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EP-választás - megyei és
nagybányai végleges eredmények

Máramarosban a 427.014 szavazásra jogosult állampolgárból
mindössze 107.761 élt szavazati jogával, így megyénk a részvételt
te kintve országos szinten a legutolsó helyet ,,vívta ki” magának.

A végleges megyei eredmények:

PSD-UNPR-PC: 35.781 szavazat, 
34,86%

PNL : 17.428 szavazat, 17,01%
PDL: 12.349 szavazat, 12,03%
PMP: 7.794 szavazat, 7,56%
RMDSZ: 6.371 szavazat, 6,20%

Mircea Diaconu: 5.947 szavazat, 5,77%
PPDD: 3.917 szavazat, 3,81%
PRM: 2.949 szavazat,  2,87%
PER: 1.846 szavazat, 1,80%
Forta Civica: 1.563 szavazat, 1,52%

Nagybányai végleges eredméynek:

PSD: 29, 28%
PNL: 10, 08%
PMP: 9,6%
RMDSZ: 9,65%
PDL:  8,11%

(forrás: emm.ro, ziarmm.ro)

Végleges: két
EP-képviselője lesz 

az RMDSZ-nek
A Romániai Mag yar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) két mandá tu mot
szerzett a vasárnapi európai parla -
menti (EP-) választásokon a Ro má -
niának járó 32-ből – közölte az MTI-
 vel Kovács Péter, az RMDSZ fő tit kára, 
miután a romániai választási bizott -
ság közzétette a legfrissebb, a vok sok
99,99 százalékának meg szá molása
után kialakult részered mé nyeket.

Románia 18 ezer választó körze té ből
már csak egy körzet eredményei nem ke -
rültek be a hétfő este kiadott össze sí tés -
be, így az eredmény véglegesnek te kint -
hető.

A főtitkár rámutatott: 94 százalékos 
feldolgozottságnál az RMDSZ-nek még
megvolt a harmadik mandátuma is, de
azokból a Kárpátokon túli megyékből,
amelyeknek az adatait utoljára dolgoz -
ták fel, a szövetség már nem kapott sza -
vazatokat.

Az RMDSZ az érvényes voksok 6,3 
százalékát szerezte (folytatás a 2. oldalon)

Bóbita Családi Napok 2014.
Május 31., szombat

10.00-14.00 – Bóbita-matató – gyer -
meknapi kézmíves szombat – vessző -
napocskák, szélforgók, agyagállatkák,
gyöngycsodák, ördöglakatok...

Vendégeink: Molnár Judit (Domo -
kos), Boca Ildikó és Sályi Panna (Szat -
márnémeti), Gyarmathy Timea, Vár vé -
dő Emőke és Csiki Árpád (Nagy bá nya).

16.00-18.00 – Játékos lovagkor –
középkori táncok, íjászbemutató, íjász -
kodás, fegyver- és viseletbemutató, ud -
vari fotográfus

Vendégünk a nagybányai Turul- Sas
Lovagrend.

18.00-20.00 – Belloni, a varázsló –
fellép a legendás Ledniczky Béla bű -
vész, Kolozsvárról

KÖZBEN: Könyvlapozgató mese -
sarok * Állatka-simogató * Társas já -
ték- sarok

Június 1., vasárnap

10.00-14.00 – Népi játszótér – Deb -
reczeni Produkció (Halásztelek) MERT
JÁTSZANI JÓ! – kosaras körhinta,
csigaderby, hordólovagló, diótörő, bi -
ka szarvradobó, teknő horgászat, csir -
ke pofozó, karikadobó, Toldi erőpróba, 
kakaslövészet, pengő pottyantó, patkó
dobó, gólyalábazás... ÉS MÉG SOK
EGYÉB

KÖZBEN: Diafilm-vetítés * Tár -
sas játék-sarok * Logikai játékok * Ál -
latka-simogató

16.00-20.00 – Népi játszótér
Cserebere-vásár
Tréfás népi versenyek-vetélkedok

Pici-licit
Buborék party, Bóbita-tortával
Június 1-én, vasárnap délután 16-

 20 óra között szeretettel várunk min den
kis Bóbitát EGY KIS SÉTAKO CSI -
KÁZÁSRA! Hintóparkoló a Teleki Ház -
nál!

A RÉSZTVÉTEL INGYENES!
RÉSZVÉTELI KÖNYVECSKÉT
szomb baton reggel 9.30 órától lehet
i gényelni. Érdemes minél több pro g -
ram ba bekapcsolódni, gyűjteni a pe csé -
teket!

Támogatók: WIGMOND - Beauty
& Style, SAITOS Kürtőskalács, MED -
POL Állatorvosi Rendelő és a gr. Te le -
ki Sándor cserkészcsapat.

Szeretettel várunk a Teleki Mag yar
Házba!

Mocsári Károly nagybányai hangversenye
Ismét Nagybányán koncertezik Mocsári Károly, Párizsban élő mag yar zon -

go raművész! Mocsárit a nemzetközi zenei szaksajtó Bartók és Liszt zongo ra mű -
veinek elsőrangú előadójaként tartja nyilván. Felsőfokú tanulmányait a buda pesti
Liszt Ferenc Akadémián végezte. Számos nagy nemzetközi verseny díjazottja,
számtalan zenekar vendégszólistája volt, a világ legelőkelőbb koncerttermeiben
adott szólóesteket.

A nagybányai hangversenyre június 3-án, kedden 19 órától a Teleki
Mag yar Házban kerül sor.

MŰSORON Rameau: Le tam bou rin, Les
tendres plaintes, De bussy: Hommage a Rameau,
Rahmanyinov: gisz-moll prelűd, op. 32, De bussy:
Feuilles mortes (Halott levelek) – Prelűdök II.
kötet. no. 2., Liszt: Valse oubliée. no. 1, De bussy:
La plus que lente – valse, De bussy: Ballade, Cho -
pin: F-dúr ballada, op. 38, Liszt: Funerailles, 1849
október, 5. és 16. Rapszódia, Vallée d’Obermann
(Obermann völgye).

Szeretettel várunk mindenkit! (TMH)

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.

Meghívó
A Turul-Sas Hagyományorző E gye -

sület ebben az évben is meghívja a tisz -
telt érdeklődőket a

Nemzeti
Összetartozás Napja

alkalmából (a Cinterem felújítási mun -
kálatai miatt ezúttal) a Teleki Mag yar
Ház udvarán tartandó emlékműsorára.

Kezdési idopont: 2014. június 4., 16 
óra 30 perc.

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.

Tavaszi mosoly
(Deák László

felvétele)
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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 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!

Háló Klub Nagybányán
2014. május 23-án, pénteken ismét találkozhattak a nagybányai

hálósok, a fernezelyi templom hittantermében egy Háló klub ere jé -
ig. Előadó Frasin Krisztina referens volt, aki „Szociális ne héz sé -
gek napjainkban” címmel tartott előadást. Érdeklődve figyelte az 
összegyűlt kis társaság, mit is jelent napjainkban a Caritas Szer -
vezetének missziója. 

Az őskeresztény egyházközségek é -
letét – Jézus Krisztus életének példáját
követve – teljesen átszőtte az elesettek
megsegítése. Így van ez napjainkban is,
mondta az előadó, hiszen ma is célként
tűzte maga elé a szükséget szenvedő sze -
mélyek támogatását keresztény szel lem -
ben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy po -
litikai megkülönböztetés nélkül, figye -
lembe véve a katolikus keresztény el ve -
ket.

Több példa mutatta meg, hogy az
egyházi szegénygondozás önerőből is
bámulatra méltó eredményeket tud el -
é rni és képes megújulni, de ha a kü lön -
böző csoportok összefognak, hálózat -
ba szerveződve eredményesebben tud -
ják elvégezni ezt a munkát.

Az előadó rámutatott arra, hogy négy
tevékenységi területen dolgoznak: 

1. szociális programok

2. oktatási programok
3. idősgondozási programok
4. fogyatékkal élő személyek és csa -

ládtagjaik számára szervezett prog ra -
mok.

Az előadás folyamán tudatosult min -
den résztvevőben, hogy ezek a tevé keny -
ségek önkéntes alapon működnek s va -
ló ban magukba foglalják az élet min -
den területét. Segítséget nyújtanak a hát -
rányos helyzetben élőknek, a ter mé szeti
csapások károsultjainak, a családon be -
lüli erőszak áldozatainak, ugyanakkor
különböző szolgáltatásokat is nyújta nak, 
mint például a gyermekek iskolán kí -
vüli felkészítése, nappali foglalkoz ta tá -
sa, tanácsadás, tanfolyamok, étkezte tés,
házi beteggondozás, klubte vékenysé gek
időseknek.

Az est második felében bemutat ko -
zott a helyi kisközösség „Rózsafűzér

Társulat” Horváth Veronika vezető se -
gítségével. Elmondta, hogy bár keve sen
vannak, de mégis nagyon sok tevé keny -
séget szerveznek, mint például sze gény
családok ellátása fával, önkéntes mun -
kát végeznek egy alapítványnál, cso -
ma got készítenek karácsonyra, hús vét -
ra, gyermeknapra. 

      Kellemes hangulatú délután volt, 

melyet átjárt a jószándékú emberek ön -
kéntes segítő munkáját jellemző han -
gulat. Alapvető következtetést fogal maz -
tunk meg, hogy a Caritas korra, nem re,
felekezeti hovatartozásra való te kin tet
nélkül segít a rászorulókon. 

Laurán Angéla bogozó

(Felsőbánya)

Végleges: két EP-képviselője lesz az RMDSZ-nek
(folytatás az első oldalról) meg a vasárnapi EP-voksoláson, így az RMDSZ lis tá -
ról Winkler Gyula és Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselok szereznek mandá tu mot.

A leadott voksok 99,99 százalékának összesítése után a szavazatok 37,4 szá -
zalékát a PSD (két kisebb kormányzati partnerével közös) választási listája kap -
ta: ez – a visszaosztás után már – 16 mandátumra elegendő.

Az év elején ellenzékbe vonult Nemzeti Liberális Párt (PNL) 15 százalékon
áll (6 mandátum), a jobbközép Demokrata Liberális Párt (PDL) a megszámolt
voksok 12,2 százalékát kapta (5 mandátum), míg a Traian Băsescu államfő véd -
nökségével idén alakult Népi Mozgalom Párt (PMP) 6,21 százalékot szerezett (2 
mandátum).

A vasárnapi voksolás egyik nagy meglepetése, hogy a függetlenként indult
Mircea Diaconu színművész, a PNL-ből kilépett volt kulturális miniszter 6,81 szá -
zalékos eredménnyel szerzett mandátumot az EP-ben.

Romániának 32 helye van az új EP-ben, így egy független jelöltnek a voksok
3,125 százaléka is elég lett volna ahhoz, hogy mandátumot szerezzen.

Euroszkeptikusnak, vagy szélsőségesnek minősített párt nem jut mandá tum -
hoz Romániában. (MTI)

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 lapunk biztosan és időben el jusson önhöz,

fizessen elő a Niv Curier Kft.-nél, V. Luca ciu utca, 100. szám, tel.: 0262 -
211266, 0754- 918990.

Olvassa a megye
legjobb

MAG YAR lapját!

Kilencven kiló érme
Wass Al bert emlékére

Nyolcvan-kilencven kilogrammot nyo -
mott az a sok banis érme, amit szerdán
vittek be az Erdélyi Mag yar Ifjak (EMI)
Nagyváradon az adóhatósághoz, így fi -
zetve ki a tavalyi Wass Al bert felol va -
só maratonért kapott 600 lejes pénz bír -
ságot. Mint kiderült, a hivatalban fel
vannak készülve a hasonló esetekre, kü -
lönleges, aprópénzszámoló géppel ellen -
őrizték, hogy pontos-e az összeg.

Az EMI-sek az író halálának 15. for -
dulója alkalmával szervezték az ese ményt,
szolidaritást vállalva egyúttal az ugyan -
csak Wass Al bert-megemlékezés miatt
kihallgatásra beidézett gyer gyószent mik -
lósi társaikkal. Egy ügyésznek szúrt sze -
met a felolvasásról szóló újsághír, a fi -
a talok pedig hiába fellebbeztek, min den
fórumon elutasították őket.

(A kronika.ro nyomán)
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Múltidéző:

„Szántunk, vetünk, boronálunk...”
Az 1950-es évek elején, a vörös zászlós rendszerben a mindennapi munkán 

túl kultúrtevékenységben is részt kellett vegyenek a haza dolgozói, jobb ered -
mények elérésére buzdítva mindenkit. Vidéken a vetési munkálatok idején, a mű -
sorszámokat úgy kellett összeállítani, hogy szoros kapcsolatban legyenek a ha -
tárbeli aktuális teendőkkel. A csoportok heti munkatervében pontosan meg
kellett határozni a próbák napját és óráját, melyen éneket, vers et, színdarabot 
és táncot próbáltak a kampány idején. Emellett a csoport minden tagjának is -
merni kellett a Párt és a kormány vetési kampánnyal kapcsolatos határozatát. 
A falusi kultúrcsoportoknak, többek közt a Művelődési Útmutató és a Nép mű -
ve lődés c. lapok gyűjteményéből a következőket ajánlották 1951 tavaszán:

- színdarabok: Hazainé Máriás Magda: Nőnek a vetések; Ion Ştefan: Ha -
táridő előtt

- versek: A traktorok éneke; Ben Corlaciu: A földműves éneke; L. Per vo -
najszkij: Szánt a katona; Székely Béla: Mért haragszol Zsíros Márton?; Cse -
hi József: Új élet a falun.

- ének: Dunajevszkij: Drága föld.
Fel lehetett használni még a helyi népi énekeket, táncokat, a sajátos kur -

jantásokat, tréfákat és adomákat, melyeket megfelelő alkalmazással a helyi vi -
szonyokra, személyekre, hatásos pro pa ganda eszközt kaptak, amellyel a mun -
kában hátul kullogókat bírálták. Hát, valahogy így volt összekapcsolva eze -
lőtt több mint hat évtizede munka és kultúrtevékenység. (Vicsai György)

Emléktáblák az áldozatoknak
A holokauszt áldozataira emlékeztek nemrég Márama rosszi ge -

ten, ahol több rendezvényt tartottak az 1944 májusában Észak- Er -
délyből deportált zsidók emlékére.

A máramarosszigeti pályaudvaron
közel százan gyűltek össze, a jelen lé -
vők sorba álltak a vasúti sínek mellett,
ahol 130 gyertyát gyújtottak annak a 13
ezer zsidónak az emlékére, akiket a vá -
rosból deportáltak a második világ há -
bo rú végén.

Az eseményre a résztvevők elmon -
dása szerint az egykor itt élők Izrael -
ben, az Egyesült Államokban és Kana -
dában tartózkodó leszármazottai is el -
látogattak, hogy láthassák szüleik, nagy -
szüleik valamikori lakhelyét. A meg -
em lékezők vasárnap a Máramaros szi -
geten született, No bel-díjjal kitüntetett
Elie Wiesel íróval, a holokauszt túl é lő -
jével beszélhettek videokonferencia ke -
re tében.

A rendezvénysorozat keretében az
író szülőházában kiállítás-megnyitóra
került sor, az évforduló alkalmából pe -
dig emléktáblát helyeztek el a márama -
rosszigeti és a felsővisói pályaud va ron.
A megemlékezők az elmúlt napokban
több környékbeli településre is ellá to -
gattak, ahol egykor nagyobb zsidó kö -
zösségek éltek, és szimpó ziu mot is tar -
tottak a deportáltak leszármazottainak
részvételével.

Az Elie Wiesel Intézet tájékoztatása
szerint a napokban más erdélyi pálya -
udvarokon is emléktáblát helyeznek el. 
Az intézet közleménye szerint a közle -
kedésügyi minisztériummal való együtt -
működés nyomán helyezik el az em lék -
táblákat abból az alkalomból, hogy het -

ven évvel ezelőtt deportáltak 132 ezer
zsidót Auschwitzba az akkor Magyar -
országhoz tartozó Észak-Erdélyből.

Az emléktáblákat azokon az állo má -
sokon helyezik el, ahonnan szerel vé -
nyek indultak a haláltábor felé. A de -
portáltak közül szinte valamenynyien
é letüket vesztették. Márama rosszige ten,
Felsővisón, Nagybányán, Marosvá sár -
helyen és Szászrégenben már fela vat -
ták az emléktáblákat, június 3-áig pe -

dig további állomásokon fogják kihe -
lyezni, így Désen, Kolozsváron, Szat -
márnémetiben, Szilágysomlyón, Nagy -
váradon és Besztercén.

Az intézet által kezdeményezett meg -
emlékezési projektet Dan Sova köz le -
kedésügyi miniszter is támogatja, akit
2012 tavaszán holokauszttagadó kije -
lentése miatt váltottak le pártszóvivői
tisztségéből.

(krónika.ro)

Kortárs nagybányaiak kiállítása Budapesten
Május 30-án 19 órai kez dettel

MŰVÉSZET
HATÁROK
NÉLKÜL

címmel hét nagybányai művész
kiállítása nyílik meg Budapesten
az Újpest Galériában.

A megynyitón köszöntőt mond
Wintermantel Zsolt fővédnök, Új -
pest polgármestere, a tárlatot meg -
nyitja dr. Feledy Balázs, művé -
szeti író.

Kiállító nagybányai mű vé szek:
Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás 
Gyula, Győri Kinga, Kása Dávid, 
Kovács Bertalan, Les Pál.

Mindenkit szeretettel várnak!

A nagybányai állomásépületen elhelyezett emléktábla

Kárpát-medencei Háló-tábor
Sátoraljaújhely, 2014.

augusztus 3-10.
A Háló-táborban a kisközös sé gek és

az apostolok nyomába ere dünk. Előa -
dá sokon, kulturális prog ramokon, szent -
misén és liturgián, de legfőképpen az
egymással való ta lál kozásokon keresz -
tül éljük meg a közösséget.

Ha Te is keresed a helyed, ha nyi -
tott vagy rácsodálkozni mások ke resz -
ténységére, ha vannak kér dése id, ha van
kedved dolgozni és pi hen ni is, akkor
éppen téged hívunk és várunk ebbe a
táborba.

A hetedik, tizenharmadik négy száz -
ötvenedik te magad légy!

Jelentkezési határidő: 2014. jú ni -
us 9. Minden személy számára külön je -
lentkezési lapot kell ki töl te ni!

A jelentkezéseket érkezési sor rend -
ben fogadjuk, akik a maximális lét szám
fölött jelentkeznek, azok vá rólistára ke -
rülnek.

Bővebb információ és jelent ke zés: Nagy -
bányai (Máramarosi) Ke rület – Parti u mi 
régió, Uglár Sándor (tel. 0746- 014930), 
e-mail:

nagyb.2004 @freemail.hu.

A Háló vezetősége és
a Közösségi Műhely tagjai

A nagybányai RMDSz-nél  FEHÉR MIKLÓS ügyvéd
tart jogtanácsadást.

Az érdeklődőket minden kedden 15.00-16.00 óra között
várjuk a nagybányai RMDSZ-székházba.

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.

A Máramaros megyei EMNT nagy bá -
nyai irodájában fo lya ma tosan, in gye ne sen se -
gí tenek az ál lampolgársági ké rel mek ki tölté -
sé ben, a ma g yar állam pol gár ság hoz szüksé -
ges i ratok össze állításában. Az iro dában lehe -
tőség 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 cso latos 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.
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Móricz Zsigmond levelei egy
nagybányai református lelkészhez  (II.)

Móricz cserépkancsókat, tálakat ren -
delt egy nagybányai fazekasmestertől,
és egy presbitertől, Spiczuli bácsitól. Le -
velében nemcsak részletesen leírja, ha -
nem le is rajzolja az általa elképzelt öb -
lös kancsót: „Ha Spiczuli bácsi még nem
csinálta meg az öblös kancsót, mondd
meg neki kérlek szépen, hogy azokat a
formátlan füleket ne úgy csinálja, mint

most vannak. Olyanfélék azok, mint va -
lami lelapított kötelek, mint az ábrán em -
lékszem rájuk. Adjon nekik kígyó ala kot,
hogy tekergőzzön a testük és fejük is le -
gyen. De ne valami ormótlan csörgő kí -
gyókat, csak aranyos kis viperákat rak -
jon rájuk, és arra kérnélek, mondd meg 
neki, hogy alkosson két ilyen kígyós vá -
zát. Három rózsát ígért rájuk, 2 perec

ku lacsot, erre is rózsát, ez eddig négy
da rab. Ezt légy oly kedves, ha futja, egy
pár csinos tányérral kiegészíteni, sum -
ma summarum 7-8 koronáig, postafor -
dultáig. Ezt az összeget a feleségem tu -
do mása szerint már kifizettem, úgy hogy
na gyon kérlek, irandó leveledben ne
kom pro mit tálj! Tudod, mi férjek kí mél -
jük egy mást, hiszen holló a hollónak nem
váj ja ki szemét.”

A levél következő részéből kiderül,
hogy Móricz nyomdát keresett Hímes
tojások című, ifjúsági elbeszéléseket tar -
talmazó kötetének a kiadásához. Ná -
nássy István nagybányai nyomda tulaj -
dossal is tárgyalni akart a kötet meg je -
lentetéséről... ,,Ha lehet, kiadok egy if -
júsági elbeszélés-kötetet, címe Hímes to -
jások, ez ti. az első mese címe. A többi
pedig hasonló ehhez... Nem szabad hi -
ányoznia egy mag yar gyermek pala táb -
lája mellől sem...

És most azzal a kéréssel fordulok hoz -
zád, hogy Nánássy úrral számítsad ki,
mennyiért vállalná s milyen feltételek
mellett a könyv kinyomtatását. Nekem,
ha megvalósítható, az a kérésem vol na,
hogy 100 koronát kifizethetek az első kor -
rektúra megküldésekor. De a többinek 
megfizetésére bizonyos idei haladékot ké -
rek.” 

Sajnos, ez a kötet nem jelent meg,
viszont a címadó elbeszélés megta lál -
ható a Hét krajcár című, 1909-ben a
Nyugat által kiadott novellás kötetben.

Móricz levelét, amelyet valószí nű -
leg az Újság budapesti szer kesztősé gé -
ben írt, így fejezi be: ,,És most jó
éjszakát. Sietnem kell, hazavár a kis
cukrikám, mind a kettő, a mama s a
baba. Maradok, kit-kit tőlem telhetően

köszöntve, nagytiszteletű Asszonyom -
nak kezeit csókolva, szeretettel ba rá tod, 
Móricz Zsigmond.”

Móricz Jankát, a feleségét Cukrikám -
nak becézte. Házasságuk szüntelen vi -
askodás volt, nem tudták egymást bol -
dogítani. Az állandó küzdelem az író
ihletének egyik forrása  volt.

Janka tragikus halála után egyik le -
velében ezt így méltatta: ,,Én Janka nél -
kül nem lettem volna az, aki lettem, s Jan -
ka nálam nélkül egy pontos, szolíd, egy -
szerű és finom polgárasszony lett vol na.”

Boczor József

Megnőtt a mezei lopások száma
Megyénk egyes településeinek (Erdőszáda, Nagynyíres, Kővárhosszúfalu)

lakói arról panaszkodtak nemrég, hogy ugyancsak elszaporodott a romák ál -
tal gazdasági földterületeiken okozott lopások száma, és kérték a megye veze -
tőségét, hogy valamit tegyenek a probléma megoldása terén, külön felhívva
ar ra a figyelmet, hogy jön a nyári és őszi betakarítási szezon, s nem sze ret né -
nek termények nélkül maradni, melyekre ezidáig már nagyon sokat költöttek.
Azért is kérték a segítséget, mert a csoportokba verődött, lopáson kapott ro -
mák a gazdákat veréssel fenyegették meg.

Hogy miképpen oldják meg a fennálló állapotot, nem tudom, de hogy egye -
seknek ugyancsak vérébe szállott a mások által megdolgozott földterületek ál -
landó „vizsgálata”, az tuti. Én tesztelésképpen javasolnám, hogy a telepü lé -
sek lakói válasszanak úgynevezett mezei őröket a roma lakosság köréből. Hát -
ha beválna ez is, mint az ellenőröké a nagybányai buszjáratokon. Szerencsét
hozzá, vagyis baftalo.

A témánál maradva, érdekességként ideírom „Az 1840-dik Évi Mag yar Or -
szággyűlésen alkotott Törvény-Czikkelyek”, a mezei rendőrségről alkotott fe -
jezetének 14-ik paragrafusát. „A ki a’ mezőkről, rétekről, szántóföldekről,
ker tekből, szőlőkből valamely termesztményt, gyümölcsöt, vagy ott hagyott gaz -
dasági eszközt, tilos táblát vagy annak oszlopát, méhesből kast vagy mézet,
mezei kaput, kerítést, kutakról a vedret, vagy rovásokat, vagy bármelly egyébb
illynemű mezei tulajdonnak tárgyait ellop, vagy megront: a’ költségeknek egy -
szeres, a’ kárnak kétszeres megtérítésén felül, mint tolvaj, a’ vétség foko za tá -
hoz képest fenyíttessék.” (Vicsai György)

Nincs új a Nap alatt
Minden évben, mint megannyi kö -

zösséget érintő problémával, a tan ügy -
gyel is állandó gondok vannak vál toz -
tatások és az újabbnál újabb „ragyogó”
ötletek életbe léptetése mi att. De, hogy
is mondják, „nincs új a Nap alatt”. Bi -
zony, ezelőtt 77 évvel is a maihoz ha son -
ló gondokkal küzdöttek, abban a kor -
ban, amikor csak ábécés könyvből 56 fé -
le volt engedélyezve. So kan az egyen -
ru ha sokfélesége el len til takoztak, me -
lyek az elemi iskolától az egyetemig di -
vatoztak. Több előa dóta nár és pro fesszor 

akkori megállapítása szerint, „...az e -
gész tanítási pro gram el vont, normák
szerint, irodákban van összeállítva, ho -
lott ezt a felelős ség tel jes munkát ta ná -
rok, szülők és gyer mek specialista or vo -
sok közösen kellene, hogy végezzék, mert
lehetetlenség, hogy a XX. században, a -
mikor a felnőtt fizikai mun kások nyolc
órát dolgoznak, a fejlődő gyermekek
naponként 9-10 órai szel le mi munkát
végezzenek, amikor három szor fárasz -
tóbb, mint a testi munka. Egy ilyen meg -
feszített, minden szabad idő nélküli szel -

lemi munkának nem lehet más ered -
ménye, mint egy gyenge ideg zetű nem -
zedék kitermelése...”

Egy I. Marinescu nevű professzor
szülőkkel, tanárokkal és orvosokkal kon -
zultálva az alábbi megszavazott hatá ro -
zatot nyújtotta be az illetékes minisz -
tériumhoz.

„1.) A közoktatási miniszter vizs gál -
tassa át és könnyítse meg a közép isko -
lai tanterv anyagát egy olyan bizottság 
bevonásával, amely szülők, tanárok és
gyermekismerő orvosokból áll.

2.) A közoktatási miniszter vizsgál -
ja át a középiskolai tantestületeket, a -
me lyekben a kitünő tanítók mellett, kik
becsületére válnak a román középis ko -
lai tanításnak, még mindig akadnak o -
lyan elemek, kiknek nincs egyetemi vég -
zettségük és olyan idegen tanárok, kik
szerződéssel tanítanak.

3.) A közoktatásügyi miniszter ha tás -
körében létesítsen könyvmo nopóliu mot,
minden osztály és minden tárgy ré szé -
re. A díjnyertes könyvek kiválóságuk
mel lett jövedelmet is jelentenének a mi -
nisztériumnak és sokkal olcsóbbak le -
hetnének, mint a jelenlegiek, azonkívül
pedig egységes kultúrát nyújtanának.

4.) A közoktatásügyi miniszter tilt sa
meg a sokféle egyenruhát, ami terhet
jelent a román szülők részére és új jö ve -
delmi forrást jelent azoknak a lélekben
és kultúrában idegen személyeknek, ki k
uralják az ország gazdasági életét.

5.) A szomorú érettségi vizsgálatok 
eredményeire való tekintettel a gyűlés
kéri a közoktatásügyi minisztert, hogy
ezt a vizsgát egyszerűsítse le egy ro mán
nemzeti tantárgyakat összefoglaló vizs -
gára: román történelem, Románia föld -
rajza, román nyelv és irodalom. A ta -
nu lók egy külön erre a célra kiadott ké -
zikönyvből készülnének és egyetemi ta -
nárok előtt vizsgáznának. A jelenlegi
é rettségi tantárgyak többi anyagából
aszerint, hogy ki milyen pályára ké szül,

a felvételi vizsgán ad majd számot.
6.) A gyűlés hozzájárul és azono sít -

ja magát a străjerség szép eszméjével,
azonban kéri az ország kormányát, hogy
vizsgálja újra át annak programját és
gyakorlati alkalmazását, szem előtt tart -
va az iskola és a tanulók különbö ző sé -
gét, úgy korra nézve (7-19 évig), mint a 
mentalitás tekintetében (fiúk, lányok),
mert csak így lehet elérni azt a nemes
célt, amelyiket minden haza és gyer mek -
szerető em ber vár: erkölcsi és testi e -
gészség."

Hogy a tanügyi problémák terén még
mindig valahol a múlt század első fe -
lében leledzünk, hát háborúban is a hát -
rafelé menetelés, kész megmenekülés,
csak mindig előjön a bölcs kérdés, ho -
gyan tovább?

Hát úgy, hogy már saját erőnkből kell
fenntartanunk és segítenünk iskolá in -
kat, mert „jóakaróink” alig várják, hogy
egy-egy mag yar iskola, óvoda szűnjön
meg és gyerekeink hozzájuk kerül je nek.
Sajnos cápaéhségük nemsokára ér vényt
nyer, ha nem fogunk össze és gye re ke -
inket mag yar óvodába és iskolába nem
iratjuk. Remélem, lesz mag yar feléb re -
dés.

Ui. Azért még az állam is csepegtet
túlélési „valamicskét” a kisebbségi tan -
ügyi intézményekhez. Nincs min csodál -
koznunk, hisz híres íróik, költőik szü -
lő házait is alig „ápolgatják”.

Vicsai György
(Forrás: Ellenzék, Kolozsvár, 1937. nov.)

Móricz és Janka

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.
A Nagybánya-óvárosi Refor mátus Egy -
házközség, Nagybánya Ön kor mány za -
ta és a Németh László El mé leti Líceum,
együtt gondolkodva kö zös ségünk ügye
iránt érzékeny, nemes lel kű nagybá nyai
magyarokkal arra az el határozásra ju -
tott, hogy tovább szer ve zi városunk ban
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. Adó szám
(cod fis cal): 7875704. Elérhetősé geink:
Bak László református lelkipásztor

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

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!

A részletes felhívást korábbi
lapszámainkban találják meg.
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Erdély diákszemmel –
honismereti pályázat

 Mutasd meg lakóhelyed értékeit a nagyvilágnak! Rajzold le! Me -
séld el! Kutasd fel! Az Élő Erdély Egyesület honismereti pá lyá za -
tot hirdet diákok számára.

A pályázat célja
Erdélyi települések kulturális, tör té -

nelmi, természeti, gazdasági érté kei nek,
sajátosságainak bemutatása.

A pályázat tárgya
Bármely erdélyi település Arad, Besz -

terce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Har -
gita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Kras -
só-Szörény, Maros, Máramaros, Szat -
már, Szeben, Szilágy, Temes me gyék -
ből, melyhez a pályázó leginkább kö -
tődik (a pályázó születési helye vagy
lakóhelye).

Tartalmi elvárások
Mutasd be azt az erdélyi települést,

ahol születtél, vagy ahol élsz! Mutasd
meg, amit te szeretsz benne, ami ér de -
kes, egyedi, amire a település lakói büsz -
kék, amiért jó ott élni! Igyekezz úgy be -
mutatni a településed, hogy másnak is
kedve támadjon meglátogatni!

Kategóriák
Rajzpályázat I-VIII. osztályos diá -

koknak.
Esszépályázat IX-XIII. osztályos di -

á koknak.
Tanulmánypályázat egyetemis ták nak, 

főiskolásoknak, mesterképzősöknek.

Általános tudnivalók
A pályázaton való részvétel ingye -

nes. A pályázók csak saját munkával,
és az életkoruknak megfelelő kate gó ri -
ában pályázhatnak, minden jelentkező
csak egy munkát nyújthat be.

A pályázaton való részvételhez re -
gisztráció szükséges.

A pályázók on line jelentkezési lap
kitöltésével regisztrálhatnak, elküld he -
tik postán a jelentkezési lapot, vagy a
0740-633423 (0740-OF FICE) telefon -
számon jelezhetik részvételi szándé ku -
kat.

Jelentkezési határidő: 2014. június 15.
Beküldési határidő: 2014. augusz -

tus 31.
Bővebb információkat a pályázatról 

és a regisztrációról a

http://www.eloerdely.ro/

oldalon találhatnak.

Péter Károly jegyzete:

A korrupció történetéből
„Biztos vagyok benne - ol va -

som az egyik blogon -, hogy már
az őskorban is volt korrupció: le -
fizették a legjobb vadászt, hogy
ne adja be a közösbe az összes
megszerzett vadat újrael osztás -
ra, hanem passzoljon le belőle egy
kicsit hazafelé a második bar lang -
ba. Ne a harmadikba, mert ott kö -
csög sámánisták vannak, a ne gye -
dikbe meg hülye istenhivők, az el -
sőben pedig még mindig bar lang -
rajzokkal szarakodnak a konzer -
vatívok, szóval a második barlangba legyen kedves, pontosan a másodikba.”

 Nagyjából így történhetett. Vagy úgy, hogy a törzsfőnök közelebb engedte
a tűzhöz a törzs egyik tagját, a korrumpálót: a korrupt maga a törzsfőnök lett.

A római korban az olimpiákon a megvesztegetés már bizonyíthatóan is i -
gen elterjedt volt. Egyesek eladták a mérkőzéseket, mások minden áron győz -
ni akartak, s a tiltott módszerekkel elért győzelem elérésében időnként váro -
suk is segítette őket.

A fanarióta korszak negatív vonásai között is ott szerepelt a korrupció, az
önkényeskedés, a gazdasági kizsákmányolás.

A kommunizmusban kommunista emberek jöttek létre, akikben - kevés ki -
vétellel -  minden nemű erkölcsi tartás hiányzott, ott loptak, csaltak, ahol tud -
tak. 

A rendszerváltás után az előbbi emberekből lettek az első korruptak. A li -
beralizmus miatt azóta sem vagyunk képesek rendre kényszeríteni őket. A volt
kommunista blokk országai közül Oroszországban a legnagyobb a korrupció, 
mi a második helyen vagyunk.

A korrupció el len nincs védőoltás. Még a kínai módszer sem elég hatásos.
A megoldás: megszüntetni az embereket, kezdve a politikusokkal. Talán ez len -
ne a leghatékonyabb korrupció elleni intézkedés, de a legembertelenebb is. Er -
re még a teremtő sem vállalkozik.

Homokszemcsék a szemben
1.) Májusi portyája alkalmával meg -

kérdezték a hazai választópolgárok az
államelnöktől, miközben kocsija felé si -
etett, hogy mi is a helyzet az ezelőtt két 
évvel beígért egymillió munkahellyel,
mire a rövid és velős válasz az volt, hogy 
a miniszterelnököt kérdezzék, mert az
ő ígérete volt. Nem tudom, milyen vá -
laszt kapnának, mert az ígérd meg és ne
add meg vonalon halad a minisz ter el -
nökünk, aki év elején azt ígérte, hogy
csökkenteni fogják a villanyáram díját 
és ehelyett mára már 17%-kal fizetünk
többet. Úgy látszik, hogy gyakran föl -
la pozza az ezelőtt 25 évvel, elődei által 
megírt, mára rojtosra olvasott ,,Prak ti -
kus hazugságok” című politikusoknak
szóló kézikönyvet. Máskülönben Cip -
rus, Bulgária és Magyarország csök ken -
tette a villanyáram díját. Nekik lehet és 
nekünk nem? Nekik megéri és nekünk
nem? Vajon mi lehet az oka?

Ja, igen, már értem. Akkor nekünk
már egy paraszthajszálnyival jobb len -
ne, ami ugyancsak nem jó dolog. Ad -
dig is, míg valamicskét javul nem túl ró -
zsás, inkább tövises helyzetünk, tart suk
szem előtt az elmúlt választási kam pány
szlogenjét, legyünk büszkék arra, hogy 
románok vagyunk. Legalább határon in -
nen, mert határon túl már azzal a bi zo -
nyos féltéglával nem nagyon dön get het -
jük mellünket, mert egy negyed év szá -
zada ugyancsak meg- és kiismertek ben -
nünket.

2.) Olvasom, hogy ősztől választ -
ha tó tantárgy lesz a sakk. Csak azt nem 

értem, hol is fogják sakktudásukat ér -
vé nyesíteni a tanulók. Szerintem ezzel
is úgy lesz, mint a latin nyelv ismere tük -
kel. Még megérjük, hogy a póker min -
den fortélyát is el kell sajátítaniuk nem -
sokára. Ez jó lenne, mert aki jól ke ver -
né a lapokat, pénzt is kereshetne, vagy -
is egy lehetséges pénzforrás az iskola
padjainak elhagyása után. Pókernagy -
ha talom lehetnénk, lepipálván Las Ve -
gas nagy játékkaszinóit. Egy kis név -
változtatással, mint PÓKERMÁNIA is -
merne meg bennünket a nagyvilág. Dől -
ne a zsozsó a négy égtáj minden zeg -
zugából. Senki nem fogna ki rajtunk,
mert a jövő nemzedéke már okleveles
pókerjátékos lenne. Nem volna jó? De -
hogy nem. Akkor talán a régesrég óta
tervezett autósztrádák is elké szülné nek.

3.) Május közepén a svájciak arról
kellett szavazzanak, hogy a minimál bér
3300 euró legyen, ami a világon egye -
dülálló lett volna. Nem szavazták meg, 
mert ez munkahelycsökkenéseket ered -
ményezett volna. Vajon a szavazások
tömkelegéből ezt a fajtát mikor fogják
kiírni nálunk is? Hát, bizony addig gye -
rekeink is nyugdíjba mennek.

4.) Az egyik Argeş megyei köz ség -
ben az árvízvédelemre hordott ho mok -
zsákokból vittek haza a helybeliek. A
zsákok tartalmát aztán az otthoni épít -
kezéseknél próbálták felhasználni. És
még ők sírnak, hogy nyakukig ér a víz,
és segítsenek rajtuk.

Vicsai György

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la jegye ket

bo csát ki DU DÁS GYULA e gyik festmé 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 társasági Érdem rend Lovag -

keresztjével tüntet ték ki. A sorsolásra kerülő fest mény cí me Híd utca a re for -
mátus temp lom mal, mé re te 84x60 cm, felbecsült ér téke 2000 lej. Az alkotást a
Bá nya vi déki Új Szó anya gi tá mo gatására a ján lot ta fel a művész. 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!
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- Miért kell az anyóst ma -
gunkkal vinni a szavazásra?

- ???
- Hogy szokja az urnát.

***
- Mi a különbség a de mok -

rácia és a népi demokrácia kö -
zött?

- Ami a zubbony és a kény -
szerzubbony között.

***

Egy elnökjelölt a választási 
kampányon:

- Uraim, az ezelőtti elnök
négy éven keresztül hazudott és
becsapta az egész országot... Ad -
janak nekem is egy esélyt!

***
A párttitkár diktál a gépí ró -

nőnek:
- Összevont pártérte kezle -

tet tűzök ki, melyen megtár -

gyaljuk a két hónappal ezelőtti 
központi bizottsági ülés hatá -
ro zatát. Az értekezletet jövő hé -
ten keddre tűzöm ki.

A titkárnő zavartan megáll:
- Párttitkár elvtárs! A ked -

det hány d-vel írjam?
A párttitkár elgondolkozik, 

majd így szól:
- Írja át csütörtökre.

*** 
Két ivócimbora beszélget a

választás napján.
- Géza, te kire szavaztál?
- Nem is az a kérdés... Ha -

nem, hogy ki el len?

***
- Ki a legjobb sakkos a vi -

lágon?
- ???
- A miniszterelnök anyja,

mert egy paraszttal sakkban tart -
ja az egész országot.

***
- Miniszter úr! Milyen lesz 

az idei költségvetési hiány? 
- Hát, közepes. 
- De mihez viszonyítva? 
- Rosszabb lesz, mint a ta -

valyi, de biztosan jobb, mint
jö vőre...

***
- Hallottad, fél év múlva

50%- kal megemelkedik az é -
letszínvonal.

- Hogyhogy?
- Most éhezünk és fázunk,

de nyáron nem fogunk fázni.

***
Választás után kérdezi a kép -

viselőjelölttől egyik barátja:
- Na, hogy sikerült?
- Nem választottak meg a

fiatalságom miatt.
- A fiatalságod miatt? Hi -

szen elmúltál 65 éves!
- Igen - vallja be szégyen -

kezve a jelölt -, de az ellen fe -
lemnek sikerült kiderítenie, hogy
fiatal koromban mi mindent kö -
vettem el!

 ***
Fogadáson egy csinos hölgy

mosolyogva megy oda a par la -
menti képviselőhöz:

- Sokat hallottam már ma -
gáról... - mondja neki nyája san.

- Lehet, de nincs bizonyí té ka!
***

A rendőr hangosan rákiabál 
a szabálytalankodó autósra:

- Hé, megállj!
Ám a vezető továbbhajt.
- Álljon már meg, nem hall -

ja?
- Hallom, de azt hittem, azt 

mondja: jó estét, képviselő úr!
- Ja, igen! Csak roppant nagy

a zaj, képviselő úr…

***
- Hány politikus kell egy vil -

lanykörte kicseréléséhez?
- Kettő. Egyik kicseréli, a

má sik pedig kiszivárogtatja a
sajtónak.

Mottó: A szavazás a többség
diktatúrája a kisebbség felett.

Változnak az idők…
Elemi iskola, 1915.:
A gazda elad egy zsák krumplit 6 ko ro ná -

ért. A termelési költség 4 korona. Számold ki
a gazda hasznát!

Általános iskola, 1950.:
A gazda a TSZCS-nek beszolgáltat egy zsák 

burgonyát 10 forintért. A termelési költség 8
forint 50 fillér. Mennyi a gazda haszna az egy
zsák burgonyán?

Általános iskola, 1980.:
Az ABC-ben kapható egy zsák burgonya 21

forintért. Ennek az előállítási költsége 18 fo -
rint 70 fillér. Számold ki, mennyi a szocialista
állam haszna egy zsák burgonyán!

Általános iskola, 2014.:
Egy agrárközgazdász elad egy adott hal -

maz subterrain solanum tuberosumot egy a -
dott halmaz pénzért (=G). G számossága 50.
A G=g elemei számára g=G azonosság
érvényes. A termelési költségek (=H) halma -
za 10 elemmel kisebb > számosság, mint a G
halmaza. Számítsa ki a H halmaz, mint a G
részhalmazának a > képét, és adja meg az X
megoldási halmazt a következő kérdéshez: Mek -
kora a nyereséghalmaz számossága? Szá m ító -
gép, táblagép, mobiltelefon használata nem meg -
engedett!

Wal dorf-iskola, 2014.:
Rajzolj le egy zsák krumplit, és énekelj hoz -

zá egy dalt!
Nemzetközi iskola, USA, 2014.:
Egy farmer elad egy zsák krumplit 50 dol -

lárért, az előállítási költség 40 dollár, ebből
kö vetkezően a nyereség 10 dollár. Húzd alá a
„krumpli” szót, és legalább 15 más kul túr kör -
ből származó iskolatársaddal beszélgess ró la!
Fegyver használata nem megengedett!

MOST
OKOSABBAN

KÉNE

Négy éve egy nagy nemi
szervet rajzoltam a

szavazólapra.

Bejött! Négy
éven át pont
azt kaptam.

A szavazófülkéből::
- Na, akkor X-eljük be,

ki lopjon négy évig.
***

- Még a kampányban azt
mondta a jelölt, hogy 26-án 
reggel egy új országban éb -
redünk! Én Kanadát sze ret -
ném, köszönöm!

***
- Ha valamilyen szeren -

csét lenség folytán eltűnne az
összes képviselő, ön szerint
meddig működne normá li -
san ez az ország?

- Hát, a választásokig…

Pólyába bugyolált, elhagyott csecsemőt találnak a parla -
ment egyik bejárata előtt, a réklihez kötött kis levéllel: „Itt csi -
nálták, tartsák is el itt.”

Összeül az országgyűlés, és hosszas vita után határozatot hoz:
1. A bejelentés téves és hamis, mert itt még semmit sem

csináltak.
2. Amit esetleg mégis csinálnak, az nem születik meg 9 hó -

nap alatt.
3. Amit a parlamentben csinálnak, annak se füle, se far ka 

– márpedig ez a csecsemő fiúgyerek.

***
Két tulajdonság szükséges ahhoz, hogy egy újságíró jó

po litikai kommentátor legyen:
1. Képes legyen megjósolni, mi lesz fél év múlva.
2. Fél év után meg tudja magyarázni, hogy miért nem

valósult meg az, amit megjósolt. 

- Ezt dobja be oda. Az új választási törvény
garantálja a szavazás titkosságát, ezért

még ön sem nézheti meg, hogy kire voksolt.

Tizenöt éve
vagyok politikus,
de még soha nem 

fogadtam el
kenőpénzt.

Tizenöt éve
prostiként

dolgozom, de
még szűz vagyok.
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HOBO - az elmaradt előadás:
2014. június 14-én, szombaton 19.00 órától

Földes László Hobo lett volna az idei Teleki Napok egyik ven dé ge,
aki az elmúlt pénteken hoss zú évek óta sikeresen futó József At ti la
estjét adta volna elő („Tudod, hogy nincs bocsánat”). Az elő a dás
betegség miatt elmaradt, máris sikerült azonban új időpontot
rögzíteni: a mag yar blues megalapítója  jú nius közepén, a Teleki
Mag yar Ház kertjében fog fellépni. A BELÉPÉS INGYENES!

!né-41 suinúJ

BALOGH BÉLA:

1848-1849

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

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

Megjelent KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!

Kézművesek és népi
játszótér a Bányavidéken

Ismét kézművesek látogattak a Bányavidékre! Szatmári baráta ink
ezúttal azokat a településeket keresték fel, ahová legutóbbi áprilisi
útjuk során nem sikerült eljutniuk. Boca Ildikó kosárfonó, Lévai Jó zsef
bőrös, valamint Sályi Panna és Sályi Róbert keramikusok má jus 27-én 
kedden előbb az 1-es, Nicolae Iorga Általános Iskola ma g yar
tagozatos kisdiákjainak tartottak kézműves foglalkozásokat (a Teleki
Mag yar Házban), majd Felsőbányára látogattak. Május 28-án,
szerdán pedig a domokosi és koltói gyermekeket örven dez tet ték meg,
majd a Teleki Mag yar Házban volt kézműveskedés, ez út tal ismét
hangsúlyosan a felnőtt korosztály (tanító nénik, óvó né nik, anyukák és 
apukák) számára. Ez utóbbi rendezvénybe a nagy bá nyai Bálint
Katalin is bekapcsolódott, gyöngyfűzéssel.

A Teleki Mag yar Ház több éve zaj -
ló tájoltató programsorozata keretében

ez év tavaszán hagyományos kézmű ves -
ségeket és mesterembereket igyekez -
tünk eljuttatni a Bányavidék és Má ra -
maros településeire, valamint felnőtt kö -
zönségünkhöz és a pedagógusokhoz. A
programot ezúttal a Nemzeti Kultu rá -
lis Alap és a Communitas Alapítvány
va lamint az RMDSz támogatja.

A jövő hét első felében a halász tel -
ki (Magyarország) Debreczeni Pro -
du k ció népi játszótere és tréfás népi
vetélkedői vándorolnak a megyében, a 
kosaras kör hinta, hordólovagló, diótö -
rő, csirkepo fo zó, Toldi erőpróba, kakas -
lövészet, gó lyalábazás és mókás nevű
társai három nap alatt kilenc hely szí -
nen szereznek kel lemes órákat a nyári
nagyvakációra ké szülő gyermekeknek
és felnőtteknek. (TMH)

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)

Hozzá kell szokni
a nyugdíjas pápákhoz

Ferenc pápa nem tartja kizártnak, hogy egy nap ő is lemond, a kis -
korúak szexuális bántalmazását pedig sátáni bűnnek nevezte. A cö -
libátus eltörlésénél viszont vannak fontosabb ügyek is szerinte.

Ferenc pápa nem tartja kizártnak,
hogy elődjéhez, XVI. Benedekhez ha -
son lóan egy nap majd ő is lemond. A
ka tolikus egyházfő a szentföldi láto ga -
tá sáról a Vatikánba vezető repülőúton
újságíróknak azt mondta, hogy a nyu -
gal mazott pápa intézménye idővel meg -
szokott lehet a katolikus egyházban.
„Azt teszem majd, amit az Úr mond” –
mondta, miután feltették neki a kér dést,
visszavonulna-e, ha egészsége nem en -
gedné, hogy megfelelően vezesse az
1,2 milliárd fos katolikus közösséget.
„Úgy vélem, XVI. Benedek esete nem
egyedülálló. Intézményként kellene rá
tekintenünk, aki megnyitott egy ajtót, a 
nyugalmazott pápáét” – mondta a 77 é -
ves egyházfő. Hozzátette, az, hogy az
emberek manapság sokáig élnek, való -
színűbbé teszi, hogy a jövőben a pápák 
lemondanak egészségi okokból.

A pápa a kiskorúak szexuális bántal -
mazásával kapcsolatban kijelentette,
hogy az ilyen bűnök sátániak – a fekete 
miséhez hasonlíthatók –, és zéró tole -
ran ciát hirdet az egyházban minden ki -
vel szemben, aki gyerekeket molesz tált,
így a bíborosokkal szemben is. A jövő 
hónap elején pápává választása óta elő -
ször találkozik az áldozatok egy kisebb 
csoportjával. A találkozón ott lesz Sean
Pat rick O’Mal ley, Boston érseke, a vati -
káni pedofíliaellenes bizottság vezető -
je is. A mintegy nyolc, jórészt európai
áldozat részt vesz majd a pápa által be -
mutatott misén, és utána kerül sor a ta -
lálkozóra.

Arra a kérdésre, hogy fellép-e a sze -
xuális bántalmazással vádolt bíbo rosok
el len, azt válaszolta: „senki sem lesz a -
puci kisfia”, senki nem élvez privi lé gi -
u mokat. Hozzáfűzte, hogy jelenleg há -
rom bíboros el len folyik vizsgálat. A mo -

lesztálás undorító bűn, „mert a pap, aki
elköveti, az Úr Testét árulja el. Olyan,
mint egy fekete mise” – fogalmazott.
Jelentések megjegyezték, hogy a pápa
szavai a pedofilbotránnyal kapcso lat -
ban elhangzott legkeményebbek közé
tartoztak az ügy több mint tíz évvel ez -
előtti kirobbanása óta.

Ferenc pápa kitért a cölibátusra is,
amellyel kapcsolatban úgy fogal ma zott:
ez az intézmény nem dogma – a keleti
katolikus egyházakban vannak házas
papok –, és az ajtó mindig nyitva áll,
hogy megvitassák ezt a témát. Megje -
gyezte azonban, hogy jelenleg vannak
sürgetőbb ügyek. A cölibátust az élet ál -
tal diktált szabálynak nevezte, amelyet ő
nagy tiszteletben tart, és úgy véli, hogy 
nagy ajándék az egyháznak.

Szentföldi látogatásával kapcso lat -
ban hangsúlyozta, hogy a Si mon Peresz
izraeli és Mahmúd Abbász palesztin el -
nökkel a Vatikánban tartandó békeima
nem közvetítési kísérlet. „A találkozó
a Vatikánban az imádkozást szolgálja
majd, azért gyűlünk össze. Utána min -
denki hazatér” – magyarázta. A talál ko -
zó időpontjának június 6-át valószínű -
sítették a források. (origo.hu)



Felavatták New Yorkban
a 9/11 emlékmúzeumot
A ter ror nem törheti meg az ame ri -

kaiakat és egységüket - hangoztatta be -
szédében Barack Obama amerikai el -
nök New Yorkban a Szeptember 11.
Nemzeti Emlékmúzeum avatási szer -
tar tásán. “Senki soha nem törhet meg
bennünket. Senki soha nem változtat -
hat ja meg, hogy amerikaiként kik va -
gyunk” - hangsúlyozta az elnök. “Egyet -
len terrortámadás sem érhet fel hazánk
erejéhez és karakteréhez” - mondta.
Obama a terrortámadás borzalmait és a 
mentők hősiességét felidéző beszédé -
ben kijelentette, hogy a múzeum, amely
a jövő nemzedékeinek mondja el szep -
tember 11. történetét, a béke és a meg -
békélés helye lesz, amelyet az ameri -
kaiak büszkén, egységesen és a ter ror -
tól nem félve kereshetnek majd fel.
George W. Bush, aki a tragédia napján
az Egyesült Államok elnöke volt, köz -
le ményben azt írta, hogy a múzeum
“se gít majd annak biztosításában, hogy 
nemzetünk emlékezzen szeptember
11. tanulságaira”. A 2001. szeptember
11-i terrortámadások által ledöntött
Vi lágkereskedelmi Központ (WTC)
alap jainál megépített, részben föld
alat ti múzeumot a napokban nyitották
meg a nagyközönség előtt. Az első hat
napon át az áldozatok hozzátartozói, a
mentés és a helyreállítás részvevői, va -
lamint Alsó-Manhattan lakói látogat -
hat ják a 700 millió dolláros költséggel
létrehozott intézményt. A WTC iker -
tor nyainak helyén létesített szökőku ta -
kat is magában foglaló 9/11 emléktér
alatt létesített múzeum megnyitása egy 

több mint egy évtizedes vitát zár le,
amely egyebek között arról folyt hogy
az emlékhely szólhat-e egyszerre a
gyil kosokról és az áldozatokról. A ki -
ál lításon a látogatók mintegy 10 ezer
tárgy, valamint hang- és videofelvé te -
lek segítségével élhetik át újból a ter -
ror akció borzalmait, valamint ismer -
ked hetnek meg elkövetők, áldozatok
és túlélők történeteivel, valamint azok -
kal a változásokkal, amelyek a táma dá -
sok hatására mentek végbe a világban.
Egy olyan különteremben, amelybe ke -
gyeleti okokból kizárólag a hozzá tar -
tozók léphetnek be, az áldozatok mint -
egy 8 ezer, eddig azonosítatlan ma rad -
ványdarabját őrzik. A múzeum leg ala -
csonyabb szintje 21 méter mélyen ta lál -
ható. A múzeum évi 63 millió dol lá ros
költséggel járó működtetésének anyagi 
feltételei még mindig bizony ta lanok.
Az intézmény vezetése azért lob bizik,
hogy a szövetségi kongresz szus is járul -
jon hozzá a büdzséhez. Az üzemeltetés 
kiadásainak kétharmadát a 24 dolláros
belépőkből kívánja finan szírozni a non -
profit intézmény, a töb bire a fedezetet
magánadományokból várja. (mti)

Először lehet meglesni az
interneten Ferenc pápa

lakosztályát
Olasz internetes portálok felvéte le -

ket közöltek a vatikáni Szent Márta-
 ház 201. számú lakosztályáról, vagyis
Ferenc pápa választott otthonáról. Ez
az első alkalom, hogy nyilvánosságra
kerültek az egyházfő otthonáról ké -
szült fényképek. Az olasz internetes
por tálokon megjelent fotókon a Vati -
kán város területén levő Szent Márta-
 ház második emeleti lakosztálya lát ha -
tó. Itt él Ferenc pápa tavaly márciusi
megválasztása óta. A La Repubblica
cí mű napilap spártaian egyszerűnek
nevezte az egyházfő vatikáni lakhe -
lyét. A 201-es a Szent Márta-ház leg -
na gyobb lakosztálya: egy nappaliból
és egy hálószobából áll saját fürdőszo -
bával. A nappaliban egy dívány, fo te -

lek, egy íróasztal és egy kisméretű tele -
vízió van. A nagyméretű, nehéz fabú -
torok többsége régi stílusú. A lak osz -
tályt neonfény világítja meg és csillo -
góra fényesítik a parkettát - jegyezték
meg az olasz portálok. Ferenc pápa
elődeivel ellentétben nem az apostoli
paloták pápai lakosztályába költözött
be, hanem a pápaválasztáson résztvevő 
bíborosok szálláshelyén maradt. Meg -
fo galmazása szerint azért választotta a
Szent Márta-házat, mert szeret az em -
be rek között lenni. A korábbi pápai
lak osztályt túl nagynak és üresnek ne -
vezte. Azt mondta, “olyan mint egy
tölcsér, belül tágas, de szűk a bejárata”. 

A Szent Márta-házat (Domus Sanctae
Martae) II. János Pál a kilencvenes
évek elején alakíttatta át a Vatikánba
érkező egyháziak szállásává. Az épület 
a pápai állam határán található, a vati -
káni audienciaterem közelében. A ház -
ban a Ferenc pápa által lakott apart -
man, 106 suite és 22 szoba van. A pá -
pán kívül a házban állandó jelleggel a
szentszéki államtitkárságon dolgozó
bí borosok laknak, püspökök és egy -
sze rű papok. Ferenc pápa a Szent Már -
ta-ház kápolnájában mutatja be a reg -
geli miséket, itt fogadja a nem állami
delegációkat és a ház menzáján eszik.
Ha szüksége van valamire, az egyház -
fő a szobájából lemegy a recepcióra -
számoltak be a Szent Márta-ház ven -
dégei, akik meglepetésükre a pápával
találkoztak a folyosókon vagy az elő -
csarnokban. Az olasz sajtónak nyilat -
kozó vatikáni források szerint a pápai
otthonná előléptetett Szent Márta-ház
élete nem sokat változott, kivéve a men -
zát, amelynek a minősége jelen tősen
javult, amióta Ferenc pápa is ott eszik.

Levi’s igazgató:
a farmert nem kell

kimosni!
Nem kell kimosni a farmert Levi’s

farmergyártó igazgatója, Chip Bergh
sze rint, ő legalább már egy éve nem
mosta ki a sajátját. Chip Bergh erről a
For tune Brain storm zöld konferencián
beszélt, ahol üzleti vezetők vitatkoztak 
a fenntartható fejlődésről. Érvelése sze -
rint a farmere mosás nélkül is tűnhet
va donatújnak, ráadásul még környe -
zet kímélő is - írja a Busi ness In sider.
Arról, hogy a vállalat vezetője nem
csak a levegőbe beszél a farmer mosá -
sának gyakoriságáról, már korábban
meggyőződhettünk. A Levi’s 2011-ben
hozott ki egy olyan farmert, aminek
használati utasításában direkt felszó lít -
ják a vásárlókat, hogy csak ritkán mos -
sák a nadrágot, helyette tegyék inkább
a fagyasztóba. Ettől, bár nem lesz tisz -
ta, de a baktériumok elhalnak, így nem
bűzlik a farmer. Egyébként nem a
Levi’s vezére az egyetlen, aki a ritka
farmertisztításra biztat. Tommy Hilfi -
ger amerikai divattervező korábban
úgy nyilatkozott, hogy csak néha nap -
ján mossa a farmernadrágját. Az al ber -
tai egyetemen egy diákokból és pro -
fesszorokból álló csoportja egyébként
már vizsgálta a mosatlan farmer egész -
ségügyi kockázatát, és az derült ki,
hogy nincs rizikója, ha 15 hónapon ke -
resztül nem mossuk ki a farmerünket.

Happyre táncoltak -
letartóztatták őket

Letartóztattak Iránban hat fiatalt,
amiért a Happyre táncoltak - írja a
BBC. A videót az iráni rendőrség “vul -
gárisnak és közszeméremsértőnek” ta -
lálta. Iránban 1979 óta iszlám tör vény -
kezés van életben, külön erkölcsrendé -
szettel arra, hogy a nők betartsák a te -
tőtől talpig eltakarást. A fiatalok letar -
tóztatásával kapcsolatban Pharrell Wil -
liams, a Happy előadója azt írta: “Több 
mint szomorú, hogy ezeket a gyere ke -
ket letartóztatták azért, mert boldogok
voltak.” (via 444.hu)

Választási lehetőség
VÍZSZINTES: 1. “A férfiak, ha

két nő közül kell választaniuk ...”
(Ste ph a nie Wohl). 13. Tova. 14. Ha -
mi san hitegető, hűtlen. 15. Szenvedést
okoz neki. 16. Számítógép-memória.
18. Zambiai, norvég és osztrák gkj. 19. 
Mely személy? 21. ... Straits; angol
rockegyüttes. 22. “Az a szép, az a szép, 
... a szeme kék” (nóta). 24. ... nélkül;
LGT-sláger. 26. Szigetlakó nép. 27. A
szemétdomb ura. 28. Körömmel váj.
29. Szamár (fr.). 30. Tartozik. 31. Pon -
tok sora. 32. A nitrogén régi neve. 33.
Kipling kígyója. 34. Az a másik. 36.
Etnakráter! 37. Ötórai ital. 38. Van
(ném.). 40. Művészet (lat.). 42. Győri
sportklub. 44. Zambiai, máltai és kam -
bodzsai gkj. 46. Porszívó! 48. A ziva -
tar kezdete! 50. Vicc, móka. 52. Tojás -
héj! 53. Kiskabát. 55. Valamely irány -
ba vezet. 57. Ételt ízesítő. 59. Trombi -

tahang. 60. Terhes személy társaságá -
tól megszabadul. 61. Töredék. 62. Kat -
togni kezd! 63. Bue nos ...; Argentína
fővárosa. 64. Békemadár. 65. Szerves
gyök. 67. Üres a vagon! 68. A kályha
része. 69. Amerikai kosárlabda-szö -
vet ség (röv.). 70. A ... és a kutyák; Ma -
rio Vargas Llosa regénye. 72. Zenemű
megváltoztatása. 75. Izomszalag.

FÜGGŐLEGES: 1. A földre he -
lyez. 2. Gátba való ütközés. 3. Tisztelt
Cím! (röv.). 4. Fehéres hajú. 5. Pénz -
intézet. 6. Duplán: üres beszéd. 7. Két
másféle! 8. Lengyel síparadicsom. 9.
Kettő érkezik! 10. Verdi-op era. 11.
Cink és jód vj. 12. Olasz nagyváros.
17. Csíkszeredai vár. 20. Innivaló. 23.
Az Amerikai Egyesült Államok űrku -
tatási hivatala. 24. Német filozófus
(Im man uel). 25. A szélein takar! 28.
Két kos! 29. Vagyis. 30. A gondolat
befejező része. 31. Seben képződik.
32. Kettő odaesik! 35. ... del Plata; ar -
gentin város. 37. Taszít. 39. Áll alatti
zsírpárna. 41. Éjjelizene. 43. Évszak.
45. Afrikai ország; fővárosa: Maputo.
47. Vés. 49. Betűvetés. 51. Nem ját -
szik tisztességesen. 54. A gabona beta -
karítása. 55. Elképzelés. 56. A köze -
lebbi. 58. Algériai kikötőváros. 60. Kí -
nai hosszmérték. 61. Őröl. 63. Dél-Af -
rikában honos, liliomféle dísznövény.
64. Amerikai filmszínész (Rich ard).
66. Jód és rubídium vj. 68. Limes
(röv.). 71. Csészébe kerültek! 73.
Magad. 74. Most a végén!

   Szerkesztette: Csatlós János
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„Háromlábú” kutya volt
az 1. világháború hőse

A kutya a háborúban is az em ber legjobb barátja, s mióta a vi lág
világ, a katonák mindig számíthatnak hűséges társukra: az ókor ban
már a korinthosziak is bevetettek négylábúakat a harcokban, a ró -
maiak és At tila hunjai pedig a táborok őrzését bízták az ebekre.

Később a spanyol konkvisztádorok, 
majd Napóleon is előszeretettel alkal -
ma zott kutyákat hadseregében, de az a -
merikaiak – miközben Benjamin Frank -
lin már 1755-ben arra intett, hogy ér de -
mes lenne bevetni őket a frontvo nalakon
- például sokáig nem ismerték fel je -
lentőségüket a hadászat terén. A máso -
dik világháború óta persze számos ku -
tya járta meg a frontot Vietnamtól kezd -
ve Irakon át egészen Afganisztánig.

A britek és szövetségeseik becslé -
sek szerint összesen 20 ezer kutyát ve -
tettek be az első világháború négy éve
alatt a nyugati fronton, feladatuk pedig 
igen sokrétű volt: géppuskát vontattak, 
mentőkutyaként segítséget nyújtottak a
senki földjén megsebesült katonák nak, 
részt vettek az őrjáratok alkalmával, sőt
- mind közül ez volt a legveszélyesebb
- futárszolgálatot teljesítettek, ha az egy -
ségek közötti kommunikációs vonalak
valamilyen oknál fogva megsza kad tak.

Amikor a Sátán győz
Az első világháborúban a kelet- fran -

ciaországi Verdun kisváros elleni né met
tüzérségi támadással megkezdődött az
emberiség történelmének egyik legna -
gyobb ütközete. A 10 hónapig tartó har -
cokban 300 ezer (sőt egyes források sze -
rint 700 ezer) em ber vesztette életét. A
világháború egyik legfontosabb ütkö -
ze tében a német hadvezetés itt akarta
kicsikarni az áttörést, miután a kezdeti, 
villámháborús elképzelések kudarcot
vallottak, s a küzdelem egyre inkább el -
húzódott, felemésztve a birodalom erő -
forrásait.

A váratlan támadáskor a németek ab -
ban bíztak, hogy a tüzérségi előké szí tés
nyomán a francia védelem összeomlik, 
s ezzel megnyílik előttük az út Verdun, 
s áttételesen Párizs felé. Bár a fran ci á -
kat valóban váratlanul érte a támadás
helyszínének kiválasztása, a katonák el -
lenálltak, s a németek csak június végé -
re értek Verdun közvetlen közelébe.

Várjanak, amíg megérkezik az erő -
sí tés - mondta a francia parancsnok a
kisszámú francia kontingensnek, amely -
nek választása nem lévén, így csele ke -
dett. A franciák napokon át sikerrel ver -
ték vissza a németek támadását, de sen -
ki nem sietett a segítségükre. A tele fon-
és távíró-összeköttetés megszakadt, rá -

adásul egyetlen egy postagalamb sem
volt kéznél, amelyet elküldhettek vol -
na az elcsigázott katonák.

A lövészárkon túli terület életve szé -
lyes volt az ellenséges tűz miatt - rövid
idő alatt heten is úgy vesztették életü -
ket, hogy üzenetet próbáltak tovább jut -
tatni. Mikor az élelmük és lőszerük már
fogytán volt, a német tüzérségi táma -
dás pedig erősödött, a franciák óvato san
kiemelkedtek a lövészárkokból. Meg -
le pe tésükre egy nagytestű, fekete állat
loholt feléjük; a nagy távolságból nem
lehetett pontosan kivenni, mi szalad ha -
lált megvető bátorsággal a lövészárok
irányába, csak ormótlan gázmaszk já nak
sziluettje volt látható, illetve hogy a
vállaira mintegy szárnyként ráaggattak 
valamit.

Az egyik katona azonban hirtelen
ráismert saját, Sátán nevű kutyájára.
Szólítani kezdte a háborúban futárku -
tyaként szolgálatot teljesítő ebet, aki o -
lyan gyorsan futott, hogy a katonák ké -
sőbb azt állították, valósággal repült. A 
németek mindent megpróbáltak, hogy
megakadályozzák Sátán célba érkezé -
sét; a kutya körül golyó, gránát és srap -
nel süvített. Mikor a kutya megbotlott,
találat érte, majd kisvártatva egy másik 
is, ami a lábát törte.

Gazdája kimászott a lövészárokból, 
hogy a megsérült kutyát biztonságban
tudja, néhány másodperc múlva azon -
ban már holtan feküdt. A halálos találat 
előtt Sátán felismerte a katona hangját,
s minden erejét összeszedve elindult -
ezúttal három lábon futva, már a meny -
nyire bírt, negyedik lábát tehetetlenül
húzva maga után. Végül elérte a lö vész -

árkot, ahol a katonák a nyaka köré te -
kert csőből kivették azt a papirost, a -
melyen a következő szöveg volt olvas -
ható: „Az isten szerelmére, tartsatok ki.
Holnap küldjük a csapatokat”. A kutya 
vállain pedig egy-egy hámként felsze relt 
kosárka volt, benne két posta ga lamb bal. 

A galambok lábaira egy-egy fém -
csövet kötöttek, amelyekbe két azonos
tartalmú papirost tettek: a francia pa -
rancsnok ezeken a németek állásait is -
mertette. Mikor eleresztették őket, az e -
gyik galambot leszedték a németek, a
másik viszont elrepült. Hamarosan fran -
cia fegyverek zaja töltötte be a levegőt. 
Az üzenet célba ért.

(mult-kor)

Húsz éven belül megtalálhatjuk
a földönkívülieket

A idegenek keresésére specializálódott amerikai intézet (SETI)
szerint a következő két évtizeden belül megtalálhatjuk a földön kí vü li
életformákat. A tudományokért és technológiáért felelős ame ri kai
kongresszusi bizottság ülésén Seth Shostak, a SETI munka tár sa úgy
fogalmazott: „még semmilyen bizonyíték nincs rá, hogy létezik élet a
Földön kívül, de úgy gondolom, hogy ez a helyzet még a teremben
tartózkodók életében meg fog változni”.

A SETI alapvetően háromféle mód -
szert alkalmaz a kutatásra. Az egyik a
mikrobiális élet (vagy maradvá nyai nak)
keresése, ilyen tevékenységet végez pél -
dául a Cu ri os ity ro bot a Marson. Shos -
tak szerint egyébként nem csak a Mar -
son érdemes ilyen kutatást folytatni, a
Föld szomszédságában „legalább féltu -
cat” olyan bolygó van, amelyiken ki a -
la kulhatott az élet valamilyen formája.

Az intézet másik módszere a boly -
gók atmoszférájának vizsgálata: a SETI
kutatói potenciálisan biológiai folya ma -
tok által termelt oxigén, metán vagy más
gázok nyomait keresik a légkörben.

A SETI harmadik módszerével nem 
csupán biológiai életjeleket, hanem in -
tel ligens életet keresnek: az univerzum 
önkéntesek segítségével történő átfésü -
lésével létező, vagy valaha létezett ci vi -
lizációk által véletlenül vagy szándé ko -

san hátrahagyott jeleket keres nek.
Seth Shostak szerint az első két mód -

szer eredményt hozhat a következő két
évtizedben. A harmadik metódus sike -
res ségét a kutató szerint nehéz megjó -
solni: a SETI projektben eddig a rend -
szerek kevesebb mint 1 százalékát fé -
sülték át, a sikerre pedig néhány millió
csillagrendszer átvizsgálása után lehet
esély. A technológia fejlődésével vi szont
a tempó gyorsul, az esélyeink javul nak.

A szakemberek emlékeztetnek: a Föl -
dön a bolygó keletkezése után viszony -
lag gyorsan kialakult az élet, hasonló
gyorsaságra van esély más bolygókon
is. Shostak a bizottsági meghallgatáson 
úgy fogalmazott: az számítana rend kí -
vüli, nem várt eredménynek, ha a Föld
lenne az egyetlen bolygó, amin megje -
lent az (intelligens) élet.

(maszol.ro)

Újra láthatóvá vált néhány
órára Ada Kaleh szigete

Különleges látványt fed fel a Duna ezekben a napokban Or so va
és az I-es Vaskapu környékén, ugyanis az áradás pusztí tá sá nak
minimalizálása érdekében a hatóságok elrendelték a Vas kapu I-es
gyűjtőtó vizének leengedését. A tó kiürítése láthatóvá tette az
egykori álomszigetet, Ada Kaleh romjait.

Ada Kaleh szigetét, Orsovával és
Dubovával együtt 50 évvel ezelőtt ál -
dozták fel, amikor az 1964 és 1972
között a Vaskapu vízierőművet épí tet -
ték. Ada Kaleh romjait állandó jel -
leg gel víz fedi, csak olyankor látszik
az egykori mecset tornya és az utcák,
épületek maradványai, amikor a Du -
na áradása miatt leengedik a vizet a
gyűjtőtóból. A mitológia szerint Her -
kules itt küzdött meg Keirónnal.

Az egykori sziget 1,7 kilométer
hosszú, alig fél kilométer széles, el -
ne vezése törökül Erődítmény- szige -
tet jelent, és 1920-ig Törökországhoz 

tartozott. Lakossága 100 százalékban 
törökökből állt, akik rózsatermesz -
tés sel és a rózsa feldolgozásával fog -
lalkoztak. 1920 után a sziget román
fennhatóság alá került, ám adószabad 
terület maradt 1970-ig, amikor a vi -
rágzó gazdaságnak véget vetettek, ki -
lakoltatták az ott élőket és elá rasz tot -
ták a szigetet. Legutóbb nyolc évvel
ezelőtt volt látható az egykori földi
paradicsom – ahogy az ott élő tö rö -
kök nevezték. I lyenkor az egykori la -
kosok és azok le származottai elláto -
gatnak a helyszín re, hogy a sziget
romjait meglá togas sák. (maszol.ro)
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Június 1-én jelenik meg
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

A szívünkre húzzunk bakancsot! Áll elő javaslatával Dezső László, az Er dé -
lyi Kárpát-Egyesület elnöke a friss Erdélyi Gyopár vezércikkében. E lapszám a
teljesítmény- és emléktúrák sorozatáról nyújt tudósítást, a hagyományos Jókai
mellett első alkalommal szerveztek emléktúrát Kiss Péternek, illetve sor került
az Erőss Zsolt Teljesítménytúrára is. 

Az EKE berkeiben zajló események is helyet kapnak a folyóiratban, így a
küldöttgyűlésről készült beszámoló, az EKE-osztályok tevékenységükről szá -
molnak be, folytatjuk a vándortábori túraleírásokat is. Olvasók kérésére újra ta -
lálható túraajánló a kiadványban. Június és július túralehetőségeit összegezték a
szerkesztők, és kínálják olvasásra, ezzel is segítve, hogy az EKE-osztályok
tagjai egymás rendezvényeiről tudjanak, azokon részt vehessenek. 

Jelentős teret kap a honismeret is, Híd és cukor Botfaluban címen olvashatjuk 
dr. Kovács Lehel István írását, Zsigmond Enikő pedig a A lóvészi Karakó
völgyhíd történetét ismerteti. 

Múltba tekint, híres elődök előtt hajt fejet az Erdélyi Gyopár idei harmadik
lapszáma, de teret hagy a közkedvelt rovatoknak is: a GPS-ismertetőnek, csilla -
gászatnak, a vízi világnak, gyógynövény-ismertetőnek. Nem hiányzik belőle a
gyógyvizek kalauza, az erődbarlangok-sorozat is újabb részhez érkezett, Bartók
At tila pedig a Vaskapu Natúrpark keleti részébe kalauzol. 

Külön említést érdemel, hogy ebben a lapszámban olvashatják a rajzpályázat
díjazottjainak névsorát, hamarosan pedig a legjobb fogalmazásokat beküldők
kilétére is fény derül. 

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

 Vizsgáljuk magunkat!
Egy ausztrál lapban jelent meg az a kilenc egyszerű kérdés, ami

segíthet felmérni néhány gyakori betegségre való hajlamunkat.

Biztosan mindannyiunkkal előfordult már, hogy nem értettük, miért kér -
dez az orvos a családunkról, a rokonainkról akkor, amikor nekünk van va -
lamilyen panaszunk. A válasz nem az orvosok különleges kíváncsiságában
rejlik, hanem abban, hogy így mérik fel a gyanított betegségek előfordulását
családunk és rokonaink körében.

Hogy miért is fontos mindez? Nos, rengeteg olyan szív- és érrendszeri
betegség, valamint ráktípus létezik, amelyek kialakulásában komoly
szerepet játszhat az öröklődés, a szüleinktől és távolabbi rokonainktól örökölt
hibás gének aktivizálódása. A szívbetegségek és a stroke kialakulásában van a
legkomolyabb szerepe az örökölt géneknek, de a cukorbetegség és egyes
rákfajták előfordulása is gyakoribb azoknál, akiknek a családjában előfordult

már hasonló eset.
Persze az orvosok végez -

hetnének minden alkalom -
mal DNS-teszteket is, amivel 
sokkal pontosabb diagnózist
állíthatnának fel, de az sokkal 
költségesebb lenne és jóval
to vább is tartana, mint a ki -
kérdezéses módszer. Ha or -
vo sunk mégsem kérdezne rá
minden rizikóra, akkor ösz -
sze gyűjtöttünk kilenc olyan 
kérdést, amivel felmér het -
jük saját magunk hajlamát

a betegségekre és megoszthatjuk az orvosunkkal.
1. Előfordult-e valaha a rokonságodban (szülők, testvérek, unokatestvérek)

bármilyen szívbetegség 60 éves kor alatt, ideértve az infarktusokat és a by pass
műtéteket is?

2. Szenved-e bármelyik rokonod időskori cukorbetegségben?
3. Van-e olyan közeli hozzátartozód, aki melanómában szenved? A felmé -

rések szerint minden tízedik melanómás esetnél kimutatható a családi örök -
lődés!

4. Diagnosztizáltak-e bármelyik közeli rokonodnál vastagbélrák 55 éves
kora előtt? Minden ötödik ilyen esetben bebizonyosodik, hogy a családban
valakinél már előfordult ilyen betegség!

5. A családod valamelyik ágában előfordult-e, hogy egynél több rokonodnál
(aki lehet szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, nagynéni, nagybácsi) vas -
tagbélrákot diagnosztizáltak bármilyen életkorban?

6. A közeli rokonságodból szenvedett-e valaki petefészekrákban? Az újabb
kutatások szerint az elhízott nőknél különösen nagy a családi belüli öröklődés
esélye.

7. Volt-e olyan rokonod, akinek mellrákja volt ötven éves kora előtt? Az
Egyesült Államokban a tüdőrák után a mellrák a második leggyakoribb halálok
az ötven évnél fiatalabb nők között.

8. Apai, vagy anyai ágon előfordult-e, hogy egynél több rokonodnak
bármely életkorában mellrákja volt?

9. Férfiak esetén előfordult-e bármely rokonodnál prosztatarák hatvan éves
kor előtt?

                             (anna.hu)

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.
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• 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

GYÁSZHÍR

„Elnémult egy hang,
a szíve utolsót dobbant,

lehullt egy fénylő csillag,
megkondult az égi harang.

Ő volt a jóság példája,
a szeretet mintája.

Nem hagyott itt minket, csak
előrement.

Szeretete szívünkben örökké él.”

Mély fájdalommal tudatjuk
mind azokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

CZOMPA JÁNOS
életének 77. évében váratlanul

el hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz -
tató ja 2014. május 29-én
csütörtökön 13 órakor volt a Győr
Templom úti te metőben.

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejezzük
ki a Strébeli családnak a szerető
férj, édesapa

STRÉBELI FERENC
elhunyta felett érzett fájdal muk -

ban. Emléke legyen áldott, nyu gal -
ma csendes. 

Csendes Lajos és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel emlékezünk,
9 éve annak a szomorú napnak,
ami kor a szeretett

CSOMA GYÖRGY
újságíró

örökre eltávozott közü lünk. Em -
lé két kegyelettel őrzi a család

Június 3-án fájó szívvel emlé ke -
zünk

dr. SZERZŐ
ING RID MELINDA

szeretett kislányunk halálának 1
éves évfordulójára.

„Földi utad egy éve lejárt,
csilla gok útján utazol tovább. Ha
majd rá térünk mi is erre az útra,
gyere elénk, találkozzunk újra.” 

Szerető szüleid

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk június 1-re, arra a szo -
morú napra, amikor 3 évvel ezelőtt
a szerető férj, édesapa, nagyapa

MÁTYUS LÁSZLÓ

örökre eltávozott szerettei köré -
ből. Nyugodjon békében.

„Tied a csend, a nyugalom,
mienk a könny, a fájdalom.”

Emléke élni fog szívünkben. Fe -
le sége Gizella, gyermekei Ádi, Évi, 
Lacika és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk, május
27-én volt egy éve annak a szomorú 
napnak, amikor a szeretett férj,
apa és nagyapa

SZÉKELY ÁRPÁD
örökre eltávozott közülünk. Em -

lé két kegyelettel őrzi
a bánatos család

Fájó szívvel emlékezünk, 3 éve
an nak a szomorú napnak, amikor a
drá ga férj és édesapa

CSOMA GYÖRGY
örökre itthagyta szeretteit.

Emlé két kegyelettel őrzik felesége
és fiai.

Fájó szívvel emlékezünk június
3-ra, amikor 1 éve annak a szomorú
napnak, hogy a szeretett katalini

PÉCSI SÁNDOR
eltávozott szerettei köréből.
„Nem vársz már bennünket ra -

gyo gó szemekkel. / Nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. / De
abban reménykedünk, hogy jó
helyre men tél. / Hisz te a jónál is
jobbat ér de meltél. / Hiába borult
rád a temető csendje. / Szívünkben
élni fogsz mind örökre.”

Emlékét kegyelettel őrzi bánatos 
testvére Zsuzsi és családja.

Drága testvérem, nyugodj béké -
ben!

HIRDETÉSEK 2014. május 30.

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
5-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.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260
ON LINE (interneten) tanul má -

nyozható KATALÓGUS:

http://telekihaz.erdely.org/
tersanszky-konyvtar/katalogus/

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

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

* GYÓGYTORNA –  a jövő ked -
den  kivételesen ELMARAD!!

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

* TÁNCHÁZ – minden hétfőn 17
ó rai kez det tel ap rók tán ca, fél héttől na -
gyob bak nak! Szeretettel várunk!

 „A MÉLYSÉGEK
CSODÁJA” 

- al bum a Bányavidék ásványairól -

Az Elec tro Sistem fenti kiad -
vá nya megvásárolható a Házban!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

NAGYBÁNYAI
PAN THEON

– film a nagybányai
művészsírokról –

Keresse a Teleki Házban!

Legyen a TELEKI
KLUB tagja
Támogassa

rendszeresen a Teleki
Mag yar Házat !

A Teleki Klub rendszeres tá mo -
gatóink klubja, A támogatási összeg
függvényében zöld, fehér, piros és
arany klubkártyákat a ján l junk, ame -
lyeket általában félé ven te, az ese dé -
kes támogatási összeg befi ze tése kor
szoktuk ismételten ér vé nyesíteni. A 
kártya kiállítá sá val és a tá mo gatási
lehetőségekkel kapcso lato san fordul -
jon bizalom mal a Te le ki Mag yar Ház
mun ka társaihoz.

KÖSZÖNJÜK!

ZONGORA
TANFOLYAM

működik a Teleki Mag yar Ház -
ban, I. osztályos kortól bármilyen kor -
oszt ály nak. Érdeklődni és felirat -
koz ni lehet

Á DÁM ERZSÉBETNÉL,
a Zeneiskola nyugal mazott ta nár -

nőjénél, a 0744-614233 te le fonszá -
mon, vagy személyesen a Házban.
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BAJNOKCSAPAT!
Megkezdődött a Nagybányai HCM dominanciája, ugyanis 

vasárnap, - egy fordulóval a bajnokság befejezése előtt – a
vendég brassói Co rona megkoronázta a nagybányai lányok
egész évi teljesítményét: igaz, nem jószántából, de bajnokká
avatta a nagybányai csapatot. Costică Buceschi és Kovács
Magda lányai minden trófeát megszereztek a bajnokságban:
Szuperkupa, Románia Kupa és most, a bajnoki címet.
Gratulálunk!

Fennállása első bajnoki címét sze rez -
te meg a Nagybányai HCM női kézi lab -
dacsapata vasárnap azzal, hogy 38-33-
 ra legyőzte legnagyobb riválisát, a Bras -
sói Coronát. Szűcs Gabiék így 6 pon -
tos előnyre tettek szert egy fordulóval
a bajnokság vége előtt.

Már bevett szokásához híven, a nagy -
bányai csapat bedobta a csalit és hagy -
ta ellenfelét egy kicsit elhúzni, majd,
amikor komolyra fordultak a dolgok,
varázsszóra nekilendültek a lányok –
könnyű ilyen remek közönségtől biz -
tat va! – és megmutatták, hogy “ki a
pap (úr) a háznál! Közben játszadoztak 
egy kicsit: elhúztak és kiengedtek, de
éppen csak egy keveset, nehogy a fe -
jük re nőjjön a vendég! Így volt ez a hu -
szonhat megnyert mérkőzés (a huszon -
hétből, az utolsóra szombaton kerül
sor) zömében. Csak egyszer szen ved -
tek vereséget lányaink, mostani – leg -
nagyobb – riválisuk otthonában.

Íme néhány eklatáns példa a vasár -
napi mérkőzésről, előbbi állításaimat
aláhúzandó:

A brassói lányok kezdenek jobban,
hiszen, mint azt a mérkőzés előtt el -
mondták, nem kikapni jöttek Nagy bá -
nyára. Szóval, 3 – 6 a hatodik percben.
De örültek volna a vendégek, ha a bí -
rók itt vetettek volna véget a mérkő -
zés nek, mert ami ezután következett,
az egy lórúgással ért fel, vagy eny héb -
ben fogalmazva: forgószéllel. Jelesen:
a HCM kezdte ledolgozni hátrányát, 5
– 6, majd 6 – 6 a nyolcadik percben
(még ezzel a döntetlennel is megelé -
ged tek volna a brassóiak, mert utoljára
volt döntetlen a mérkőzésen!). Öt gól
zsinórban és tíz percnyi játék után már

nekünk állt a zászló: 8 – 6! Ekkor Bog -
dan Burcea, a vendégek edzője időt
kér. Brădeanu elkezdi szórni a gólokat, 
de lányaink tartják a tisztes távolságot,
két gólos különbségnél alább nem hagy -
ják (13 – 11) … a húszadik percig.  Kö -
vetkezik négy gyors hazai gól és máris
17 – 11 ide (24. perc)! A félidő végén
már nyolc gól az előnyünk: 22 – 14!

A második félidőben az események
úgy alakultak, ahogy az elején már je -
lez tem: lányaink néha közelebb en ged -
ték ellenfelüket, örömkézilabdát mu -
tat tak be, miközben a zsúfolásig meg -
telt lelátók tomboltak a gyönyörűség -
től, zúgott a “Bajnokcsapat! Bajnok -
csa pat!” Közben Buceschi és Kovács
Magda sorra küldte be a kispadon lé -
vő ket, hadd ízleljék meg ezt a felejt he -

tetlen érzést, hogy bajnok A CSAPAT! 
A vége egy könnyed 38 – 33 (22 – 14)
a nagybányai HCM javára! A mérkő -
zést lezáró dudaszó pedig megadta a
jelt az önfeledt ünnepséghez. A lányok 
örömtáncot jártak az egész évben ki -
tar tó remek közönség tapsa és öröm uj -
jongásától kísérve! Őszintén gratulá -
lunk!

Egy mérkőzés krónikája nem lehet
kerek a kűzdő felek bemutatása nékül.
Íme:

Nagybányai HCM –
Brassói Co rona
38 – 33 (22 – 14)

Lascăr Pană sportcsarnok, kb.
3.000 néző. Vezette: Răzvan Voicu és
Geor gian Băducu (mindketten Buzău); 
Szö vet ségi megfigyelő: Ioan Şerbu (Bu -
ka rest)

Büntetődobások: 5 – 3 (5 – 3); Ki -
állítások: 6 – 4 perc.

HCM: Ungureanu (17 védése volt),
Cetăteanu, Băbeanu – Ardean Elisei 6,
Gei ger 6 (2 büntetőből), Oltean 4, Ma -
rin 4, Tatár 4, Nechita 4, Maior Paşca
2, Szűcs 1, Rudics 1 (1),  Puiu 1, Bon -
dar, Tomescu. Edzők: Costică Bu -
ceschi és Kovács Magda, Ioan Belu.

Brassói Co rona: Mirca-Olariu (2),
Dedu (7) – Brădeanu 9 (3), Chiper 8,
Zamfir 6, Hotea 4, Manda 3, Apetrei 2, 
Briscan 1, Ţăcălie, Burghel, Raţiu, Tu -
dor, Pricopi. Edző: Bogdan Burcea.

Ui. És, ha már kéznél voltak a baj -
noki mezek és aranyérmek, városunk
polgármestere, Cătălin Chereches élt is 
a lehetőséggel és konfetti, pezsgő fo -
lyam, rengeteg puszi, örömujjongás kö -
zepette átadta azokat jogos tulajdono -
saiknak, jelesen a nagybányai HCM
női kézilabda-bajnokcsapat tagjainak,
edzőinek, vezetőinek és munkatár sai -
nak! Mint elmondta, ezt a tisztet szíve -
sen vállalja még sok éven keresztül,
ugyanis most a nagybányai HCM  do -
minanciája következik, ennek érdeké -
ben mind a város, mind a támogatók
(közöttük is a leghűségesebb Korpo -
nay Ferenc, a Maravet Kft. tulajdo no -
sa) a jövőben is megtesznek minden
tőlük telhetőt. Úgy legyen!

Fotók: Deák László

Az oldalt összeállította: 
SIMORI SÁNDOR


