy melyik ételeket
kell kerülnünk!

Feldolgozott
húskészítmények

Az olyan feldolgozott húsoknak,
mint a virslinek, szalonnának és sza -
lámiféléknek magas a kalóriaszintje
és zsírtartalma. Rendszeres fogyasz -
tásuk szívbetegséghez, elhízáshoz,
cu korbetegséghez vagy akár rákhoz
is vezethet. A zürichi egyetem ku ta -
tásaiból kiderült, hogy azok a nők és
férfiak, akik sok feldolgozott húst fo -

gyasztanak, kizárják az étrendjükből a zöldségeket és gyümölcsöket, és rájuk a
legjellemzőbb a dohányzás is.

Szódák, és más üdítők
Szeretnél lefogyni? Zárd ki az üdítőket az életedből! Amikor az orvos diétára

inti betegét, az első dolog, amit megvon tőle, az a szénsavas üdítőital. De nem
csak elhízáshoz vezethet a túlzott szódafogyasztás. Kialakulhat vesekárosodás,
rák és magas vérnyomás is.

Alacsony zsírtartalmú ételek
A boltok polcait elárasztották az „alacsony zsírtartalmú” jelzésű termékek,

mégis a népesség egyre jobban hízik. Hogy is lehet ez? Ezek az ételek tele van -
nak transzzsírokkal, amik növelik a koleszterinszintet, és a szívbetegség kiala ku -
lásának esélyét.

Majonéz
Senki se gondolná, hogy a majonéz mennyire egészségtelen. Csak egy evő -

kanál 90 kalóriát, 90 mg nátriumot és 10 g zsírt tartalmaz. Ha nagyon szereted,
akkor csak kis adagot fogyassz belőle!

Fagyasztott vacsorák
Az emberek szeretik a kényelmet. Ez segített a fagyasztott ételek elter jedé sé -

ben. A gyártók már dolgoznak azon, hogy kifejlesszenek egy egészséges verziót. 
Ezeknek az ételeknek rendkívül magas a kalória- és nátriumtartalma.

Margarin
Ironikus, hogy a margarin épp

amiatt terjedt el ennyire, mert az
em berek egészségesnek gondolták. 
Inkább a margarint választották a
zsíros vaj helyett. Viszont a mar ga -
rin sokkal egészségtelenebb, mint
az állati zsírokból készült vaj. Hid -
rogénezett olajokat, transzzsírokat
tartalmaz, amik köztudottan cukor -
betegséget, rákot és szívbetegséget
okoz. (femcafe.hu) A margarin sokkal károsabb, mint a vaj



APRÓHIRDETÉS

• Gyermekgondozást vállalok. Te le -
fon: 0741-355751.

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó rá -
kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
veket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• ELADÓ CSALÁDI HÁZ Nagy -
bányán, Alba Iulia utca 6. szám alatt 
(földszint, emelet, manzárd), 7 ár
te lekkel. Irányár 130 000 euró.
Te le fon 0728-637653. \

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
sze retett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, sógor

BUZÁS SÁNDOR

75 éves korában elhunyt. Sze re -
tett halottunktól 2014. május 5-én
14.30 órakor veszünk végső búcsút
a Debreceni Köztemetőben, az 1. szá -
mú ravatalozóban.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak, most, amikor
a szeretett és jóságos

NÉMETI LÁSZLÓNÉ (Luci)
visszaadta lelkét

Teremtőjének. Em léke szívünkben
fog élni. Nyu god jon békében!

Dr. Fodor Miklós és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú nap számunkra.
Április 27-én már 7 éve lesz, hogy 

PAPP SI MON ZSUZSANNÁT
haza hívta e földi életből az ő

Meg váltó Krisztusa. Egy igazán
imád ko zó lélekkel kevesebb van a
földön, de egyel több az
örökkévalóságban. Na gyon
hiányzik mint hitves, a csa lád ból, a
gyülekezetből. Áldott az ő em léke
mindnyájunk szívében, Krisztus a
mi vigasztalónk.

Szerető férje Papp Károly, gyer -
mekei, unokái.

Fájó szívvel emlékezünk április
25- én volt egy éve, hogy a szeretett
édesanya, nagymama és anyós

KÁLMÁN GIZELLA
eltávozott közülünk. Emléke

le gyen áldott, nyugalma békés. Fia
Gé za, menye Gyöngyi, unokái At -
tila, Levente és felesége Réka

Fájó szívvel emlékezünk 2013.
áp rilis 28-ra, amikor a drága
feleség, é desanya, keresztmama és
rokon

INCZE ÁRPÁDNÉ
született Fuchs Mária

örökre itt hagyta szeretteit. Em lé két 
kegyelettel őrzi a bánatos család.

HIRDETÉSEK 2014. április 25.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

HÚSVÉT HÉTFŐN ZÁRVA!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

május 8-án, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á nál. Sze re tettel várok mindenkit!

HELYFOGLALÁS
INFORMÁCIÓK:
0744-919166
dludo vi cus@gmail. com

BORSOR:
Mus tos Fehér 2013,
Király le ányka 2012,
Rosé 2013,
Kadarka 2011,
Fekete le ányka 2011,
Fekete le ány ka Sziklabor
2009,
Ca ber net Franc Szikla bor
2009,
Kadarisszi ma 2011

Borkóstoló a Teleki Napokon
Az idei Teleki Napok programjai közül sem fog hiá nyoz -

ni a borkóstoló, amelynek meghívottja Bálint Zoltán, a
WINE PRIN CESS BORÁSZAT (Arad Hegyaljai Borvi -
dék) borásza. A programra május 10-én, szombaton, Se bes -
tyén István pajzán meséit követően kerül sor a Teleki Ház -
ban, 21 órai kezdettel. Szeretettel várjuk az érdeklődő ket!

2% A TELEKI
MAG YAR HÁZNAK!
Az adótörvény értelmében min -

den állampolgár rendelkezhet éves
személyi jövedelemadója 2%-ával, 
egy olyan civil szervezetnek ajánl va
fel azt, amelyet támogatni szeretne.

A szükséges formanyomtatvány
kitöltése egyszerű:

– öt percbe sem telik
– nem kerül semmibe
– az összeget az állam utalja át.
Nincs vesztenivalója.
AMENNYIBEN NEM él a lehe -

tőséggel, a jövedelemadó 2%-a az
államé marad.

HA VISZONT a Teleki Mag yar
Házat segíti - a bányavidéki mag yar 
közösséget segíti, hozzájárulhat ha -
gyományőrző, gyermek és ifjúsági
programjaink, táboraink, kulturális
rendezvényeink szervezéséhez, az in -
tézmény fenntartásához.

Űrlapok letölthetők a Ház hon -
lap járól, vagy beszerezhetők az in -
tézmény irodájában.

A Teleki Mag yar Házat mű köd -
te tő szervezet adatai:

Societatea Maghiară de Cultură
din Transilvania, Filiala Baia Mare

Adószám: 11722571
Bankszámlaszám (IBAN):
RO60-WBAN-2511- 0000-

 2560-5465
A kitöltött, aláírt űrlapot postai

úton ajánlott küldeményként, vagy
személyesen kell eljuttatni a te rüle -
tileg illetékes adóhivatalba. Váro -
sokban mindenhol van adóhivatal,
falvak esetében forduljon tájékoz ta -
tásért a polgármesteri hivatalhoz.

A Teleki Mag yar Házhoz el jut -
tatott űrlapok továbbításáról sze mé -
lyesen gondoskodunk.

Előre is köszönjük!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK
WIFI-INTERNET

Nyitva munkanapokon 16-20 
óra között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

„Tűzoltó leszel?
Vagy katona?”

A továbbtanulással kapcsolatos
döntéshozatalban segítő, önisme ret-
 fejlesztő pályaorien tációs hétvégét
szervezünk

VIII. OSZTÁLYOS diákoknak

2014. május 16-17-én

a Teleki Mag yar Házban.
A helyek száma kor lá tozott!
Jelentkezés, információk a Te le -

ki Mag yar Ház irodájában,
TELEFON 0740-751490.

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* ÚJ KÓRUSTAGOKAT vár a
Teleki Mag yar Ház ÉNEKKARA! Ha
szeretnél kórusban é ne kelni, s szívesen 
csatlakoznál egy nagy bányai mag yar
ének kar tag jaihoz, sze re tettel várunk
min den szer dán 19.00 órakor a Te -
leki  Ma gyar Ház ba!

TÁNCHÁZ
minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 

ap rók tán ca, fél héttől tánc ház na -
gyob bak nak!

Muzsikál a GESZTENYEFA
és a BERENA!
Szeretettel várunk!
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Ham il ton megállíthatatlan, újabb 
kettős Mercedes-siker Kínában
A legutóbbi két futamon is győztes Lewis Ham il ton, a Mercedes

brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma–1-es Kínai Nagydíjat, ez zel
négy pontra megközelítette az összetettben élen álló, most má so dik
csapattársát, Nico Rosberget.

A 2008-ban világbajnok Ha mil ton -
nak ez volt pályafutása 25. futam győ -
zel me, s karrierje során először sikerült 
egymás után három GP-n diadal mas -
kodnia. A brit 2011 után nyert ismét Kí -
nában, a Mercedes istálló pedig soro zat -
ban harmadszor örülhetett kettős győ ze -
lemnek.

A harmadik helyen Fernando A lon -
so, a Ferrari spanyol pilótája ért célba,
a héten csapatfőnök-váltáson átesett o -
lasz gárdának ez volt az idei első do bo -
gós helyezése. A világbajnoki cím vé dő
Sebastian Vettel (Red Bull) ötödik lett.

Ham il ton tökéletesen kapta el a raj -
tot, miközben Felipe Massa (Wil liams)
a hatodik helyről szenzációs manő ver -
rel a harmadik helyért csatázó Alonso
és Dan iel Ricciardo (Red Bull) közé ér -
kezett. Alonso és Massa autójának ke -
re kei összeértek, emiatt utóbbi vissza -
csúszott, előbbi harmadikként fordult
az első kanyarban.

Egy kör után Ham il ton, Vettel, Alon -
so, Ricciardo, Massa, Nico Hülken berg
(Force In dia) volt az első hat sorrendje, 
Rosberg a hetedik helyre esett vissza,
mivel a rajtnál összekoccant Valtteri
Bottas (Wil liams) autójával. A német
versenyző aztán hamar megelőzte Hül -
kenberget és Massát is, s feljött az ötö -
dik pozícióba.

Az első kerékcserék sorát az élme -
zőnyben száguldók közül Alonso kezd -
te meg, ő a 12. körben járt a boxban, u -
tána Vettel is a szerelőihez gurult, de a
spanyol mögé ért vissza a pályára. A
14. körben Rosberg autóján is kereket
cseréltek, két körrel később Ricciardo
is a boxba hajtott. Ham il ton óriási e -
lőnnyel haladt az élen, s nem jelentett
gondot neki visszatérni a vezető po zí c i -
óba az első kerékcseréje után. A 20. kör -
ben Ham il ton mögött Alonso, Vettel, Ros -
berg, Ricciardo és Hülkenberg kö vet -
ke zett.

Rosberg két körrel később mege -
lőz te Vettelt, majd utóbbinak a boxból
rádión azt az utasítást adták, hogy en -
gedje el a mögötte haladó csapattársát,
Ricciardót, s ez a 26. körben meg is tör -
tént. Rosberg egyre közelebb ért Alon -
sóhoz, ezért a spanyolt a 34. körben
kihívták a boxba kerékcserére, egy kör -
rel később Vettel is a szerelőkhöz haj -
tott friss abroncsokért.

A 38. körben Rosberg és Ricciardo
egyszerre cserélt kereket, így az él me -
zőnyből ismét a még mindig maga biz -
tosan vezető Hamiltonnak maradt csak 
hátra egy boxlátogatás. Erre azonnal
sort is kerítettek a Mercedesnél, s a sze -
relők még az első vezetőszárnyat is meg
tudták tisztítani, Ham il ton ezzel együtt 
biztosan tért vissza elsőként a pályára.

Tizenöt körrel a leintés előtt Ham il -
ton, Alonso, Rosberg, Ricciardo, Vettel,
Hülkenberg volt az első hat sorrendje, s
a verseny végéig ebben annyi változás
történt, hogy Rosberg a célegyenesben 
nagyon könnyedén száguldott el Alon -
so mellett.

A vb következő futamát három hét
múlva Spanyolországban rendezik.

Kínai Nagydíj, pontszerzők:
1. Lewis Ham il ton (brit, Mercedes)

1:36:52.810 óra (56 kör, 305,066 ki lo -
méter); 2. Nico Rosberg (német, Mer -
ce des); 3. Fernando Alonso (spanyol,
Ferrari); 4. Dan iel Ricciardo (ausztrál,
Red Bull); 5. Sebastian Vettel (német,
Red Bull); 6. Nico Hülkenberg (német, 
Force In dia); 7. Valtteri Bottas (finn,
Wil liams); 8. Kimi Räikkönen (finn, Fer -
rari) ; 9. Sergio Perez (mexikói, Force
In dia); 10. Danyiil Kvjat (orosz, Toro
Rosso).

A vb-pontverseny élcsoportja 4 fu -
tam után (még 15 van hátra), pilóták:

1. Rosberg 79 pont, 2. Ham il ton
75, 3. Alonso 41, 4. Hülkenberg 36, 5. 
Vettel 33. (Krónika)

Budapesten tárgyalt a mag yar és
a román futballszövetség elnöke
Budapesten találkozott egymással pén -

teken Csányi Sándor, a Mag yar Labda -
rú gó-szövetség (MLSZ) elnöke, vala -
mit Răzvan Burleanu, a Román Lab da -
rúgó-szövetség nemrég megválasztott,
mindössze 29 éves első embere.

Az MLSZ honlapjának beszámo ló -

ja szerint a román elnök látogatásának
jelentőségét növeli, hogy megvá lasz tá -
sa utáni első hivatalos külföldi útja az
MLSZ-hez vezetett.

„A baráti légkörű megbeszélésen a
felek kölcsönösen kifejezték egymás i -
ránti tiszteletüket és megfogalmazták

szándékukat, hogy mindkét fél kultu rá -
lis és nemzeti hagyományait tiszte let -
ben tartva, mindent megtesznek azért,
hogy valamennyi közös sporteseményt 
a fair play és az európai értékrend tisz -
te letben tartása jellemezze. A találko -
zón mindenki egyetértett abban, hogy a
nemzeti szövetségek közötti harmo ni -
kus kapcsolat remek kiinduló pont ah -
hoz, hogy közösen mindent elköves se -
nek annak érdekében, hogy ne ismét -
lőd hessenek meg az egy évvel ezelőtti,
nagy visszhangot kiváltó bukaresti tör -
ténések” – olvasható a honlapon.

A politológusi doktorátussal ren del -
kező Burleanu az 1990 óta több alka -
lommal is újraválasztott, idén vissza vo -
nuló Mircea Sandut váltotta az elnöki
tisztségben. Győzelmét elősegítette, hogy
a tisztség elnyerésére legesé lyesebb nek
tartott Gheorghe Popescut – aki lab da -
rú góként az FC Bar ce lona csapat kapi -
tá nya is volt – egy nappal a választás
előtt adócsalás miatt jogerősen három
év és egy hónap letöltendő börtön bün -
te tésre ítélték.

Mivel a szeptemberben kezdődő Eu -

rópa-bajnoki selejtezősorozatban is a -
zonos csoportban szerepel a két ország
válogatottja, a szövetségek célja, hogy
mindkét találkozó kizárólag a fut ball -
ról szóljon. Annak érdekében, hogy a
mostani sorozatban egyik fél részéről
se kerülhessen sor a tavaly ősszel ta -
pasztalt sportszerűtlen szurkolói maga -
tartásra, szakmai, szakértői egyez teté -
sek kezdődnek a román és a mag yar fél 
között az Eb-selejtezők biztonságos, ma -
gas színvonalú megrendezéséről.

A két csapat tavaly szeptember 6-i
vb-selejtezőjét megelőzően Bukarest -
ben a mag yar és a román szurkolók is
összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, a
stadionban a vendég szektorban tört ki
verekedés a rendfenntartó erőkkel, míg 
a hazai drukkerek többször is ma gyar -
ellenes rigmusokat skandáltak, amiért a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség meg
is büntette a románokat. A mérkőzést
3-0-ra nyerte a román válogatott.

Győztes kolozsvári hétvége a Liga 1-ben
A román labdarúgó-élvonalban szereplő mindkét kolozsvári

együttes nyert a 28. fordulóban: a CFR ezzel egy pontra megkö ze -
lítette a hétvégén vereséget szenvedő Pandurii csapatát, míg az U
fordított a szintén kiesés elől menekülő Temesvári Poli el len.

A Temesvári Poli otthonában a Ko -
lozsvári U immár negyedik győzel -
mét aratta az elmúlt öt fordulóban. Mi -
hai Teja együttese jelenleg 33 ponttal 
a 12. helyen áll. A szakvezető azon -
ban óvatosságra inti játékosait és a szur -
kolókat az élvonalban maradással kap -
csolatban: „Még túl korai, hogy a túl -
élésről beszéljünk, hat forduló hátra
van és matematikailag még nem biz -
tosítottuk be az élvonalban mara dást.”

A 28. fordulóban a címvédő Buka -
resti Steaua 3-0-ra nyert Konstancán,
és kilenc pont az előnye a Dinamo el -
len vereséget szenvedő Astrával szem -
ben. Riválisa botlását kihasználva a
jelenleg harmadik Petrolul hátránya
már csak egy pont az Astra mögött.
Az ezüstéremért harcoló ploiesti-i csa -
pat a Săgeata otthonában már a má so -
dik percben hátrányba került, de a 28. 
percig háromszor is betalált, és győ -
zelemmel távozott.

Liga 1, 28. forduló:
FC Vaslui–Brassói Co rona 8-1,

Kolozsvári CFR–Ceahlăul Piatra Ne -
amţ 2-0, Bukaresti Dinamo–Astra
Gi urgiu 2-0, FC Botoşani–Pandurii
Tg. Jiu 3- 2, Medgyesi Gaz Me tan

– Galaci Oţe lul 0-2, Săgeata Năvo -
dari–Petrolul Ploieşti 2-3, Temesvári
Poli–Ko lozs vári U 1-2, Brassói FC–
Con cordia Chi ajna 3-1, Konstancai
Viito rul–Bu ka resti Steaua 0-3.

A Liga 1 állása:
1. Steaua 28 19 8 1 60-16 65
2. Astra 28 17 5 6 56-26 56
3. Petrolul 28 14 13 1 41-18 55
4. Dinamo 28 14 7 7 42-25 49
5. FC Vaslui 28 14 6 8 35-18 48
6. Pandurii 28 12 6 10 48-34 42
7. Kolozsvári CFR 28 10 11 7 35-28
41
8. FC Botoşani 28 11 5 12 31-43 38
9. Con cordia 28 9 7 12 30-37 34
10. Gaz Metan 28 9 6 14 28-32 33
11. Ceahlăul 28 8 9 11 22-28 33
12. Kolozsvári U 28 9 6 13 26-41 33
13. Temesvári Poli 28 8 7 12 22-32
31
14. Galaci Oţelul 28 9 4 15 31-44 31
15. Brassói FC 28 7 9 12 28-35 30
16. Săgeata 28 7 8 13 24-45 29
17. Viitorul 28 6 9 13 19-45 27
18. Brassói Co rona 28 2 9 17 20-51
15

A Brassói Coronától 4 pontot le -
vontak.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


