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A nyugdíjas „Nagy csa lád”

ANNA-BÁLRA
készül j ú l iu s  6 -án  ( va sár  -

nap )  a SEL MONT ét te rem ben.
Téged is szeretettel várunk!
Jelentkezni minél hamarabb,

a 0362- 417818-as te le fon szá mon.

Bérletes előadás
A szatmárnémeti Harag György Tár -

sulat következő bérletes előadására jú -
nius 10-én, 18 órától kerül sor a Vá -
rosi Színházban. 

Hen rik Ib sen: A nép ellensége c.
darabját tekinthetik meg.

Figyelem!!!
Legnagyobb lapterjesztőnk (sza -

badá ru sítónk) pénz ügyi nehéz sé -
gei miatt az új ság árudák egy ré -
szé ben ezen a héten sem vá sá rol -
hatnak Új Szót. A lapot keressék
más újságárudáknál. Ezúton is
felhív juk ked ves olva sóink fi gyel -
mét: az előfizetés a leg biztosabb
mód ar ra, hogy az Új Szóhoz hoz -
zájus sa nak.

Az önhibánkon kívül oko zott
kel le met lensé gek ért mi kérünk
el nézést!

Nagybányai
olvasóink

figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk

biztosan és időben el jusson önhöz,
fizessen elő a Niv Curier Kft.-nél, V.
Luca ciu utca, 100. szám, tel.: 0262 -
211266, 0754- 918990.

Földes László 
HOBO

József At tila estje

„Tudod, hogy
nincs bocsánat”

2014. június 14-én,
szombaton 19.00 órától

a Teleki Mag yar Ház kertjében
A BELÉPÉS INGYENES

a rendezvény költségeinek fedezésére
adományokat köszönettel elfogadunk!

Nagybányai városnapok 2014.
Újabb színes rendezvénysorozattal rukkol

elő a nagybányai önkormányzat
Művészet, kultúra és hagyomány címszó alatt ezúttal nagy bá -

nyai városnapokat szervez Cătălin Cherecheş polgármester és a
Városi Tanács. A június 6-9. között zajló ünnepség elsősorban a
város polgárainak szól, de egyúttal kellemes időtöltést nyújt a Nagy -
bányára látogató turisták részére is.

Többek között Nagybánya kultu rá -
lis arculatát is hivatott tolmácsolni e -
zen rendezvénysorozat - számol be a
polgármesteri hivatal honlapja (http://
www.baiamare.ro/), ahol a részletes
pro gram is megtalálható.

A négynapos rendezvény kere té ben
egyebek mellett színházi előadá sok,
szabadtéri előadások, bábelőadások, ko -
moly- és könnyűzenei koncertek, kép -
zőművészeti és építészeti kiállítások, tánc -
bemutatók, kórusbemutatók is lesznek. 
Emellett megrendezik az Írók Napját,
népművészeti vásár, civil szervezetek
börzéje, illetve ütőshangszer-bemutató 
is várja az érdeklődőket.

Itt említjük meg, hogy a ren dez vény

utolsó napján, azaz hétfőn 19 órától, a
régi főtéren Kálmán Imre Csár dás ki rály -
nő című operettjéből csendül fel rész let,
a craiovai Román Op era társulatának
az előadásában.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a
Nagybánya Municípium Napjai ren dez -
vény idején ingyen látogathatják a mú -
zeumokat. A Történelmi és Régészeti
Mú zeum ma 8-16, holnap 10-14, a Nép -
rajzi és Népművészeti Múzeum mától
hétfőig bezárólag 10-18, a Képző mű vé -
szeti Múzeum ma, holnap és holnap u -
tán 10-16.30, az Ásványtani Múzeum
ma és holnap 9-17, illetve a Pla netá ri -
um szintén ma és holnap 8-16 óra kö -
zött látogatható. (A baiamare.ro nyomán)

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.

Elballagtak a Németh László Elméleti Líceum három végzős
osztályának a diákjai. (Fotó: Deák Levente)

Kárpát-medencei
Háló-tábor

Sátoraljaújhely, 2014.
augusztus 3-10.

Jelentkezési ha tár i -
dő: 2014. jú ni us 9. 

Bővebb információ és
je lent ke zés: Nagy bányai 
(Má ramarosi) Ke rület –
Parti u mi régió, Uglár Sán -
dor (tel. 0746- 014930),
e-mail:

nagyb.2004 @freemail.hu.

A Háló vezetősége és
a Közösségi Műhely tagjai

Világszerte
megemlékezések

zajlottak a Nemzeti
Összetartozás

Napján
A mag yar közösségek a Kár pát- me -

dencétől Ausztráliáig, a világ minden
táján megemlékeztek a Nemzeti Össze -
tartozás Napjáról. A részvevők szerint
a trianoni évforduló üzenete az, hogy
bármi is történt az elmúlt 100 évben, a
magyar nemzetet senkinek sem si ke -
rült eltipornia.

A magyarországiakkal egyszerre kon -
dultak meg a Kárpát-medence magya -
rok lakta településein a templomok ha -
rangjai fél ötkor, hogy emlékeztessen a 
trianoni döntés időpontjára. (hirado.hu)
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Egyházi hírek
* Koltó-Katalinban pünkösdkor az

ünnepi rendnek megfelelően tartanak
istentiszteletet és osztanak úrvacsorát.
Légációs szolgálatot Vékony Roland-
 Ádám IV. éves teológiai hallgató vé gez.

* Vasárnap, 12.00 órai kezdettel úr -
vacsorával egybekötött unitárius ün -
nepi istentisztelet az evangélikus temp -
lomban.

* A nagybányai Evangé likus-
 Lu theránus Egyházközség minden
csütörtökön 18 órakor és vasárnap 10
órakor, a szokásos időpontban tartja is -
tentiszteleteit. Pünkösd  vasárnapján úr -
vacsoraosztással egybekötött isten tisz -
telet lesz, valamint hétfőn 10 órakor foly -
tatódik az ünnep.

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébániától helyez ték
örök nyugalomra Fehér Mihály test -
vérünket, akit 74 évesen kísértünk u tol -
só útjára, valamint Mendelovics Árpád  
testvérünket, aki 54 évesen hunyt el.
Nyugodjanak békében! 

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus gyülekezetben Csinos Norbert és

Csinos Roxana, valamint Trifoi Petrică 
és Trifoi Amalia tartották keresztvíz a -
lá Bud Krisztián és Fânăţan Florentina
kisfiát, aki a keresztségben az Eduárd
Alexandru  nevet kapta. 

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus gyülekezet templomában ünne pé -
lyes pünkösdi istentisztelet és úrva cso -
raosztás lesz június 8-án. Pünkösdi bűn -
bánati istentisztelet reggel 9 órától és
dél után 18 órától lesz.

* A „Vakácios bibliahét”  nevű gyer -
mektáborba nagy szeretettel várnak min -
den fiatal érdeklődőt, aki június 25-28.
között Szamosardón szeretné mélyí te -
ni bibliai ismereteit. A részvételi díj
150 RON, amely fedezi a szállást és az
ellátást.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
mátus gyülekezetből helyezték örök
nyugalomra Dongó Iván testvérünket,
akit 85 évesen szólított magához az Úr;   
Radu Julianna testvérünket, aki éle té -
nek 53.  évében hunyt el

* Ugyanitt, az újvárosi refor má tus
templomban kötött házas sá got Páll Ist -
ván, Páll István és Ilieş Maria fia és
Buzgău Loredana, Buzgău Ioan és An -
dor Aurelia lánya. Tanúként Sander -
son Mi chael és Covaci Alina voltak
jelen. Isten áldása legyen e megkötött
házasságon!

* A felsőbányai Nagy boldog asz -
szony plébániatemplomban ünne pé -
lyes Úrnapi mise lesz csütörtökön dél -
után.

H i r d e t é s e k 
Pünkösd

* Vasárnap, június 8-án pünkösd
főünnepét üli az Egyház. Kérjük ked -
ves híveinket, gyakran emlékezzenek
meg imáikban a Szentlélekről és buz -
gón kérjék az Ő adományait. A szent -
miséket vasárnapi sorrendben tartjuk
(8.00, 10.00, 11.30, 19.00), hétfőn, jú -
nius 9-én (pünkösdhétfő) a szentmisék
sorrendje templomunkban: 8.00, 10.00, 
19.00 óra.

* Június hava Jézus Szíve tiszte -
letére van szentelve. Templomunkban
minden este 7 órakor lesz szentmise és
Jézus Szíve ájtatosság. Ezen a héten,
szombat kivételével, a reggel 7 órai
szentmisék helyett közösen fogjuk el -
imádkozni az Egyház hivatalos reggeli 

imáját, a Laudest, azaz a Reggeli di -
cséretet a jelenlévők szándékára. 

* Hálás köszönet mindazoknak, a -
kik besegítettek a temető takarításában
és a templomi munkálatokban. A te me -
tő nagytakarítását folytatni fogjuk szom -
baton is (június 7-én), 9 és 12 óra kö -
zött. A hittanórák elmaradnak, mivel ez
a program a gyermekek és fiatalok rész -
vételére is számít. Ugyanakkor buz dít -
juk a kedves jelenlévőket is, csatla koz -
zanak hozzánk, hogy szebbé tegyük te -
metőnket.

* Június 15-én Szentháromság va -
sárnapja, templomunk búcsú ünnepe.
Meghívott vendégünk: Nm. Ft. Dr. Szé -
kely János, esztergom-budapesti se géd -
püspök. Plébániánk régi hagyománya
szerint, az ünnepélyes szentmise 11.30-
 kor kezdődik, a 10 órai szentmise pe -
dig csak ezen a napon, elmarad. Kér jük, 
ne feledkezzenek meg a teljes búcsú
elnyerésének lehetőségéről.

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,A magyarság nem a test, nem
a vér, hanem a lélek kérdése.”

(Györffy István)

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 RMDSz-nél  
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd

tart jogtanácsadást.
Az érdeklődőket minden
kedden 15.00-16.00 óra
kö zött várjuk a nagy bá -

nyai RMDSZ-székházba.

Az Uni ver sal Al loy Cor po ra tion Eu rope – repülőgépalkatrész gyár -
munkatársakat keres.  Folytonos fejlődésben lévén, technikai ismeretekkel

rendelkező, középiskola vagy egyetemi végzettsegű (mérnöki egyetem),
valamint számítógép ismeretekkel rendelkező személyek CV-jét érdeklődéssel
várjuk a következő e-mail címre: resurse.umane@universalalloy.com, vagy

személyesen, cégünk székhelyén: Dumbrăviţa 244 A.
Különböző állások betöltése lehetséges:

Termelés üzemeltető, Minőségellenőrző, Gépészmérnök, stb.
Az angol nyelv ismerete előnyt jelent, főleg a felsőfokú – mérnöki –

végzettséget igénylő állások betöltése esetén.
Minden önéletrajzot bejegyzünk, a megfelelő személyeket állásinterjúra hívjuk.

Előre is köszönjük érdeklődésüket.

A Nagy bá nyai Állat -
men tő E gy e sü let

vi dám és ü gyes ku tyái sze re tő gaz dik
je lent ke zését vár ják.

Továbbá szé pen kérjük, a ki te he ti,
tá mo gas sa te vé  keny sé gün ket, ma gán -
sze mély ként vagy cég ként is.

Sürgős jelleggel szal má ra, szi ge te lő
a nyag ra, fe de les mű anyag ved rekre
len ne szük sé gük ebe ink nek.

Elérhetőség: 0771747534.
Nevükben is e lőre kö szön jük!
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Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la je gye -

ket bo csát ki DU DÁS GYULA e gyik fest -
mé nyé nek kisorsolására.

Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön
ismert és el is mert festő mű vé sze, a nagy bányai
festőiskola ha gyo má nyai nak hű á po lásáért 2012-
 ben a Ma gyar Köz tár sa sági Érdem rend Lo -

vag keresztjével tüntet ték ki. A sorsolásra ke rü lő fest mény cí me Híd utca a re -
for mátus temp lom mal, mé re te 84x60 cm, fel becsült ér téke 2000 lej. Az alkotást
a Bá nya vi déki Új Szó anya gi tá mo gatására a ján lot ta fel a mű vész. Ezúton is kö -
szönjük! Tombolajegyek 10 lejes áron a szer kesztőségben és a Teleki Magyar
Ház ban kap hatók. Amikor a 200 jegy gaz dára ta lált, nyilvánosan sor so lunk, és
valaki a fest mény bol dog tulaj do nosa lesz.

TÖBB TOMBOLAJEGY = NAGYOBB ESÉLY!

Támogatási kérelem
Főtér Fesztivál 2014 -

Nagybányai Mag yar Napok
A rendezvény rövid ismertetése
Nagybánya legnagyobb szabású mag yar szabadtéri rendezvénye 2014-ben,

immár ki lencedik alkalommal kerül megszervezésre.
A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagybánya környéki magyarság évente meg -

rendezendő kültéri kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, amely Nagy -
bánya történelmi főterén kerül megrendezésre mag yar nyelven.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagybánya környéki magyarság közös -
ségépítő és közösségerősítő rendezvénysorozata. Célja a mag yar közösségtudat,
a mag yar önazonosságtudat és a mag yar kultúra megőrzése, erősítése ezen kö -
zös ségen belül. 

A Főtér Fesztivál mozgalomszerű, önkéntességen alapuló közösségi tevé kenység, 
a nagybányai és Nagybánya környéki mag yar civil szervezetek/csoportosulások
közös munkája. Nem profitorientált tevékenység, minden anyagi többlet csakis a 
következő években megrendezendő Főtér Fesztiválokra, vagy a nagybányai ma -
g yar közösség egyéb maradandó, humanitárius és közösségformáló tevé keny sé -
geire költhető el.

2010-től a szervezést a Főtér Fesztivál Egyesület bonyolítja le, mint a szer ve -
zésért felelős szervezet, melynek alapító tagjai és munkacsoportja az eddigi Fesz -
tiválokat szervező civil szervezetek/csoportosulások tagjai vagy újabban társult
szervezetek képviselői.

2012-től a rendezvénysorozat megfogalmazása: Nagybányai Mag yar Napok.
A Főtér Fesztivál 2014. szeptember 19-21. között lesz megtartva Nagybánya

régi főterén.
A Főtér Fesztivál honlapja:

www.foterfesztival.nagybanya.ro

www.facebook.com/foterfesztival

Felkérjük a kereskedelmi társaságok képviselőit, intézményeket és szer veze -
teket, valamint a lelkes magánszemélyeket, hogy lehetőségeik szerint járuljanak
hozzá az esemény sikeréhez és anyagi formában is támogassák rendez vé nyün -
ket. Az alábbiakban közöljük a támogatási kategóriákat:

A Főtér Fesztivál partnere: 15 000 lej felett

Fő támogató: 10 000 lej felett

Támogató: 5 000-10 000 lej között

     -     Arany fokozatú támogató: 3 000-5 000 lej között

     -     Ezüst fokozatú támogató: 1 000-3 000 lej között 

     -     Bronz fokozatú támogató: 500-1 000 lej között

     -     egyéb támogató: 100-500 lej között

A Főtér Fesztivál 2014 reklámanyagain a fenti rangsorolásnak megfelelően
fognak megjelenni  a támogató magánvállalatok, intézmények, illetve a támogató
magánszemélyek nevei.

Támogatási szándékukat kérjük jelezzék emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro

Köszönjük figyelmüket és szeretettel várjuk megtisztelő részvételüket és tá -
mogatásukat!

A Főtér Fesztivál 2014 szervezőcsapata

Nagybánya, 2014. június

Szót kér az Olvasó:

Tisztelt Szerkesztőség!
Eljutott hozzám a Bányavidéki Új Szó nem éppen egyszerű helyzete, a

Kossuth Rádión (Határok nélkül - 2014. 05. 30., a www.mediaklikk.hu ol -
dalon hallgatható meg - szerk. megj.) keresztül.

Szívesen segítenék lehetőségeimhez képest, amennyire lehet; ehhez azon -
ban bankszámlaszámra is szükség volna.

Keresgéltem nem keveset, ám nem találtam 100%-os biztos választ. A leg -
frissebb, amit leltem, egy 2012. áprilisi állapot szerinti számlaszám, azonban
az módosulhatott azóta.

Legyenek szívesek leírni, mi a jelenleg érvényes számlaszám!
A lap jövője érdekében írom le tanácsként, hogy érdemes volna minden lap -

szám elején/végén (de inkább a legelső oldalon) feltüntetni a számlaszámot,
hogy ne kelljen ezt keresgélni.

Ugyanis megeshet, hogy nem egy em ber szívesen segítene, csak elveszíti a
kedvét a sikertelen bogarászás közben. (Ugyanis más, támogatható szer ve ze -
tek bankszámlaszáma megtalálható a lapban, ám az újságé eléggé el van rejt -
ve - ha ugyan szerepel valahol...)

Eddigi teljesítményük, akaratuk előtt megemelem kalapom.
Bízom benne, hogy a mostani állapot ideiglenes és minél rövidebb lesz; a -

mennyire lehet, megoldódik és biztos jövője és minél több olvasója lesz az új -
ságnak!

Munkájukhoz erőt, kitartást kívánok!

Győr, 2014. május 29.                                                    Tisztelettel, Horváth Károly

Tisztelt Horváth Károly!
Nagy örömmel fogadtuk érdeklődését szerény szórványlapunk iránt. Fel -

ajánlását olvasóink nevében is előre köszönjük! 
Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro Ge nius Egyesületet, mely -

nek számlaszámai:
OTP Bank Románia, OTPVROBU        RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU        RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU        RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01
Az újságot támogató egyesület népszerűsítésével kapcsolatos tanácsát, a -

mit szintén köszönünk, megfogadjuk, ezentúl minden lapszámban feltüntetjük
az egyesület számlaszámait.

Még egyszer köszönjük, és kívánunk Önnek minden jót!

A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége

Meghívó
 „Ha nem az Úr építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta” Zsolt 127, 1

 Plébániai nap az új Don Bosco
terem megáldásával

Június 14-én, szombaton szeretettel meghívjuk plébániánk híveit, jótevőit
egy közös hálaadó ünneplésre.

Pro gram:
10.00 órától ünnepi hálaadó szentmise plébániánk jótevőiért, Boldog Schef -

ler János püspök ereklyéje jelenlétében
11.00 óra: közösségünk új termének megáldása
12.00 óra: kávészünet/regisztráció
12.30 óra:  Te Deum - hittanos gyermekeink előadása
13.00 óra:  „Evezz a mélyre” - csoportos beszélgetés/plénum
13.00 óra: gyerekeknek: kézműves foglalkozás, akadályversenyek
14.00 óra: ebéd
15.00 óra: Vidám percek - fiataljaink koncertje
16.00 óra: karaoke/nótaest
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Közösségépítő
gyermeknap

Szinérváralján

Ebben az évben is megrendeztük isko lánk -
ban (a szinérváraljai 2-es Számú „Alexiu Be -
rinde” Általános Iskola mag yar tagozatán)  
a már hagyományossá vált gyermeknapi prog -
ramokat, melyek célja a közösségformálás,
a versenyszellem kialakítása. Célunk az volt,
hogy a különböző korú gyermekek jobban
kommunikáljanak egymással különböző hely -
zetekben, ha kell, segítsenek is egymásnak.

A tevékenységek az osztálytermekben és a sza -
badban is zajlottak. Mivel általában a tanulóknak ke -
vés idejük jut játszásra, ezt a napot a játéknak szen -
teltük.

Ezzel és az ehhez hasonló rendezvényekkel azt
szeretnénk elérni, hogy az iskolánkban  tanuló gyer -
mekek között megszűnjenek az ellentétek, áthidalva
a különböző korosztályok közötti különbségeket.

A gyermeknapi rendezvény a Communitas Ala -
pítvány támogatásának kö szön hetően, mely segít ségé -

vel beszerezhettük a műhelyekben használt anyagokat,
édességeket, jutalomtárgyakat stb., nagy sikernek ör ven -
dett a gyermekek körében.

Tepfenhardt Ágota programfelelős

Szeszélyes nyár több mint 100
éve a Bánya-vidéken

„Egyszer minden rossz véget ér”, vígasztalták magukat a derűlátó gazdák Nagy -
bányán és környékén 1906 hatodik hónapjában.

A sokévi átlagnál körülbelül 20 milliméterrel több csapadék hullott júniusban. Jú -
nius 10. után a Szamos felső szakaszán  a tartós esőzés ár vizeket okozott, de 21-én a
nagy bányai országos állatvásárnak ked ve zett a szép idő. A Budapestről, Deb re cen -
ből és más városokból érke zett kereskedők 816 szarvasmarhát vásároltak meg. Egy nap 
múlva bőr ig áztak azok, akik otthon hagyták az esernyőjüket, ugyanis két felhő sza -
kadás kergette szét a kirakodó vásár tarka sokadalmát. Szintén júni us ban sok kutat
megfertőzött a nagy esőzések miatt beszivárgott trá gyalé.

Miután a föld kissé felszáradt, Lacfaluban, Lövi Márton udvarán csa tornát ástak fel -
sőbányai munkások. Nem akartak hinni a szemüknek, amikor körülbelül fél méter mély -
ségben egy szerecsendió nagyságú a rany golyócskára bukkantak. Szintén Felsőbányán
június 9-én borsó nagy sá gú jég olyan károkat okozott a zöldséges kertekben, mint a
fa gyos szen tek májusban a gyümölcsösökben. Ugyanabban a hónapban Nagy bányán
az egyik kedd délutáni térzenén az eső nem folyt be a bányász zenekar trombitáiba,
mert  a hangverseny alatt  nem nyíltak meg az ég csa tornái.

Több mint egy hétig tartó hőhullám után augusztusban ritkán bújt e lő a nap a  vas -
tag felhőtakaró mögül. A szokatlanul hűvös idő főként a szőlőnek ártott. 15-én, Nagy -
boldogasszony napján a város védő szent je verőfényes idővel ajándékozta meg a fel -
sőbányaiakat. Az örömbe ü röm is vegyült, mert sok nagybányainak nem jutott hely a
zsú folt vo na ton.

 A hónap végén Nagybányán megnyílt festészeti kiállításon a láto gatók Ferenczy
Valér, Börtsök Samu olyan tájképeiben is gyönyör köd hettek, amelyek 1906 szeszé -
lyes  nyarát is megörökítették.

2014 nyarára én egy olyan időjárásjelentést készítettem, amelyik biz tosan be vá -
lik. Az én előrejelzésem szerint ezen a nyáron az idő i dőn ként felhős, időnként napos,
időnként meleg, időnként hűvös, időnként szeles és időnként szélcsendes lesz.

Boczor József

Gyöngyszemek
Ha holnap megmondanák minden tüntetőnek, akit elkapnak az utcán,

hogy levágják az egyik fülét, akkor többet senki nem menne tüntetni, e lé -
gedetlenkedni a kormányhivatalok elé - mondta egy politikai elemző, aki 
csak a televíziós csatornák stúdióiban osztja a „józan észt”.

***
Ponta a kínai miniszterelnök látogatásakor az uniós zászlót eldugta,

ami szégyen - mondta T. Băsescu államfő.
Biztos csak a sok csillag miatt tette, nehogy szemfájást kapjon a ke let -

ről jött vendég.

***
Az adókat és illetékeket illetően rosszabb helyzetbe kerültünk, mint

Mozambik - mondta Mugur Isărescu, a Nemzeti Bank kormányzója. Ha
ez így van, akkor a nyári vakációban érdemes lenne felkerekedni és ta -
pasztalatcserét folytatni mozambiki barátainkkal arról, hogy ők mit is csi -
nálnak jobban, mint mi. Talán a küldöttségre ragadna is valami a lá tot -
takból, hallottakból, vagy a napsugarak áldásából egy kis színezék.

***
- Minket nem állít meg senki! - mondta az Eurovíziós Dalfesztivál

nyertese, Conchita Wurst transzvesztita osztrák előadó. 
Na ne már. Maholnap oda jutunk, hogy családjaink nőtagjai szakáll -

nö vesztő után fognak rohangálni.

***
A főzésre-sütésre szakosodott tv-csatornák egyikén arra lettem fi gyel -

mes, hogy az éppen szereplő séf azt mondja, „vízmentes vízben áztassuk
be...”.

Nem tudom, de ezért a saját találmányért még No bel-díjat is kaphatna. 
A hagymaszagú konyhaágazat No bel-díját.

Vicsai György
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Várépítők
A hegy, akárcsak egy hatalmas han -

gyaboly a nyári napmelegben, szinte tel -
jes egészében lüktetett, mozgott a nagy 
nyüzsgéstől. Látszólag teljes össze visz -
szaságban mozogtak odafenn az em be -
rek, mégis, alaposan szemlélve, cse le -
ke deteikben rendszert lehetett fel fe dez -
ni. Egyesek kétkerekű lovassze kere ken
hordták a köveket, mások a földet e -
gyen gették, vagy éppen ástak. Voltak,
akik méricsgéltek, voltak, akik falaz -
tak, és voltak, akik az árnyékba hú zód -
va osztogatták a parancsokat. Várat é -
pí tettek, nem is akármilyet. Nőket is lát -
tam ott, ők éppen hatalmas bog rá csok -
ban főzték az ebédet a munkától meg -
aszalódott férfiseregnek.

Ahogy közelebb értem, egyre vilá -
go sabban kirajzolódott előttem, hogy tu -
lajdonképpen mi is zajlik szemeim e -
lőtt. Jól kivehető volt, hogy egy hozzá -
vetőlegesen 40X40 méteres vár épül, kö -
rülötte hatalmas vizesárokkal. Mintha
a meredek kaptatón feljutó ellenségnek 
maradna majd még ereje bevenni a vá -
rat is. De akkortájt ez volt a divat, a vi -
zesárok annyira hozzátartozott a vár hoz,
mint egyszerű parasztember életéhez az
egyházi ünnepek sora. Mai elbe tyáro -
so dott szóhasználattal azt is mond hat -
nám, hogy az volt a trendi.

Amikor felértem a hegycsúcsra döb -
bentem csak rá, hogy milyen jól be le -
het onnan látni az egész környéket. Nem
hiába esett az építők választása pont ar -
ra a dombra, s nem a másik hat va la me -
lyikére. Jól szemmel lehetett tartani a ke -
reskedelmi útvonalakat, időben fel le -
hetett fedezni akár az ellenséges sere -
get is, hiszen a tekintet elé táruló pan o -
rama lenyűgözően terjedelmes terü le -
tet ölelt át.

- Teres, ne lustálkodj ott! - ordí tot -
ta el magát hirtelen mellettem az egyik
árnyékban sziesztázó, a többiekhez ké -
pest jólöltözött férfi.

Úgy megijedtem, hogy hirtelen fu -

tás nak eredtem, megfeledkezve arról,
hogy tulajdonképpen engem nem is lát -
nak. Aztán megtorpantam, és elemi kí -
váncsisággal néztem az építőket. A Te -
resnek szólított alak éppen felkapott egy
nagy követ, és a falat rakó mesterhez
vitte, aki aztán jó ideig forgatgatta, ta -
pogatta, kopácsolta azt, majd a helyére
pászította. Úgy odaillett az a kő, mint -
ha csak valamelyik modernkori kőfa ra -
gó műhelyében készült volna, a leg kor -
szerűbb gépekkel. Úgy passzolt az épít -
ményhez, mint az egyes em ber a kö zös -
ségéhez. Összeolvadt, eggyé vált vele.
Akárcsak én a szülőföldemmel. Akár -
csak te a szülőföldeddel. Akárcsak ő a
szülőföldjével, a legbensőbb közös sé -
gé vel. Az az élettelen, de mégis élettel
teli kő már akkor tudta azt, amire én csak
később jöttem rá: mindenkinek helye és
szerepe van a világban, és hogy a vi lág -
ból annyi a tied, amennyit meg tudsz
változtatni rajta. Amennyit hozzá tudsz
adni önmagadból, vagy amennyivel job -
bá, szebbé tudod tenni.

Hirtelen, Isten tudja, miért, elál mo -
sodtam, ezért leheveredtem a fűre, és mély
álomba szenderültem. Fura, de az em ber
álmában is képes elálmosodni. Így szü -
letnek álmok az álmokban. Furcsa szim -
biózis ez, amikor álmok táplálnak ál mo -
kat. Egy olyan megmagya rázhatat la nul
csodálatos, de ugyanakkor félelmetes já -
ték, amit agyunk játszik velünk. Végül, 
ébredéskor már szinte lehetetlen meg -
ha tározni, hogy mi az álom, és mi a va -
lóság. A határvonalak elmosódnak a -
gyunkban, a történetek egybeolvadnak 
egy időtlen dimenzióban. Ilyenkor el -
gon dolkozunk bizonyos dolgokon, ese -
ményeken, történéseken, lelkünket cso -
dálatos, felemelő, vagy éppen félel me -
tes, mélybe rántó hangulatok, érzések
kerítik hatalmukba. Mi pedig sodró dunk
velük tehetetlenül, s közben milliószor
szerepet cserélünk, mindent előlről kez -
dünk, amíg a legvégső álom örökre le
nem csukja szemhéjunkat.

Mi van akkor, ha az általunk való -
ságnak hitt állapot is csak egy álom?
Vagy egy álom egy másik álomban? Mi

van akkor, ha létünk csupán illúzió, sem -
mi több? Mi van akkor, ha meg for dul -
tak a szerepek, ha nem a valóság az á -
lom, hanem az álom a valóság alapja?
Ha az álomból járunk át időnként a va -
lóságba, nem pedig fordítva, s meg te -
remtjük a magunk külön kis (álom)vi -
lágát? Az én világom, a te világod, az ő 
világa. Milliárdnyi világ, milliárdnyi á -
lom. Vajon csak így vagyunk képesek
megálmodni az életet? Egyáltalán ké -
pesek vagyunk megálmodni a valósá got?

***
Mire megébredtem, a vár már el ké -

szült. Teljes pompájában uralta a dom -
bot, az egész tájat. Micsoda építmény!
– csodálkoztam rá a szemem elé kerülő 
látványra. Önkéntelenül is össze vetet -
tem agyamban az álombeli énem által
jelenként felfogott látványt azzal, ami
valahol a tudatalattimban – egy előző
álomból, vagy éppen a valóságból - ő -
riztem erről a helyről. Akaratlanul is ki -
vetítődött lelki szemeim elé egy nyug ta -
lanító kép: bokrokkal, bozótokkal, gyom -
mal, mohával benőtt vármaradványok,
az enyészet és a feledés savában osz la -
dozó múlt. Megborzongtam, amikor en -
nek a jövőképnek a körvonalai egyre
jobban kirajzolódtak. Láttam magam,
amint a még meglevő élettelen kőra ká -
sok között sétálok, reménytelenül ke res -
ve a múltat, faggatva a némákká vált
kö veket. Tehetetlenül szemléltem, a hogy
élelmes emberkék szekereikkel el hord -
ják a köveket, hogy házat építsenek ma -
guknak, mit sem törődve azzal, hogy
nem egyszerű kövek azok, hanem a múlt, 
múltunk darabkái. Minden egyes kő egy
betű, egy szó az egyetemesség nagy tör -
ténelemkönyvében. Egy betű, egy szó,
amit ha elhurcolnak, más közegbe h e -
lyeznek, többé nem mondatik ki. Mert
a kövek is beszélnek hozzánk, de csak
akkor, ha ezt engedjük, ha van bátor -
ságunk megérteni őket. Ha viszont el -
né mítjuk a köveket, hidegvérrel meg -
gyilkoljuk a múltunkat.

… De most még délceg katona strá -
zsált a kilátón, figyelte a völgyben ö lel -
kező kereskedelmi útvonalakat. Onnan 
fentről hangyáknak látszottak az em be -
rek, s ez a hasonlóság nem csak a mé -
retekben, hanem a szorgosságban is meg -
mutatkozott. Legalábbis onnan úgy lát -
szott, hogy mindenki siet valahová, dol -

gozik, mozog, lendületben van. Áruval 
megpakolt szekerek jöttek minden i -
rány ból, és mentek minden irányba, mi -
után hajtóik elcserélték egymás között
portékáikat.

Gyermeki rácsodálkozással szem lél -
tem odafentről az eseményeket. El dön -
töttem, hogy miután végigjárom a vá -
rat, lemegyek a völgybe, hogy közelről 
is megismerkedjek a nyüzsgő, pezsgő
középkori piaci élettel. Lelkesedve hab -
zsoltam az információkat, mint aki ed -
dig egy ablak és ajtó nélküli szobában
élte életét. Megelevenedett előttem a
múlt, a történelem, s ez nagyon fel vil -
lanyozott. Már magam sem tudtam el -
dönteni, hogy a várbeli vagy a völgy -
be li életre voltam kíváncsibb. De ezt
talán lehetetlen is volt eldöntenem, hi -
szen mindkét milliőt egyformán iz gal -
masnak találtam.

Sietve, ugyanakkor némi féle lem mel
zsigereimben léptem be a vár kapuján.
Kétoldalt az őrök kardjukra tá masz kod -
va unatkoztak. Látszott arcukon, hogy
már alig várják a váltást. A melegtől u -
gyanis már szinte megaszalódtak, ráa -
dásul dolguk sem sok akadt, hiszen a ki -
látón levő társuk mindenről időben tá -
jé koztatta őket. Fentről ugyanis ő már
egy órával korábban észrevette bárki
ér kezését. Különben sem volt túl nagy
forgalom a vár körül, mivel a vám sze -
dők a völgyben gyűjtögették a tizedet,
amit aztán egyszerre hoztak fel. Meg -
kímélték a pornépet egy fárasztó úttól.

Annál nagyobb volt viszont a nyüzs -
gés a várfalakon belül. Mikor beléptem 
a kapun, mintha hirtelen egy teljesen más
világba csöppentem volna. Emberek jöt -
tek-mentek, gyerekek szaladgáltak szé -
dítő ricsaj közepette, az üllőt rit miku -
san kongatva kovácsok kalapáltak, ka -
tonák masíroztak. A kinti csendhez és
mozdulatlansághoz szokott érzék szer -
ve imnek nehezükre esett megszokni a
lüktetést, de aztán csakhamar meg nyu -
godva vegyültem el a vár népe között,
mint parányi búzaszem a gabonás zsák ban.

Talán még most is ott vagyok, s ta -
lán az idők végezetéig ott leszek, őr ző -
szellemként bolyongok a várromok kö -
zött, s embernyelvre fordítom a kövek
üzenetét azok számára, akiknek van fü -
lük, hogy meghallják azt...

Tamási At tila

Péter Károly jegyzete:

Álmodó generációk
„Ha meg tudod álmodni, meg tudod csinálni” (Walt Dis ney)

Az álmok fontos lenyomatai életünknek: bennük tükröződnek vágyaink.
Mindig is álmodozó voltam. Bejártam én a mesék országát, megcsodáltam 

Eger csillagait, barátja voltam a Pál utcai fiúknak, utaztam a holdba, laktam
Tamás bátya kunyhójában, Péntek voltam a Kétségbeesés szigetén, valamint
mamutvadász a jégkorszak végén, valahol a Don partján. Hadvezér is vol -
tam: legtöbbször Napóleon. Később jöttek a lányok: álmodtam, hogy Júlia Ró -
meója vagyok, hogy én szórakoztatom Csehov három nővérét, Olgát, Mását
és Irinát, és a mozikban vagy színházakban látott sok-sok színésznőt. Ál ma -
imból mindig visszatértem a biztonságot jelentő meleg fészekbe, a családba. 

 Ifjúságom egyszer csak szertefoszlott, de nem engedtem, hogy az álmok és
a remények vele együtt elenyésszenek: ma is álmodom, egyre merészebb ál mo -
kat. Most például visszatérő álmom lett a politikamentes világ megte rem té sé -
nek lehetősége…

Az álmok mai álmodóinak is vannak álmaik. Ők maguk tele vannak tü rel -
metlenséggel és végtelen szabadságvággyal. Számukra a „valódi” valóság és 
a mesterségesen létrehozott fiktív valóság elkülönítése komoly problémákat
o koz.  Egyesek szeretnék, ha a munkahely buli lenne, a szerelem pedig pénzért 
megvásárolható olcsóság. Valamikor sokat rágódtunk azon, hogy egy bizo -
nyos kérdésre megtaláljuk a választ. És azon is, hogy megjavítsunk valamit,
ha elromlott. A mai fiatalok minden kérdésre azonnal választ kapnak az in -
ternet segítségével, az elromlott dolgokat pedig eldobják, kicserélik újabbra,
jobbra. Többségük azonban építő álmokat álmodik. A baj csak ott van, hogy
bizonytalanság, kishitűség és alacsony kockázatvállalási hajlandóság jel lem -
zi őket. Sokan nem bíznak abban, hogy képesek megvalósítani álmaikat. Vagy
ha bíznak, azt valahol külföldön akarják elérni, távol a családtól.

Hogy veszekedés ne legyen generációk között, egyezzünk meg. Az álmok min -
dig is álmok voltak: talán szebbek a mi megvalósíthatatlan, éhes gyomorral
álmodott álmaink; talán anyagilag könnyebben teljesíthetők a mai fiatalok ál -
mai és vágyai, de így is, meg úgy is, megvalósításukért harcolni mindig ér de -
mes volt, és lesz is.

A
szinérváraljai

vár egykori
alaprajza és

jelenkori
romjai.



2014. június 6. HU MOR-ZSÁK

HU MOR-ZSÁK

- Bátya, ez itt egy szín tisz -
ta mag yar falu. Miért van még -
is minden csak szlovákul kiír va?

- Hát, az u kedvükír, mert
mink úgy is tudjuk, hogy mi
hun van...

***
Kisfiú kérdezi az anyját:
- Anyu, hogyan születik a

kisbaba?
- Jaj, kisfiam, az na gyon

hosszú történet!
- Anyu, akkor legalább az

elejét meséld el!

***

Lány:
- Te, olyan érzésem van,

mintha le akarnál fektetni.
Fiú:
- Á, dehogy...
Lány:
- Nem baj, akkor is fektess

le! Meg akarok szabadulni et -
től az érzéstől.

***
Barack Obama elnök, Vla -

gyimir Putyin miniszterelnök
és José Barroso, az Európai Bi -
zottság elnöke tárgyal Isten nel.

Obama azt kérdezi Istentől:
- Meg tudná nekem mon da -

ni, mikor fogja visszaszerezni
az Egyesült Államok a pénz ü -
gyi és politikai vezető szere pét?

Isten némi töprengés után
így válaszol:

- Sajnálom, de ez nem fog
bekövetkezni az ön hivatali i de -
je alatt.

Aztán Putyin kérdez:
- Mikor fogja Oroszország 

visszaszerezni a globális hege -
móniáját?

Isten erre így felel:
- Sajnálom, de ez nem fog

megtörténni az ön hivatali ide -
je alatt.

Ezután Barroso kér de z:
- Kedves Jóisten, meg tud -

ná nekem mondani, mikor lesz 

az Európai Unió végre való ban
szerves egység, amelyben min -
den tagállam együttműködik a
közös cél érdekében?

Isten komolyan gondol ko -
dó ba esik, majd így válaszol:

- Végtelenül sajnálom, de ez
nem fog bekövetkezni az én hi -
vatali időm alatt.

***
A cigány házaspár megy az 

utcán. Elől megy a férj és két
lépéssel mögötte az asszony.
Hangosan beszélgetnek: 

- Te Lajos, szeretsz? - kér -
dezi az asszony. 

- Szeretlek hát - válaszolja
az em ber. 

- Aztán nem hagysz el so ha?
- Hát ne maradj le, süsd meg!

***
Két asszony beszélget:
- Az én férjem mostanában 

rengeteget segít a háztar tás ban.
Mos, főz, takarít, vasal, min den -
nap elmosogat.

- Vajon miért változott meg
ennyire?

- Valahol azt olvasta, hogy 
a feleség akkor jó szexuális part -
ner, ha nagyon pihent.

- És mi az eredmény?
- Nem tudom, mert a fér jem 

minden este holtfáradtan zu han
ágyba.

***
Egy kisvárosi templomban

az erkölcsökről beszél a pap:
- Olyasmi, hogy tökéletes

férfi nem létezik. Ha van itt o -
lyan a jelenlévők között, aki is -
mert egy tökéletes férfit, az áll -
jon fel.

Senki nem jelentkezik.
A következő kérdés:
- Van olyan aki, ismert egy 

tökéletes nőt?
Egy vékony, őszhajú nénike

jelentkezik.
- Én nem ismertem szemé -

lyesen, de rengeteget hallot tam
róla. Ő volt a férjemnek az el -
ső felesége.

***
Két óvodás talál egy cicát:
- Kiszisza, kiszisza! - szól

az egyik.
- Nem igaz, hogy nem tu -

dod kimondani a matka nevét!

***
Két béka beszélget:
- Azért jó, hogy az összes

lány megvolt a faluban.
- Ja. De azért a varazsló lá -

nyát kihagyhattuk volna...

Szerelmi vallomások foglalkozások szerint
Pék: - Bözsikém, cukros kis kalácsom, oh

nézze, mint dagasztja keblemet a szerelem, mely -
nek maga az élesztője. Szívem egy nagy lán -
go ló kemence, melyben maga lapátol. Arca o -
lyan fehér, mint a dupla grízes nullás, nyaka
karcsú, mint a tejes színkenyér. Kérem, ne en -
gedje, hogy hiába gyúrjam magát, vegye be tő -
lem ezt a tésztát, különben egész életében sós
könnyeket fog hullatni. 

Cipész: - Valami úgy nyomja a szívemet,
mint a szűk cipő a tyúkszemet. A szerelem e rős
bakancsszíjai fűznek magához, aki olyan, mint
egy lakk báli különlegesség. Szemei úgy ra -
gyognak, mintha Polifix-szel pucolta volna ki. 
Kérem, legyen a párom, és ígérem, nem vá laszt
el minket más: ásó, kapa, dikics, csiriz, reszelő.

Szabó: - Nem tudok jól svájfolt formát ad -
ni szerelmemnek, melyet a maga fazonja iránt 
érzek. Meglátom gyűszűnyi csöpp kis száját, szí -
vem úgy zakatol, mint egy jól megolajozott var -
rógép. Minél előbb mondjon igent és varrja a
nyakamba magát, mert addig tűkön ülök és sejt -
heti, hogy az nem kellemes. 

Dohányos (két köhögés között): - Gizike,
a dok egy slukkot, de csak ha a feleségem lesz.
Egész életemben úgy fogok dolgozni magáért, 
mint egy Munkás, házasságunkra az Ötéves ter -
vet, és meg lesz életünkben a Harmónia. Ha nem
jön hozzám, nem ér az én életem egy pipa do -
hányt sem. 

Rendőr: - Hopp, Bözsikém! Kérem, álljon

meg egy szóra! Régen figyelem, lesem az al kal -
mat, hogy bevalljam szerelmemet, és szívem bör -
tönében magánzárkába csukjam magát. Ér -
zem, hogy magát is rózsaláncok fűzik hozzám
és a legalaposabb házkutatás mellett sem nyo -
mozhatnék ki magamnak jobb feleséget. Ké -
rem, jöjjön hozzám és ígérem, hogy soha nem
fogok kihágást elkövetni.

5 fontos
eligazítás

1. A pénz nem boldogít,
de kellemesebb sírni egy Au -
diban, mint egy biciklin.

2. Bocsáss meg az el len -
ségeidnek, de jegyezd meg
a rohadékok nevét.

3. Segíts a bajba juto tta -
kon, emlékezni fognak rád,
mikor megint bajba ke rül nek.

4. Sok em ber csak azért 
él még, mert törvénybe üt kö -
ző lenne lelőni őket.

5. Az alkohol nem meg -
ol dás, de a tej sem.

- Gyere, a gyerekek már kirakták a madáreleséget,
ha sietünk, jól becsemegézhetünk árpából,

búzából, kenyérmorzsából is!

- Tudok egy snájdig kis kukát nem messze innen...
Meghívhatom kegyedet egy kis ételmaradékra?

- Ez egy háromgyerekes szegény család 
kukája... Gyere, menjünk az ügyvéd
Dókayhoz, ott ilyenkor dobják ki a

vasárnapi maradékot.

Ady, a kisnyugdíjas:
- Már vénülő szememmel őrizem a szemetet...

- Ha időben érünk a milliomos Martosék kukájához,
és megelőzzük a patkányokat, még egy

kis kaviár is kerül a kenyér farára!
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Végleges: nem lesz
aranybánya Verespatakon

Elutasították a cianidos aranybánya
megnyitását elősegítő tervezetet.

A szenátus után kedden a képviselőház is elutasította a veres pa taki 
aranybánya-beruházást elősegítő törvénytervezetet, amit ta valy
augusztusban a bukaresti kormány terjesztett a törvényhozói testület
elé.

Korábban a szenátus is elvetette a
tervezetet, amely így a képviselőházi
voksolás után végleg elutasítottnak te -
kinthető. A cianidos aranybánya meg -
nyitását elősegítő jogszabályt először,
tavaly novemberben az úgynevezett
verespataki parlamenti különbizottság
utasította el.

A tervezet el len akkor a még kor má -
nyon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL)
érvelt. A liberálisok azt nehez mé nyez -
ték, hogy Vic tor Ponta miniszterelnök
vezette kabinet a kormánykoalícióban
lévő liberálisok tájékoztatása nélkül
terjesztette a parlament elé a törvényt.
Ez volt akkor Ponta és Crin Anto nes -
cu, a PNL most távozó elnöke között
az egyik első olyan nagyszabású vita,
amely végül a néhai Szociálliberális
Szövetség (USL) idei felbomlásához
vezetett.

Romániában tavaly ősszel számos
utcai tüntetés volt, Bukarestben több

ezer em ber vonult fel, és a beruházást
elősegítő törvénytervezet megbuk ta -
tását követelte a parlamenttől. A tavaly 
novemberi különbizottsági és szená tu -
si elutasítást követően a képviselőház
sokáig nem tűzte napirendre a ter ve ze -
tet. Az USL ugyan megszűnt, de a pár -
tok álláspontja nem változott, hiszen
korábban a képviselőházban a cikke -
lyenkénti vita során szinte valamennyi
frakció a tervezet el len foglalt állást. A
keddi végszavazáskor is 302 tör vény -
hozó szavazott a beruházást elősegítő
tervezet elutasítása mellett, egy az el u -
tasítás el len, és hárman tartózkodtak.

A Rosia Montana Gold Cor po ra tion 
kanadai-román vegyesvállalat 330 ton -
na aranyat és 1600 tonna ezüstöt akar
kibányászni Verespatak környékéről ci -
anidos technológia alkalmazásával. A
román állam nem mondott le végleg az
ásványkincs kitermeléséről.

(MTI)

Július végéig lehet pályázni
a Nyilas Misi Egyesületnél

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület idén is meghirdeti a
2003 óta évente rendszeresen megjelent pályázati felhívását. A pá -
lyá zatot ösztöndíj-támogatás céljából 2014. július 31-ig, a 2013/
2014-es tanévben mag yar nyelvű oktatásban résztvevő, 7–10. évfo -
lyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrá -
nyos helyzetű diák szülője, mint magánszemély nyújthatja be.

Pályázhatnak olyan szülők/gyá mok,
akiknek igazolhatóan kiváló képes sé gű
gyermeke a 2013/2014-es iskolai évben
mag yar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10.
osztályban és teljesíti az alábbi felté te -
le ket:

1. A család anyagi helyzete nem teszi
lehetővé a gyermek továbbtanulását; az
egy főre eső reális jövedelem nem ha -
ladja meg a havi nettó 400 RON-t.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás
esetén legalább érettségiig tőle tel hető -
en biztosítja gyermeke továbbtanulását 
mag yar nyelven.

3. Csak olyan tanulók szülei pályáz -

hatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-
 es általánost ért el az előző tanévben.

Az egyesület kérése, hogy ne pályáz -
zanak olyanok, akik rendezett, jó körül -
mények között élnek, mert ezzel visz -
szaélnek a támogatók szándékával, és
az igazán rászorulókat foszthatják meg 
a támogatástól. Ne pályázzanak vállal ko -
zók, sem olyanok, akik iparosként vagy
mezőgazdasági jövedelemből biztosí ta -
ni tudják családjuk megélhetését. Az ösz -
töndíjra városon élő rászoruló, tehet sé -
ges tanulók szülei is pályázhatnak.

Tészletes pályázati felhívás és űr lap:
http://www.nyilasmisi.ro/ (maszol.ro)

Schengen
Alighanem Schengen lesz ebből,

mondja a mag yar egyenruhás, s a 
biharkeresztesi határátkelőnél a
kis busznyi utazóközönség máris a 
szebb jövőről kezd álmodozni.

Amikor csak úgy átsuhan az
em ber a határon, igazából azt sem
tud ja, mikor melyik országban jár,
fo gódzót a településtáblák adná -
nak, no meg a román–mag yar át -
me net e setében a fű zöldebb szí -
ne, az út menti szemét látványos
megfo gyat kozása, a rendezettség, 
odafi gye lés, a kóbor kutyák várat -
lan eltűnése, szóval, pár olyan ap -
ró ság, ami – meg előlegezett jóin -
dulat ide, remélt civilizációs fejlő -
dés oda – mindig is jellemezni
fogja Romániát. Mert hogy a ku -
tyából nem lesz szalonna – öre -
gecske mondás immár, de erő sen
tartja magát.

Bár, ami azt illeti, most nem o -
lyan rossz a határátkelés, mint
volt még pár évvel ezelőtt is, most
már elég, ha az em ber a személy -
azo nos ságiját felmutatja, és me -
net is, jö vet is csak egy helyen kell 
megáll ni, de akkor is meg kell áll -
ni, és a zok a ronda építmények ú -
gyis a zok ra az időkre fognak min -
dig emlé keztetni, amikor nagyon
macerás volt az országok közti u -
ta zás, a vám vizsgálat nem csupán 
a csomag tar tó felnyittatásából ál -
lott, de az e gész utazócucc kipa -
koltatásából, ilyenkor az ember -
nek gyomra össze szorult, hangja
sűrű remegésbe kez dett, mert mi
lesz, ha az ajándék nak szánt ro -
mán konyakról a vá mos lecsa var -
tatja a dugót, hogy meg győződ -
jék, valóban ama szeszes ital bé -
le li-e az üveget, ami a címkén nyom -
tatva vagyon, s még a jobbik eset,
ha elkobozza, de megkezdett i tal -
lal mégsem illik beállítani sen -
kihez.

Vagy visszafelé jövet a köny -
vek sokasága, ki tudja, épp melyik 
szúr ja a szemét az akkor és ott a
leg főbb hatalom földi megtestesí -
tőjé nek pózát és viselkedésmódját 
fel vevő román vámosnak, mert az 
még az antikváriumban tiszta sor
volt, hogy nem akármilyen köny -
vet sza bad megvásárolni, s ha a

naiv em ber azt képzelte, egy ifjú -
sági regény vagy valami útleírás
tán-talán nincs a tiltott nyom tat -
vá nyok listáján, hát igencsak na -
gyot csalód ha tott.

Mai napig sem értem pél dá ul,
hogy a Világjárók sorozat e gyik
kötetét, Az Atlanti-óceán nagy ka -
landjai címűt miért kellett an no a
vámiroda asztalán hagy nunk, vé -
lem azért, mert miután a szol gá -
latos tiszt a toronyként magasodó 
könyvhalom minden címét lefor -
díttatta édesa pám mal, épp azt ü -
töt te fel, koszos ujjával rámu ta -
tott egy párbeszéd egyik sorára,
és megkérdezte, mit ír ott. – Ne
üsd bele az orrodat – vá la szolta
édesapám, szöveghű ro mán for dí -
tásban tolmácsolva a nyom tatott
betűk sorát.

Mereng hát a kisbusznyi uta -
zó közönség, álmodozik a szebb jö -
vőről, amit a dolog egysze rű sé gé -
ért és csak az adott helyzetre le -
szű kítve Schengen néven szokás
emlegetni. Bár a külső jelek nem
arra utaltak e pár nap előtti má -
jus végi délutánon, hogy az utób -
bi évek tessék-lássék határ elle nőr -
zése is megszűnne, sor ugyanis a
vámbódék előtt három, és mind e -
gyik csak araszol előre.

Amott elöl egy autót félre is ál -
lítanak, nem látni pontosan rend -
számát, de mintha bolgár lenne.
És a kuckóhoz érve a román ha -
tárőr a személyazonosságikat be -
gyűjtve, minden autónál bevonul
az irodába, jócskán elpusmogva
ellenőrzésükkel. Eközben folyhat
a párbeszéd a mag yar határőrrel, 
aki unottan az ajtófélfának tá masz -
kodva jelenti ki: – Alighanem
Schen gen lesz ebből – fejét nem
fordítja hátra, de hangját sem hal -
kítja, és mindannyian jól tudjuk,
az odabenn szöszmötölő román
kollégája éppúgy érti a mag yar
beszédet, mint mi. – Rászóltak a
testvérekre Brüsszelből – foly tat -
ja –, azért veszik komolyra a dol -
got.

A szebb jövőnek álmodozása hir -
telen megszakad, hiszen minden -
kinek rá kell jönnie, a mag yar e -
gyenruhás tiszt a schengeni el len -
őrzés felállítását a mag yar–ro mán
határra értette. Bárcsak ne lenne
igaza. (Váry O. Péter / Háromszék)



Vi king illatot lehet
szagolgatni: kihagyhatat -
lan szolgáltatás Yorkból

Rendhagyó turistaszenzációval ruk -
kolt elő az angliai York város mú zeu -
ma, “vi king sprayt” kínál a látoga tói -
nak, akik így szagolgathatják, milyen
illatokkal találkozhattak a vikingek a
középkorban - írja a mult-kor.hu. Az
angliai települést 866-ban foglalták el
a vikingek, és York gondosan ápolja
örök ségét, például évente nagyszabású 
vi king fesztivált rendez. A múzeum az
alapításának 30. évfordulójára kiadott
illatszert Északi Erőnek nevezték el, és 
a termék ismertetője szerint mind azok
az aromák összesűrűsödnek, ame -
lyekkel egy vi king harcos nap mint nap 
találkozhatott. A kutatók ebben a jó il -
la tokat (fenyő, tengervíz, gyümölcsök, 
dió) vegyítették a kevésbé kellemes
szagokkal (vér/alvadt vér, iszap, em be -
ri veríték, felégetett házak füstje). A
hírek szerint elég jól fogy az illatszer.
(mult-kor.hu)

A heringfing szinte
háborút okozott

Svéd katonai szakértők a hideg há -
ború idején a heringek szellentésének
hangjáról sokáig azt hitték, hogy a
szovjet tengeralattjárók invázióra ké -
szülnek az országuk el len - mondta
Magnus Wahlberg, akit a halak szel len -
téssel való kommunikációjának fel fe -
de zéséért 2004-ben IgNobel-díjjal tün -
tettek ki. Az Origo cikke szerint Wahl -
berget és munkatársait az 1990-es
évek ben bízta meg egy kutatással a

Svéd Királyi Haditengerészet, amiben
titkos víz alatti hangfelvételeket kellett 
elemezniük. Az alapos vizsgálat során
kiderült, hogy a hangokat nem ten ger -
alattjárók okozzák, hanem a heringek
végbeléből kiáramló buborékok. Arra
jöttek rá, hogy a heringek a szellen té -
sükkel gyakorlatilag egymással kom -
munikálnak, ezzel segítik a halrajok
együtt maradását. Amikor a svédek
elő ször, az 1980-as években észlelték a 
hangokat, a külügyminisztérium hiva -
talosan elítélte a Szovjetuniót, amiért
tengeralattjárói megsértik a svéd vize -
ket. A hangok azonban a hidegháború
befejeződése után sem szűntek meg, és 
ekkor bízták meg a kutatókat a hang -
felvételek elemzésével. „Bárcsak ha -
marabb leírhattuk volna ezt a halszel -
lentést! Akkor kicsit alacsonyabban
tarthattuk volna a svéd védelmi költ sé -
geket, és jobb lett volna Svédország és
a Szovjetunió kapcsolata a hideghá bo -
rú vége felé” - mondta Wahlberg.

Az amerikaiak felét
hackelték meg tavaly
Hackerek az elmúlt egy év lefor gá -

sa alatt 110 millió amerikai - az Egye -
sült Államok felnőtt lakossága mint -
egy fele - adataihoz fértek hozzá - je -
lentette a Ponemon In sti tute számítá -
saira hivatkozva a CNN. A számítógé -
pes behatolók által feltört elektronikus
fiókok, címek és számlák száma elér -
heti a 432 milliót. A bűncselekmények
számát pontosan nem lehet megál lapí -
tani, mert az olyan internetes szolgál ta -
tók, mint az AOL vagy az eBay nem
számoltak be pontosan a szervereiken
történt betörésekről. A CNNMoney ál -
tal közölt összesítés szerint a Tar get
áru házlánc esetében a behatolók 70
mil lió ügyfél és további 40 millió bank -
kártya, az Adobe esetében 33 millió
felhasználó és 3,2 millió kártya, a
Snap chat esetében 4,6 millió felhasz -
ná ló, az AOL-nál 120 millió felhasz ná -
ló “jelentős részének”, az eBay eseté -
ben pedig potenciálisan mind a 148
mil lió vásárló adatait szerezték meg.

Túlsúlyos a világ
egyharmada

Elhízott vagy túlsúlyos a világ né -
pes ségének csaknem egyharmada: szá -
muk elérte a 2,1 milliárdot és egyetlen
állam sem képes sikerrel kezelni a
problémát - derül ki a legfrissebb ada -
tokból. A túlsúlyosak és elhízottak szá -
ma 1980-ban 857 millió volt, 2013-ra
viszont 2,1 milliárdra emelkedett. Ez
az ütem gyorsabb, mint a világ népes -
sé gének növekedése. A leggyorsabb
emelkedést Ausztráliában és Ázsiában
mérték, itt harminc év alatt több mint
nyolcvan százalékkal nőtt az adat. Az
Egyesült Államokban és Oroszország -
ban a legmagasabb az arány, Nagy-
 Bri tan nia Nyugat-Európában a har ma -
dik helyen áll - tudósított a BBC hír -
portálja a Lan cet brit orvosi hetilapban
megjelent elemzésről. A Közel-Kele -
ten és Észak-Afrikában a férfiak majd -
nem 60, a nők csaknem 65 százaléka
túlsúlyos. A világ túlsúlyosainak 13
szá zaléka él az Egyesült Államokban,
Kínában és Indiában együtt 15 szá zalé -
ka. A szakértők szerint a növekedés
oka “a világ modernizálódása”, amely
“a test tétlenségét” okozza minden szin -
ten. Az eddig legátfogóbb tanulmány a 
Washingtoni Egyetem egészségügyi
adatokkal foglalkozó intézete (IHME)
vezetésével 188 ország adatai alapján
készült, a Bill & Melinda Gates Ala pít -
vány finanszírozta. A világ sok orszá -
gát képviselő kutatók felmérések - töb -
bek közt az Egészségügyi Világszer ve -
zet (WHO) vizsgálatai - és kormány za -
ti portálok adatait elemezték, tanulmá -
nyoztak “minden cikket”, amely az el -
hízottak és túlsúlyosak számáról szól
és az 1980-2013 közötti időszakból
származik. Kutatásuk kimutatta: az el -
hízás aránya az egész világon emel ke -
dik, noha a legmagasabb rátát továbbra 
is a fejlett országokban mérték. A világ 
671 millió elhízott emberének több
mint fele tíz országban él, ezek sor -
rend ben az Egyesült Államok, Kína,
In dia, Oroszország, Brazília, Mexikó,
Egyiptom, Németország, Pakisztán,
Indo nézia. A tanulmány “sürgős glo -
bá lis intézkedéseket” kért, hogy a világ 
megküzdhessen a kockázati ténye zők -
kel: a túlzott kalóriabevitellel, a moz -
gás szegény életmóddal, “az élelmi -

szer fogyasztás ipari reklámozásával”.
“Egyetlen ország sem volt képes le -
győzni az elhízást, mivel viszonylag új
keletű a probléma. Időbe telik, míg si -
kertörténetekről számolhatunk be” -
mondta Ali Mokdad, az IHME munka -
társa. Több az elhízott nő, mint a férfi a 
fejlődő országokban - áll a tanulmány -
ban. Mokdad azzal magyarázta a kü -
lönbséget, hogy a fejlődő országokban
a nőknek nincs ideje a testsúlyukkal
törődni, mert túl sok feladatot látnak el
a családban és a munkában. A fejlett
országokban azonban a férfiak közt
több az elhízott. Mokdad szerint azért,
mert sokan kiköltöznek a kertváro sok -
ba és több időt töltenek a munkába uta -
zással, a számítógép előtt, mozgás nél -
kül. A mozgásszegény életmód az ön -
kontrollt is rombolja: a “klasszikus ét -
kezést” felváltotta az egész napos,
“kontrollálatlan táplálékbevitel” - vél -
te Hermann Toplak, a Grazi Egyetem
professzora.(mti)

A pornó károsítja
az agyat?

A pornónézés csökkentheti az agy -
tevékenységet az agy egyes területein - 
állítja egy német kutatás. Eszerint azok -
nál a férfiaknál, akik sok pornót néz -
nek, csökken a szürkeállomány, vala -
mint a jutalmazás feldolgozását vezér -
lő agyterület is kevésbé működött. A
kutatásban 64 egészséges, 21 és 45 év
közötti férfit kérdeztek a pornófo gyasz -
tási szokásaikról, és monitorizálták
agyuk reakcióját a pornográf képekre.
A vizsgálat azt is kimutatta, hogy az
agynak az a területe, amely vizuális
szexuális stimulálásra aktiválódik, és a
jutalmazás feldolgozását vezérlő agy -
terület kisebb aktivitást mutatott azon
férfiaknál, akik gyakran néztek pornót. 
A kísérletet ugyan viszonylag kis min -
tán végezték, mégis azt állítják, ez le -
het az első bizonyíték arra, hogy a por -
nográfia és az agyműködés között.
Ugyanakkor az sem derül ki, hogy a por -
nónézés csökkenti a szürke állo mányt
és működést, vagy pedig a bizonyos agyi
tulajdonsággal rendelkező emberek néz -
nek több pornót. (time.com)

Csak bizalmasan!
VÍZSZINTES: 1. “A szeretet és a

szerelem a legbizalmasabb, a leg -
egyé nibb dolog ...” (Aldington). 13.
Páros mese! 14. Hozzá nem értő. 15. ... 
Cu rie; No bel-díjas (1903), francia fi zi -
kus. 16. Gaboni, kambodzsai és ománi
gkj. 18. Mellém. 19. Ibolyaszirmok!
21. A nitrogén régi neve. 22. Nauru
fővárosának lakója. 24. Csillagkép. 26. 
Tiltószó. 27. Kelta istennő. 28. Var jú -
féle madár. 29. Plusz. 30. Nagyszülő,
becézve. 31. Hamisítatlan. 32. Minő.
33. Az ábra része! 34. Német névelő.
36. Szolmizációs hang. 37. Brit sziget.
38. Szélhárfa. 40. Méhlakás. 42. Mau -
na-...; ha waii vulkán. 44. Motorkerék -
pár-márka. 46. Ab ...; eleve. 48. Az -
után! 50. ENSZ-főtitkár volt (Trygve). 
52. Kettő odaesik! 53. Olasz filmszí -
nész (Franco). 55. Fátyol. 57. Maros -
vásárhelyi színész (László). 59. Kö -

nyörög. 60. Esetleg. 61. Spanyol női
név. 62. Káté! 63. Bue nos ...; Argen -
tína fővárosa. 64. Keleti küzdősport.
65. ... Feuchtwanger; német író. 67.
Teremfalak! 68. ... Donner; amerikai
rockénekes. 69. Komárom-Esztergom
megyei helység. 70. Ebben a pilla nat -
ban. 72. Kajla (fül). 75. Napszak!

FÜGGŐLEGES: 2. Körömmel el -
távolító. 3. Rangjelző szó. 4. Glinka
hősnője a Ruszlán és Lud milla című
operában. 5. Veni, ..., vici; Jöttem, lát -
tam, győztem. 6. Ei sen hower becene -
ve. 7. Ruhadarab! 8. Láthatóan nagyon 
álmos. 9. Az utamba kerültek! 10. Ki -
sebb, vulkáni kráter. 11. Érc (ném.).
12. ... Richie; amerikai popénekes. 13.
A gondolat befejező része. 17. Hegy -
csúcs. 20. Nyelvbotlás. 23. Ritka női
név. 24. Bajor művészcsalád. 25. Isa!
28. A szélein csüng! 29. Török Ádám
együttese. 31. Bizony (rég.). 32. Kas -
sák Lajos lapja. 35. Hordómérték. 37.
E napi. 39. Angol nemesi cím. 41. A
sza rufákat alátámasztó, vízszintes ge -
ren da. 43. Fial az állat. 45. Az atléták
futása. 47. Indul a vonat! 49. Egyik szü -
lőjéhez jobban ragaszkodó. 51. Trno -
vói focicsapat. 54. Bíborvörös virágú
növény. 55. ... pour ...; A művészet a
művészetért. 56. Bemenet! 58. Forma.
60. Morzehang. 61. Korlát nélküli,
keskeny híd. 63. Celebeszi vadtulok.
64. Tükörszó. 66. Október (röv.). 68.
Részben ráég! 71. Terjedt rész! 73.
Kissé boldog! 74. A nagy varázsló.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Gondolatok Trianonról 
Nem kell beszélni róla sohasem…

val lottuk közel 100 éve már. De min dig
gondoljunk reá. Nos, szociológiai ta -
pasztalat bizonyítja, hogy amennyiben
egy közösségben valamiről nem esik
folytonosan szó, a közösség emlé ke ze -
te elfelejti azt. És visszahozni, vissza ül -
tetni valami elfelejtettet a közösség tu -
da tába - nagyon nehéz. Hogy egyetlen
példával éljek: a Szent Jobb tisztelete.
Szent Lászlótól 1945-ig a legtisz tel tebb
mag yar ereklye, mégis elegendő volt
45 éves, erőszakkal mindent feledtető
kommunizmus, hogy a lelkekből való -
ságosan törlődjön az első királyunk irán -
ti tisztelet, s a Szent Jobb-körmenet egy
évenként megrendezett, katolikus att rak -
cióvá silányodjon a köztudatban.

Amit meg akarunk őrizni, arról be -
szél ni kell. „Mert ki tudná feledni?” –
tesszük fel többszörösen a kérdést. A -
miről nem hallunk, amiről nem be szé -
lünk, amiről tilos beszélni, amiről nem
divat beszélni, az jóformán nincs, eltű nik,
vagy gyökeret sem ver a tudatokban.
Trianon nem vert gyökeret a köztu dat -
ban, mert mindig tabu volt róla beszél ni.
A leszakított területeken a nem is rej -
tett magyarellenes politika figyelte ár -
gus szemekkel, hogy ezen a napon mi -
ként mozdul a mag yar. Figyelte a Kis -
antant idején, figyelte a kommu niz mus -
ban és figyeli a demokráciában is. A meg -
maradt Csonka-Magyarország terüle tén
20 évig nyíltan vállalt revizionista po li -
tika után a kommunizmus megtette ha -
tását: generációkat nevelt úgy fel, hogy 
a történelem órákon igazságos dön tés -
ként tárgyalták a trianoni békediktá tu -
mot, mindezt a nemzetiségek szabad ön -
rendelkezési jogával magyarázva. Az
elmúlt 25 év pedig képtelen helyre ten -
ni Trianont: vagy mert hiszi a demok -
ratikus szólam önrendelkezésről szóló, 
mag yar nemzetet nyomorító önkényes
rendelkezését, amely szerint a nemze -
ti ségeket megkérdezték a hovatartozás
óhajáról (kivételt a magyarság képe -
zett), vagy mert retteg megbolygatni a
trianoni sorompókon csimpaszkodó győz -
tes nemzetiségek felfuvalkodott önér -
ze tét.

Trianon a valóságos nemzeti kataszt -
rófa. 1914-ig Magyarország egy euró -
pai nagyhatalom társállama. A háborút 
megelőző 50 év soha nem látott gazda -
sá gi felemelkedésről szól. A korszak tár -
sadalomelemzői a jövendő 50 évre 30
milliós magyarságot jósoltak, továbbá
Magyarország európai élvonalba kerü -
lését. Erre minden lehetőség megvolt.
Hacsak azt az építkezési iramot figyel -
jük meg, amit Bu da pest teljesített 1867 
után – Európa egyik legszebb fővá ro -
sá vá emelkedve ezáltal – van okunk azt
gondolni, hogy az előrejelzések nem vol -
tak légből kapottak. A Kárpát-me den -
ce kincsei az egyik leggazdagabb ál -
lam má emelhették volna Magyaror szá -
got. Magyarországnak esélye volt a XX.
század jelentős államává válni, de a kö -
rülmények és egyfajta romantikus po li -
tikai-gazdasági-történelemszemlélet
megakadályozta a biztos felemelke dés -
ben.

Trianon tragédiáját nem a vesztes há -
ború okozta. Legalább három olyan meg -
határozó politikai erővonal futott egy -
más sal párhuzamosan, egymástól függet -
lenül Magyarország sorsát magával ránt -
va, amelyek külön-külön is veszélye sek
lehettek volna az állam integritására, e -
gyütt végzetessé váltak.

1. Az Ausztriával megkötött Ki e gye -
zésben rejlő politikai veszély, amire
Kossuth előrelátóan figyelmeztette a Ki -

egyezést megkötő mag yar politikumot
(a híres Cas san dra-levélben). Ma gyar -
ország dualista monarchiát alkotott A -
uszrtiával, amelyben széleskörű autonó -
miát élvezett, de ez nem volt sem füg -
getlenség, sem perszonálunió. Ma gyar -
or szág semmilyen jogot nem élvezett a
külpolitika és a hadügy terén. Bár mi lyen
politikát folytatott Ausztria, Magyar or -
szágnak vele kellett sodródnia. Így kerül
be a vesztes háborúba annak ellenére,
hogy a mag yar fél kezdetben hevesen
ellenzi a háborút.

2. 1848 után világszerte felerősödött
a baloldali anarchizmus és kommu nis -
ta elkötelezettség. A szélsőbalosok egyik
megnyilvánulási formája a politikai gyil -
kosság volt. Európa többtucat politi ku -
sa esett áldozatul merényleteiknek (mi -
niszterek, elnökök, uralkodók és trón -
ö rökösök, mint Ferenc Ferdinánd oszt -
rák-mag yar trónörökös a háborút ki vál -
tó ok ként emlegetett meggyilkolása). A
baloldali világnézet erősödő mozgal -
mai alapjaiból rengették meg a fennál -
ló társadalmi rendet. Munkásmegmoz -
dulásaik, sztrájkjaik, liberális-demok -
ra tikus egyenjogúság-szlogenjeik egy
jobb világ megteremtését hitették el a
tömegekkel. A háborúba béklyózott Eu -
rópa nem tudott odafigyelni a há tor -
szágban zajló, belső erjedésre, ami el -
fertőzte, végül halálra ítélte a régi ren -
det. Oroszországban győzött a szo cia -
lis ta forradalom, de Németország, Fran -

ciaország, Olaszország alig-alig kerül -
te el a kommunizmus hatalomszer zé sét.
Magyarország pedig egyenesen bele bu -
kott az eljövendő jó világ reményébe.
A hatalmat magához ragadó gróf Ká -
rolyi Mihály társadalmi hovatartozását
megtagadva játssza a balosok kezére
Magyarországot.

3. A harmadik irányvonalat a szin -
tén 1848-ban a köztudatba előugró
pánszlávizmus ideológiája jelenti. Az
elvet az orosz imperialista gondol ko dás
dolgozza ki, ami kezdetben a török u ra -
lom alatt élő balkáni szláv-orto do xok
védnökségéről szólt: felszabadítani őket,
országot adni nekik, orosz befolyás alá
vonni ezeket az országokat. Később len -
gyel, de méginkább cseh kezdemé nye -
zésre körvonalazódott egy olyan pán -
szláv állam kialakításának a terve, a mely
a szlávságot megosztó Magyarország
felszámolását tűzte ki célul. Az északi
és a déli szlávok összevonása csak a
magyarság félreállításával volt elkép -
zel hető. Ennek egyik első terveként sze -
repelt az Osztrák-Mag yar Monarchia
átalakítása Osztrák-Cseh Monar chiá vá,
terv, amelyet a meggyilkolt trónö rö kös,
Ferenc Ferdinánd támogatott, hiszen köz -
tudomású volt, hogy magyargyűlölő,
csehbarát főherceg volt.

És itt csak mellékesen jegyzem meg,
hogy a cionista mozgalom is Magyar or -

szágon tartotta első közgyűlését, a mely
a mag yar területeket jónak látta saját
törekvései kibontakozására.

Ilyen körülmények között érte Ma -
gyarországot az első világháború vége. 
Trianon lehetősége ott élt a Habs burg-
 gyűlölő mag yar politikusok tudatában, 
akik képesek voltak érzelemmentesen,
reálisan látni Magyarország esélyeit, de
ott élt a felerősödő nemzetiségi nacio -
na lizmusban, vagy éppen a baloldali ra -
dikalizmusban. Trianon a mag yar nem -
zet tragédiája.

Már Trianon előtt, 1918 végétől, de
főleg 1919 tavaszától, érkeznek Magyar -
országot megszálló csapatok, amelyek
kényük-kedvükre foglalják területe in -

ket. Sem az Antant béke-garanciája, sem
a Károlyi-féle naív békevágy és előzé -
kenység nem állította meg a koncon
marakodó rácokat, tótokat, cseheket és 
románokat, de még a népszavazásra ki -
ci tált őrségi németeket sem, hogy ne
szeljenek akkora karéjt Magyar ország -
ból, amekkorát éppen akarnak.

Trianon kegyetlen diktátum, amely -
ben területünk 66%-át, lakosságunk 58%-
 át veszítjük el. De a tragédia csak most
kezdődik. Megindul a menekültek ára -
data Csonkaország felé. A háború ki fosz -
totta Magyarország politikuma befo ga -
dó, de a zavarosban halászó baloldali
radikalizmus és a közhiedelem kímé let -
len a menekülő magyarsággal szem ben.
Ingyenélőkként tekintenek a földjük től,
otthonuktól megfosztott, országvesz tett
magyarságra. A mag yar öngyilkos sá gok 
száma kimagaslóan élenjárt a világ vi -
szonylathoz képest. Hol a föld és a jog
vérszerinti örökösei voltunk, ott Június 
4-e után kisemmizettek lettünk. A több -
ségiek törvénykezése - nem rejtve – el -
lenünk irányult. A földbirtokosság fel -
számolása, a földek újraleosztása, az is -
kolatörvények gyerekkortól éreztették
velünk, hogy az új állam ellenséges
szemekkel figyel s csupán megtűr min -
ket saját földünkön.

A Trianon-jelenség egyik legfur csább
mozzanata, hogy ezt a megszállást nem

úgy kezeltük, mint az előzőeket. A med -
dig 1541 után a Törökországhoz került
mag yar részeket sosem tekintettük tö -
röknek, az ott élő magyarság tovább élt 
mag yar kultúrájában és hidat teremtett
az osztrák és az erdélyi magyarság fe lé,
és teljesen természetes volt az egy test -
hez való tartozás tudata, ameddig a
Habs burg-uralom el len mindig képe sek 
voltunk lándzsát törni kuruc moz gal -
mainkkal, 1848-al, mert természetes volt 
a mag yar egység tudata, addig Trianon 
után az egységtudat szinte azonnal szer -
tefoszlott. Persze, a megtört egység egy -
mástól távoltartásának politikai mód -
sze rei is mások voltak a többségiek ré -
széről, mint egykor az osztrákoké és a
törököké. De más volt a továbbélés meg -
fogalmazása is a mi részünkről. A „nem
kell beszélni róla, de mindig gondol -
junk reá” gondolatisága meghatározó volt.
A kortárs még rágondolt, elsiránkozott
a múlt felett, az első generációs le szár -
mazott tudta, hogy tragédia történt, de
illőbb nem beszélni róla, a második ge -
neráció már csak annyit tudott, hogy tör -
tént valami, amitől mindenki feszültté
válik, ha szóba kerül, de nem lehet tud -
ni, hogy mi is történt. A harmadik ge ne -
ráció nem is hallott semmiről.

A föld- és iskolatörvénnyel a több -
ségiek lefejezték azt a mágnás elitet, a -
mi mindig képes volt időt, pénzt és vért 
áldozni a mag yar ügy érdekében. Thö -
kölyek, Rákócziak, Andrássyak és Te -
lekiek helyére senki nem lépett, illetve
nem olyan karizmatikus személyiség, a -
ki vállalni tudná a nemzet ügyét. Nem -
zetstratégiát nem lehet demok ra ti -
kus szellemiséggel kidolgozni. A de -
mok rácia tömegekre épít és cikli kus ság -
ban gon dolkodik. A nemzetnek elitre van
szüksége és hosszútávú stratégiákra. Vi -
szont a demokratikus világ lehetőséget
ad a nemzeti elit képzésére és a hosz -
szútávú stratégiák kidolgozására. Csak 
végre felül kellene emelkedni a hét -
köz napokon. Itt az ideje beszélni róla,
s mindazon gondokról, amit Trianon
okozott nekünk. Itt az ideje beszélni a
múltról, hogy ne érdektelenül, sőt sors -
verten éljük mindennapjainkat, hanem
hogy tudatosuljon gyerekeinkben, hogy
hol és miért így élünk, ahogy élünk. 

A függőség szálait pedig ott kell el -
vágni, ahol lehet, annyit, amennyit le -
het. A függőséget nem tagadhatjuk s el -
lene tenni vajmi keveset tudunk. De a
mi kötelességünk a függőség szálait rit -
kítani. Ha erre nem tudunk vagy nem
akarunk odafigyelni, valóban nincs nem -
zeti jogunk e földhöz. A függőség szá -
la it ritkítani kell!

Nagy-Jenei Zoltán

(elhangzott a Nemzeti Össze tar to zás
Napján, június 4-én tartott nagybányai 
megemlékezé sen) 
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Megjelent az
Erdélyi Gyopár

idei harmadik lapszáma
Tartalmából:
- Erőss Zsolt Teljesítménytúra 325 részt ve -

vővel
- Túraajánlók a Vándortáborra
- Híd és cukor Botfaluban
- A lóvészi Karakó völgyhíd története
- Virágok hava Macalik Ernőtől
- A gyapjas tintagomba bemutatása
- A Vaskapu Natúrpark keleti része
- Szejkefürdő: Szejke borvíz, Főkút vagy

Sarolta-forrás

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis -
meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse a EKE Gutin
Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé ben, va la mint a nagy bá nyai
Demokrácia Köz pontban

 Ha már nassol,
 figyeljen oda arra, hogy mit!

Sokan a napi három főétkezés között éhségüket nassolással,
édességekkel csillapítják, ahelyett, hogy egészséges ételeket tar -
talmazó tízórait és uzsonnát fogyasztanának. Azonban egyre szé -
lesebb körben válik ismertté, hogy az egészséges táplálkozás mi -
lyen fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében.

A napközbeni nem tervezett ét -
kezéseket szokás nassolásnak ne -
vezni. Általában, ilyenkor magas
ka lória tartalmú, és hasznos össze -
tevőket kis arányban tartalmazó
élelmiszereket fogyasztunk. 

Tudatosan vásároljuk őket, még 
akkor is, ha már a vásárlás pilla na -
tában tudjuk, hogy nem cselek -
szünk helyesen. 

Sokan a napi három főétkezés
között éhségüket csillapítják e mó -
don, ahelyett, hogy egészséges éte -
leket tartalmazó tízórait és uzson -
nát fogyasztanának. Túlsúllyal küz -
dő emberek fogyókúrájának siker -
telensége hátterében, gyakran áll
ez a káros szokás.

A napi szükséges kalóriameny -
nyi ség mellett, ami a főétkezé sek -
kel meg is történik általában, je -
lentős plusz és nem számított üres
kalóriákra teszünk szert. Az ilyen
gyorsan jött plussz kalóriák miatt
jelentkezik az emberek többsé gé -
nél a túlsúly problémája. 

Számos ok bújhat meg a nassolás mögött
Sok embert az étkezés, rágcsálás stressz helyzetekben megnyugtat, így a biz -

tonságkeresés egyik útja lehet. Számos programnak az évek során kialakult ré -
szé vé válhat a nassolás, pl. TV nézés, olvasás, sportesemények. Bizonyos hely -
zetekben sokszor pótcselekvésként, unalmában nassol az em ber.

Ismert dolog, hogy a nassoláskor fogyasztott élelmiszerek íze, általában elég -
gé intenzív, ízletes. A mesterséges ízfokozóknak köszönhetően, szinte függőség
kialakítására képesek. Mindenki érezte már, hogy egy bizonyos íz érzése miatt,
mindenképpen egy bizonyos terméket akart fogyasztani. Sajnos a mai trendek
során népszerű termékek nem válhatnak az egészséges életmód és táplálkozás
részévé. 

Mindenkiben alakult már ki bűntudat ilyen termék fogyasztását követően.
Hiszen egyre szélesebb körben válik ismertté, hogy az egészséges táplálkozás
milyen fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében, a kialakult betegségek
kezelésében.

Mit tud tenni az em ber, ha hirtelen rátör
a nassolás vágya?

Amennyiben az érzés csak egy kis rágás iránti vágy, akkor az evés vágyának
csökkentése a cél, lehetőleg zöldség snack-kel és gyümölcs fogyasztásával
csillapítsuk. Ha a cél a megfelelő energia és kalória bevitele, ne a mesterséges
ízfokozókkal telített élelmiszereket keressük, hanem a rostban és vitaminban
gazdag, természetes ízeket, élelmiszereket.

Ha elkészítésük több időt is vesz igénybe, mint leemelni valamit a konyhai
polcról, az egészségünk miatt biztosan megéri.

                        Dr. Csuth Ágnes
                 (Vi tal Bal ance Életmód Központ)

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban

A erdélyi mag yar
turistaság

120 esztendeje
Vaskos kötetben, igényes kivite le zés -

ben látott napvi lá got az Er délyi Kárpát-
 Egye sület múltja és jelene. Az 1891-ben
lét re ho zott civil szerve ze tünk egész Er -
délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló kiad vány
elkészítésére. Az 560 oldalas, nagy mé -
retű, színes képmelléklettel gazda gí tott,
igényes ki vi te lezésű könyv beszerezhető 

az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, va la -
mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.

Hu mor
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros lámpán, és za var -

tan mondja a fiúnak:
- Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad ám csinálni!
- Semmi baj, apa! - mondja a fiú. - A mögöttünk jövő rendőrautó is átjött

rajta!
***

Szőke nő telefonál a Legyen Ön is milliomos stúdiójából az anyjának:
- Szia anyu! Itt ülök a Legyen Ön is milliomos stúdiójában, és nem tudom a

választ az első kérdésre. Szerinted a számítógép, vagy a közönség segítségét
kérjem?

***
Bomba nő áll a buszmegállóban. Esik az eső, busz meg sehol. Hirtelen ele -

gáns Merci fékez le előtte, és kiszól egy jóképű férfi:
- Hölgyem, hazavihetem?
- Nem bánom - feleli a nő. - De hol lakik?

                  Hu mor



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 -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• ELADÓ CSALÁDI HÁZ Nagy -
bányán, Alba Iulia utca 6. szám alatt
(földszint, emelet, manzárd), 7 ár te -
lek kel. Irányár 130 000 euró.

Te le fon 0728-637653. 

• Város központjában található ven -
déglő felszolgálót (pincért) ke res. Je lent -
kezni lehet önéletrajzzal. Tel: 0262- 217-
 290, 9-17 óra között. E- mail: bilardi.
sec re tar iat@gmail.com, vagy szemé -
lye sen: Culturii utca 3 (Rivulus Szál -
loda)

• Eladó Koltón családi ház nagy
kert tel, szép kilátással. Tel. 0742183155

• Eladó 2 db. régi faragott fotel.
Tel. 0262437750

• Magyarországon Polgárdi kert vá -
rosában 170 m2-es hőszigetelt tég la -
ház padlófűtéssel (földgáz) eladó. 1600
m2 bekerített telek fákkal, 12m2-es
műhely. Irányár: 120 ezer euró. Tel:
0049-170-5577363

• Felsőbányai virágüzletbe eladó nőt
keresünk. Tel. 0724/009812

JÓKÍVÁNSÁG

BERECZKI VASILENAK
(Lászlónak)

77. születésnapja alkalmából
sok szeretettel kívánnak jó
egészséget, ö rö met és további
boldog éveket: két húga, három
lánya, öt unokája, va la mint barátai,
akik gratulálnak az 50 éves
érettségi évforduló alkalmából.

Isten éltesse sokáig!

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, jú nius
3-án volt három éve annak a szo -
morú napnak, amikor a drága gyer -
mek, apa, nagyapa és unokaöcs

SÓVÁRSZKI JÓZSEF
örökre itt hagyta szeretteit.

Emlé két kegyelettel őrzi
a bánatos család

20. évfordulója lesz annak a szo -
morú napnak, amikor 

BODENLÓSZ JULIANNA
szül. Bányai

örökre eltávozott szerettei kö ré ből.
Emléke végig élni fog szívünkben.

A bánatos család
Szombaton 19.30 órakor emlék -

mi se lesz Nagybányán a ligeti
Krisz tus Király római katolikus
templom ban.

Fájó szívvel emlékezünk, 9 éve
an nak a szomorú napnak, amikor a
sze retett apa

KULCSÁR JÓSKA
örökre eltávozott közülünk.

Nyu galma legyen csendes, emléke
ál dott. Lányai Frida és Andrea és
családjuk

Fájó szívvel emlékezünk június
6-ára, amikor 10 évvel ezelőtt örök -
re eltávozott a szerető frérj, édesapa 
és nagyapa

KÖBLÖS ISTVÁN
Emléke örök. A család

Könnyes szemmel és szomorú
szív vel emlékezünk

RUSOLÁN MIHÁLYRA
halálának harmadik évfordu ló -

ján.
Az idő múlhat, mi feledni nem tu -

dunk. / Bánatos lelkünkkel mindig
rád gondolunk.

Emlékét kegyelettel őrzik fele -
sé ge Jolán, lánya Judit és veje Laci

Június 9-én lesz 2 éve, hogy ö rök -
re eltávozott családja köréből a sze -
re tett férj, édesapa, após, nagytata,
testvér

PALENCSÁR ERNŐ
Emléke, amely a szívünkben él,

legyen áldott, nyugalma csendes.
A bánatos család

Szomorú szívvel emlékezünk a sze -
retett anyára, anyósra, nagymamára

SIKLÓDI ILONÁRA
akinek ma van 13 éve, hogy a jó -

ságos szíve megszűnt örökre do -
bog ni. Emlékét kegyelettel őrzi
leánya és családja

Szomorú két év telt el, amióta
drá ga fiunk és unokánk

FÁBIÁN JÓZSEF
(Jóskuca)

12 éves korában örökre itt ha -
gyott. Emléke legyen áldott. Soha
el nem múló szeretettel őrízzük
drága em lé két a szívünkben.
Bánatos szülei és nagymamája

Június 9-én lesz 6 éve annak a
szo morú napnak, amikor a kegyetlen 
ha lál elrabolta a legdrágább édesanyát

PETROVAN PÉTERNÉT
született Bakó Jolánt

Emlékét kegyelettel őrzi
leánya Katica.

A nagybányai Gh. Sincai
Líceum 1964-ben végzett XI.E,
XI.F és XI.G osztályok véndiákjai
kegyelettel em lékeznek

volt tanáraikra és osztály tár -
sa ikra.

Nyugodjanak békében!

HIRDETÉSEK 2014. június 6.

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú ni -
us 12-én, csü törtökön. In du lás reg gel
7- kor, a Má ra ma ros á ru ház parko ló -
jából. VÁSÁROSNAMÉNY – június
19-én, csü törtökön. In du lás reggel 7- kor,
a Má ra ma ros á ru ház parko ló jából. Je -
lentkezés a 0747 017580 te lefon szá -
mon, Cso ma Be á nál.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
KÖNYVTÁR: 0362-401260

BARDI AUTO
Nagybánya, Victoriei u. 54. sz.

kiszállító sofőrt alkalmaz
Tel. 0362/419931, 0728/444981,

0262/219606.

Köszönettel a Bóbita Családi Napokért
Az elmúlt évtized egyik legsikeresebb nagybányai gyermeknapi ren dez -

vé nye zajlott az elmúlt hétvégén a Teleki Mag yar Házban és kertjében. A szom -
bati és vasárnapi nap folyamán kb. 180 gyermeket regisztráltunk és legalább 
ugyanannyi szülőt, nagyszülőt számoltunk össze a két nap alatt; összesen kö -
zel négyszázan kacsolódtak be a családi hétvége programjaiba.

A rendezvény sikerét külön köszönjük Molnár Juditnak (Domokos), Bo -
ca Ildikónak, Sályi Pannának (Szatmárnémeti), Gyarmathy Timeának,
Várvédő Emőkének és Csiki Árpádnak (Nagybánya), akik a kézműves fog -
lalkozásokat vezették, továbbá a nagybányai Turul-Sas Lovagrendnek, Led -
niczky Béla bűvésznek (Kolozsvárról), a ceglédi Debreczeni Produkciónak
akiknek a népi játszóteret, az óriásbuborékokat és a vetélkedőket köszön het -
jük, a gr. Teleki Sándor cserkészcsapat tagjainak, Ecsedi Katalinnak Szi -
nér váraljáról aki a csodálatos Bóbita-tortákat készítette, Mircea Măriesnek,
aki a gyermekek vasárnapi hintós kocsikázását biztosította, Nagy Bélának az 
simogatnivaló kisállatokért, végül de nem utolsó sorban a Balogh-családnak
a finom eprekért, a Staharoczki-családnak pedig a Túró-rudikért.

Kiemelt köszönet fő támogatóinknak, a WIGMOND - Beauty & Style
kft-nek és a Vigh családnak, a SAITOS Kürtőskalácsnak és Saitos Nor -
bert nek, valamint a MEDPOL Állatorvosi Rendelőnek és Korponay Bar -
nának!

Gratulálunk az idei Bóbita fődíjasának, Balázs Udó Zsoltnak!
Így utólag is kívánunk mindenkinek még egyszer: SOK BOLDOG GYER -

MEKNAPOT! Találkozzunk jövőre is! (TMH)

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

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

* KÓRUSPRÓBA min den szer -
dán 19.00 órakor a Ház ban!

* TÁNCHÁZ – a jövő hétfőn ki -
vé telesen ELMARAD! 16-án 17 ó rai
kez det tel is mét szeretettel várunk!

* A TERSÁNSZKY Könyvtár e zen
a pénteken és hétfőn ZÁRVA!

fotó: Szigeti Gyula
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NŐI KÉZILABDA

Győzelemmel zárta a bajnokságot
a nagybányai HCM!

Nyolc alapjátékosát nélkülözve u -
tazott Brăilára, hogy utolsó bajnoki
mérkőzését is letudja a bajnokcsapat.
Nos, a „csikók” sem adták alább a
győzelemnél, higgadt játékkal 30 –
26 (17 – 11) –es győzelmet arattak a
bronzérmes brăilai HC Dunărea ott -
honában. Most jöhet a megérdemelt
pihenő.

Brăilai HC Dunărea – Nagybá -
nyai HCM 26 – 30 (11 – 17)

Vezette: Adrian Georgescu és Mi -
hai Moldoveanu (Kons tanca)

Hétméteres büntetődobások: 5
– 3 (4 – 2, kihagyta: A. Moldovan, il -
letve Rudics); Kiállítások: 0 – 4.

Dunărea: Dobre (8), Voicu (5+1),
- Horja 8 (4), Farcau 7, A. Moldovan
4, C. Gheorghe 3, Brot 2, Irimia 1,
Perianu 1, Safta, Barbos, Esanu, Dră -
gut. Edzők: A. Soare, V. Alexandru.

HCM: Babeanu (14+1), Cetăte a -
nu - Tătar 7, Oltean 5, Bondar 4 (1),
Rudics 3 (1), Szűcs 3, Tanasie 2, Puiu 2, 
Maior Pasca 2, Ghionea 2, Tomes cu. 
Edzők: C. Buceschi, M. Kovács, I. Belu.

Feljutott az élvonalba a
Marosvásárhelyi ASA 

Két év szünet után ismét élvonalbeli futballcsapatnak szurkol -
hatnak Marosvásárhelyen: az ASA szombat este fantasztikus má so dik 
félidei teljesítményével 5-0 arányban kiütötte a Besztercei Gloriát a
Sziget utcai arénában, így matematikailag is bebizto sí tot ta helyét a
Liga 1-ben.

Mindenképpen győzelemre volt szük -
sége Adrian Falub legénységének, hogy
az utolsó forduló előtt biztos legyen a
feljutása. Annál is inkább, mert a 3.
helyen álló CSM Râmnicu Vâlcea le -
győzte az FC Olt Slatinát szombaton
dél után, így egy pontra megközelítette
a vásárhelyieket.

A jelenlegi ASA története 2008-ig
nyúlik vissza. Először a 2010/2011-es
szezonban szerepelt az élvonalban, és
nagy meglepetésre nyolcadik helyen zárt,
de egy év múlva 15. helyezettként kie -
sett. Az elmúlt idényben nem sikerült a 
visszajutás kiharcolása (akkor ötödik -
ként zárt csoportjában az ASA), most
azonban teljesítette a csapat a célki tű -
zést.

Győzelmével egyébként vissza vette
a Craiovától a vezetést a táblázaton az
ASA, mivel az oltyánok csupán 1-1-es
döntetlent értek el Resicabányán, a mely
amúgy nekik is elég volt a feljutás
kiharcolásához. A vásárhelyi együttes
az utolsó fordulóban az FC Olt Slatina
otthonában játszik: három pont meg -
szerzésével megnyernék a másod osz -
tály 2. csoportját, egyenlő pontszám e -
setén ugyanis az egymás elleni e red -
mé nyek az ASA-nak kedveznek a CSU
Craiovával szemben. Utóbbi oltyán der -
bit játszik Râmnicu Vâlcea el len.

Liga 2, 2. csoport, rájátszás, 9.
forduló, felsőház:

Marosvásárhelyi ASA – Besztercei
Glo ria 5-0 (Voiculeţ 48., Amauri 51.,
Bumba 57., N’Doye 66., Szilágyi 80.)

További eredmények: Resica bá nyai
Metalul–CS U Craiova 1-1, CSM Râm -
nicu Vâlcea–FC Olt Slatina 2-1.

A csoport állása: 1. ASA 34 pont
(25-13), 2. CSU Craiova 34 (27-19), 3. 
Râmnicu Vâlcea 30, 4. Beszterce 24, 5. 
Resicabánya 23, 6. Olt 12.

Alsóház: Nagyváradi Bihar FC–CS 
Mioveni 0-1, Aradi UTA–Szatmár né -
meti Olimpia 0-3 (játék nélkül).

A csoport állása: 1. Olimpia 39, 3.
Bihar 29, 3. Mioveni 28, 4. UTA 15, 5.
Motru 13. A FCU Craiova vissza lé pett.

(Krónika)

FÉRFI KÉZILABDA

Nyeretlenül zárta a
Veszprém a BL-Fi nal Fourt 
Negyedikként zárta története első Bajnokok Ligája-Fi nal Four ját

az MKB-MVM Veszprém férfi kézilabdacsapata, amely a kölni torna
elődöntőjében a Kieltől, a vasárnapi bronzmeccsen pedig a
Barcelonától is kikapott (29-26 és 26-25).

Az első, túl nagynak bizonyuló aka -
dály nak szombaton vágott neki a  ma -
gyar bajnok, amelynek nem sikerült a
bravúr: a kölni négyes döntő első elő -
döntőjében 29-26-ra kikapott a német
THW Kiel csapatától.

Az első félidőben mindkét gárdá nak
volt egy-egy jó időszaka, de a 13-13-as 
fordulást követően átvette az irányítást 
a kőkeményen védekező Kiel. Bár Re -
na to Sulic végleges kiállítása után volt
remény a felzárkózásra, Andreas Palic -
ka védéseitől elbizonytalanodott a Veszp -
rém, amely a hajrában már nem tudott
újítani, és 29-26-ra kikapott.

A 2010 óta létező BL-Fi nal Four -
ban eddig csak német–spanyol, illetve
spanyol–spanyol döntőt rendeztek – ezt
a sorozat nem sikerült megszakítania a
Veszprémnek. Egy másik csapatnak vi -
szont összejött. A mag yar bajnok a spa -
nyol Bar ce lona és a német Flens burg-
 Handewitt párharcának vesztesével talál -
kozott a zárónapon a harmadik helyért
– az ellenfél meglepetésre a nagy fa vo -
rit katalán gárda lett, amely a szombati
második elődöntőben drámai körül mé -
nyek között, büntetőkkel 41-39-re ki -
ka pott.

A németek 26-32-ről kezdték meg
nagy hajrájukat: sorozatban hat gólt dob -
tak, és két másodperccel a vége előtt ki -
harcolták a hosszabbítást. A kétszer öt -
per ces ráadás elején megint jobb volt a
Bar ce lona, ám újból visszajött a Han -
de witt, és kicsikarta a hétméteres pár -
harcot. Ebben Nicola Karabatic, a Bar -
ce lona ásza rontott egyedül, így az elő -
ször BL-négyes döntős Flensburg ke rült
a fináléba, amelyben először csapott ösz -
sze két német csapat.

A Veszprém abban a tudatban várta
a vasárnapi kisdöntőt, hogy egyik leg -
jobb játékosa, Renato Sulic nem játsz -
hat – a horvát beállós egy mérkőzésre
szóló eltiltást kapott, miután a Kiel el -
leni elődöntő 43. percében belekö nyö -

költ Pat rick Wiencek arcába, és piros
lappal végleg kiállították.

A kiábrándult csapatok hely osz tó -
ján mindkét gárda jó védekezéssel és
kapusteljesítménnyel rukkolt elő az el -
ső félidőben.

Carlos Ortega több helyen is vál toz -
tatott a Veszprém felállásán, Fazekas
Nándor kezdett a kapuban, míg Chema 
helyett Ruesga irányított. A mag yar vá -
logatott kapus több remek védéssel nyi -
tott (hetest is hárított), a másik kapu -
ban pedig Sterbik Árpád remekelt, ne -
gyed óra után még csak 3–3-at muta -
tott az eredményjelző.

Szünetben 10-9-re vezetett a jól ösz -
szpontosító Veszprém. Később négy gól -
lal meglépett a mag yar bajnok, de ma -
gá ra talált a rivális, amely előbb egyen -
lí tett, majd jobban bírta idegekkel az
izgalmas hajrát is, és 26-25-re nyert. A
katalánok játékosa, Siarhei Rutenka 11-
 szer volt eredményes. Ezzel együtt a
Veszprém történelmet írt, hiszen első
mag yar csapatként jutott be a 2010 óta
létező négyes döntőbe.

Ebben a szezonban három mag yar
klub is pályára léphetett Fi nal Four ban:
a Veszprém előtt a Győr a női BL-ben,
a Szeged a férfi EHF-kupában diadal -
maskodott. 

A Bajnokok Ligája 2013–2014-es
győztese a Flensburg-Handewitt lett,
amely a Fi nal Four vasárnap esti német 
házidöntőjében 30-28-ra legyőzte a THW
Kielt. Ljubomir Vranjes együttese –
csakúgy, mint a Bar ce lona elleni elő -
döntőben – a fináléban is hatgólos hát -
rányt dolgozott le, és az 50. percben
már négy góllal vezetett.

Bár a Kiel a lefújásig küzdött, és
szorossá is tudta tenni a végjátékot, de
Mattias Andersson, a flensburgiak ka -
pusa a fontos pillanatokban bravúrral
védett. A Flensburg-Handewitt törté ne -
te legnagyobb nemzetközi sikerét aratta.

( Krónika)

Mellkisebbítéstől a Grand
Slam-tornagyőzelemig?

Simona Halep menetel a Roland Gar -
roson, a román teniszőnő már a legjobb 
nyolc között jár, és menedzsere sikere -
i re vágyik. Halep hatalmas tehetség ként
kezdte felnőtt karrierjét, az 1991-es szü -
letésű játékos ju nior korában Roland
Garrost nyert. A román játékos azon -
ban a felnőttek között nem robbantott,
legalábbis karrierje elején nem jöttek
az eredmények.

Gondolhatnánk, hogy erről a tapasz -
talat hiánya, erőnléti, pszichikai problé -
ma tehetett, ahogy sok ígéret eltűnése
mögött ilyesmi húzódik meg. Azonban 
Halep esetében egy fizikai adottság volt
a probléma. A román lány már 17 éve -
sen arról panaszkodott, hogy nagy mel -
lei miatt hátrányt szenved, és ezért ki -
sebbítő műtétet tervez. A kissé bulvár -
szagú hírt egy év után elhatározás kö -
vetett, 2010-ben Halepen elvégezték az
operációt. Az akkor csak 19 éves klasz -
szis pedig három év alatt elképesztő ma -

gasságokba jutott. A játékos szép las san
lépkedett a WTA ranglistáján, 2013- ban
már hat versenyt nyert, idén Dohában
nem talált legyőzőre, az Aus tra lian O -
penen pedig a negyeddöntőig jutott. A
párizsi Grand Slam-tornát a világrang -
lista negyedik helyén kezdte, korábban 
román teniszező még nem jutott ilyen
előkelő pozícióba a nők rangsorában.
Irina Spirlea hetedik, míg Vir ginia Ru -
zici nyolcadik volt anno, ám ezzel a mér -
földkővel nem elégszik meg. Ugyanis
nem titkolt célja, hogy hazája harma dik
Grand Slam-győztese legyen, Ilie Năs -
tase, és a már említett Ruzici után. U -
tóbbi 1978-ban nyerte meg a párizsi ver -
seny női egyesét, nem mellesleg jelen -
leg Halep menedzsere. Halep előtt nyit -
va az út, az első három helyezett már
kihullott párizsi mezőnyből, csak Ma -
ri ja Sarapova jelenthet komoly aka -
dályt a bombaformában lévő román
számára. (SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


