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Ismét HUMOREST
Nagybányán

CSAKAZÉRTIS!
A Szomszédnéni Produkciós Iroda

stand-up co medy e lő dása

2014. OKTÓBER 11-én, SZOM BA TON,
19.00 órától, a Nagybányai Városi Szín ház
szín pa dán kerül sor a Karinthy-gyűrűs
Szom szédnéni Pro duk ci ós Iroda és Fel méri
Péter, a Csak azértis! című turné- e lődására. 

Jegyek elővételben a nagybányai RMDSz 
szék ház ban (V. Lucaciu u. 1. sz.), valamint e lő -
adás előtt egy órával, a hely színen vásá rol ha -
tók. Egy jegy ára 25 lej.

Társzervező: RMDSz Nagybánya - Új Fe je -
zet cso port. 

Médiapartnerek: Transidex, Kró ni ka, Er dé -
lyi Nap ló, Nagybanya.ro, Bá nyavidéki Új Szó

Észak-Erdély – Bukovina
Török Árpád: ÉSZAK-ERDÉLY-BUKOVINA ÚTI -

KALAUZÁNAK bemutatójára október 16-án, csütör tö -
kön 17.00 órai kezdettel kerül sor a Teleki Mag yar Ház -
ban. A 2013-ban megjelentetett kötet egy erdélyi turisz -
tikai sorozat legutolsó kiadványa: a „lila könyv”. Alap szí -
ne a Kárpáti sáfrány (Croccus heufelianus), valamint a lu -
gosi származású Heuffel János (botanikus) emlékét őrzi.

A könyv az erdélyi sorozat legátfogóbb kalauza, a -
mely hét megye és több vidék leírását tartalmazza – s a -
melynek megismerésére és megvásárlására ezúttal a szer -
ző jelenlétében és bemutatásában nyílik lehetőségünk. Török Árpád sepsiszentgyörgyi föld -
rajz-biológia szakos tanár, turisztikai idegenvezető, népszerűsítő  könyvek szerzője; a most
bemutatott könyvön kívül eddigi kiadványait (Sepsiszentgyörgy városkalauz, Oltvidék ka -
lauz, Marosvidéki kalauz) is elhozza Nagybányára. Az alkalmi rajz- és fotókiállítással, ve -
títéssel kísért eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2014. október
18-án, 18 órától a
városi színházban.

Figyelem!
Az október 12- re meghirdetett

Eperjes Károly irodalmi est rend kí -
vüli o kok miatt október 19-én dél után 
4 órakor kerül bemutatásra. A már
megváltott meghívók ér vé nye sek az
új időpontra, vagy visszavált hatóak.

Belső oldalainkról:
- Máramaros a levegőből is fantasztikus
- Zánkai emlékek az Erzsébet-táborból
- Jókai a máglyán és a könyvespolcon
- Ábrahám Márton: Naplótöredékek (10.)
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Egyházi hírek

Eperjes Károly
irodalmi est
Nagybányán

Szeretettel meghívunk minden ér dek -
lődőt Eperjes Károly Kossuth- és Já -
szai Mari-díjas budapesti színművész
„Az igazat mondd, ne csak a való dit...!”
című irodalmi estjére.

Helyszín: veresvízi Krisztus Király
templom.

Új idopont: 2014. október 19. dél -
után 4 óra.

A meghívókat a Krisztus Király és a 
Szentháromság Plébánia Hivatalok ban,
valalmint a régi főtéren található Ex
Li bris antikváriumban lehet átvenni.

Hozzájárulás: felnőtteknek 20 Ron,
diákoknak 10 Ron.

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébánia hirdeti:

Veni Sancte, október 12., iskola tás -
kák megáldása – A keresztény em ber
fon tosnak tartja, hogy minden mun ká -
ját Isten dicsőségére és Isten áldásával
végezze, hiszen a Szentírás szerint: „Ha
az Úr nem építi a házat, az építők hiába 
fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a vá -
rost, az őr hiába őrködik fölötte...” Zsolt
127,1. 

Szem előtt tartva a Szentírás sza va -
it, Veni Sancte (Jöjj Szentlélek Isten, is -
kolakezdési) szentmisére hívjuk a ked -
ves szülőket, iskolásgyermekeket, pe -
da gógusokat október 12-én, 11.30 óra -
kor. Iskolás gyermekeinket pedig arra
kérjük, hozzák magukkal iskola tás kái -
kat (tegyék be főleg a nehezebb, ke vés -
bé kedvenc tantárgyaikat), hogy a szent -
mise végén megáldhassuk őket. Kér jük,
segítsenek abban, hogy az iskolatáskák 
megáldása hagyománnyá váljon plé bá -
niánkon. 

* Nagytakarítás a temetőben, októ -
ber 30., 31. – Azt mondják, a temető a
plébánia, illetve a keresztény család tük -
re; hűen tükrözi az elhunyt családtag -
ja ink iránti tiszteletet és szeretet. Azzal 
a kéréssel fordulunk kedves híve ink hez,
csatlakozzanak kezdemé nyezésünk höz,
tegyük szebbé temetőnket. 

* A Nagybánya-Újvárosi re for -
má tus egyházközségtől helyezték örök

nyugalomra Kiss Jánosné született An -
tal Rozália asszonytestvérünket, aki 82
évesen hunyt el.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus egyházközség templomában ün ne -
pi istentiszteletre és szeretetven dég ség -
re várnak mindenkit, október 12-én, hogy
együtt ünnepelhessük az Idősek Világ -
napját. Ez alkalommal az ifjak zenés-
 verses előadással köszöntik a gyüle ke -
zet idős tagjait. Az ünnepi isten tisz te -
le tet Alföldi Lakatos Tibor felsőbá nyai
lelkipásztor celebrálja.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Megérett, megérett a
fekete szőlő...

Közhírré tétetik! Az Úr 2014. é vé ben, október havának 11.
napján este 8.00 órai kezdettel Magyar ber keszen szüreti
vígasság lé szen. Mikor eljöve október 11. napja, legyen tal pon a
környék apraja, nagyja. Este, ha sötét lesz, induljon hát a bálba,
mert ott hét falura szóló mulatság várja.

Helyszín idén is a Magyar berke szi Kultúrotthon, a talp alá va -
lót pedig a szatmárnémeti Sonor együttes húz za. Lesz csősz mu -
latság, tom bola, sző lő, bor és minden, ami a jókedvet biztosít ja!

 Mindenkit szerettel várnak a magyarberkeszi ifjak!

Nagybányai
olvasóink figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la punk
biztosan és időben el jus son ön höz, 
fizessen elő a Niv Curier Kft.- nél,
V. Luca ciu utca, 100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.
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HÍR-TURMIX
Azt beszéli már az egész város, hogy…

Az emaramures.ro, az ujszo.com, az
erdely.ma és a Háromszék nyomán

összeállította: Tamási At tila

Máramaros a levegőből is fantasztikus.
Vagy még fantasztikusabb

Jön egy nap, amikor választanod kell: vagy repülsz, és fotózol e -
gyet a máramarosi táj fölött, vagy elmész néhány barátoddal és kol -
légáddal, akik a magánszektorban és erdőkutatásban dolgoznak, Má -
ramaros egyik régi erdejébe túrázni. Te mit választanál?

A választás lehetősége eszembe jut -
tatta, hogy egy évvel ezelőtt (2013. ok tó -
ber 17-én) ugyanígy választanom kel lett:
vagy repülök helikopterrel egyet Má ra -
maros felett, vagy elmegyek a Buka rest -
be, a Nemzeti Bank Róma Klub talál ko -
zójára, amelynek tagja vagyok, és a mely
akkor rendezte a 20 éves ünnepi ARCoR
konferenciát „Merre tovább Európa?” 
címmel, amelyen jelen volt Etienne Da -
vignon gróf is, a Bilderberg Csoport el -
nöke. Ritkán adatik meg, vagy sosem,
hogy egy ilyen emberrel szóba állhass.
Másrészt az, hogy a máramarosi ké ső -
őszi táj felett repülhess, és fotózz, u gyan -
csak szenzációs élmény, így az utóbbit
választottam, kár lett volna kihagyni a -
zo kat a színeket és fényeket. Máskor meg 
Kínába kellett volna mennem, miköz ben

máramarosi projektek voltak, és ugyan -
így nem mentem el Egyiptomba, Izra el -
be, Brazíliába, Kenyába sem. Kissé saj -
náltam ezeket az átfedéseket, de nem le -
het mindig mindent megkapni.

Ha repülsz néhányat Mára maros szi -
get felett, elég gyorsan kimeríted a lát -
ni- és fényképezni valók sorát. Elég gyor -
san feleslegessé válik, amit csinálsz, de 
lehet, hogy néhány új szög, jobb fények 
hozhatnak valami újat, valami különle -
geset. Na jó, el tudok én képzelni sok -
kal extravagánsabb repüléseket is, o lyan
fényviszonyok közt, amiket én határo zok
meg, olyan helyekre repülni, amiket én
jelölök ki, és megbeszélem a pilótával,
az más lenne. De ehhez akad még né hány 
megoldandó dolog. Ha a képekkel „ját -
szol”, akkor kiemelhetsz dolgokat azzal,

hogy egy-egy színcsatornát lenullázol.
Ha csak a zöldet és sárgát hagyod meg,
akkor kiemelheted a városi vegetációt,
ami létezik még, annak ellenére, hogy a
„druzsbások” nem bírják sem a zöld kör -
nyezetet, sem a tiszta levegőt, kivágnak 
minden nagyobb fát, hogy helyébe egy
Velencéből hozott bokrot ültethessenek.

Ki repülőn száll fölébe, annak a ha -
gyományos fatemplomok, Máramaros
egyik legfőbb turisztikai látvá nyossá gai
alig észlelhetők, nem jelentős épít mé -
nyekként jelennek meg, hanem apró be -
ágyazásaként a tájnak. Ahol meg ma rad -
tak a hagyományos falvak struktúrái,
ott kiemelkednek a település közepéről, 
de nehezen lehet róluk látványos fotó -
kat készíteni. Sokkal láthatóbbak azon -
ban az újonnan épített kolostorok, ame -
lyek a mai idők embereit szeretnék le -
nyű gözni, s amelyek a magasságokba
törnek, mégsem tudják meghaladni a fá -
ból „összetákolt” templomokét. Félő, 
hogy az egyház úgy gondolta, míg má -
sok hadronütköztetőket építenek, em be -
reket készülnek a Marsra küldeni, kva -
zár- és kvarkkutatásokat végeznek, ad -
dig nekik is fejlődni kell, és nem épít het -
nek hagyományos módon holmi fa temp -

lomokat. Biztosan úgy érzik, ez vissza -
maradottságukat mutatná. Ebben a ver -
senyben a legszomorúbb az, hogy hiá -
ba felelne meg például a fenyő töké le -
tesen az építkezésnek, általában töl gye -
ket használnak hozzá, egy-egy kivágott 
fából pedig egyetlen gerendát dol goz nak
ki, ez pedig általában azt jelenti, hogy
egy-egy templomhoz ki kell vágni egy
e gész erdőt. Régen, a kis templomok e -
setében ez nem is volt gond, azok töké -
letesen illeszkedtek a tájhoz, kevés fa
kel lett hozzájuk, most azonban, amikor 
néhány szász hektárra csökkent a tölgy -
erdők száma, egy-egy ilyen masszív é -
pít mény megvalósítása felér egy öko ló -
giai gaztettel. Most, ha ezeket a falakat 
és tornyokat nézed, akkor látnod kell azt
az erdőt is, ami „benne” van, az utolsó
tölgyalapú ökoszisztémáját a helyi táj -
nak. Belegondolsz, mennyi életet jelen -
tett? No, de ez kit érdekel?

(folytatjuk)

Lengyel Péter blogjáról -
Transindex.ro

JOGTANÁCSADÁS – időpont módosítás
ÚJ IDŐPONT szerint kerül sor a mag yar nyelvű jog ta nács adásra.

FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta kétszer tartja jogi ta -
nácsadását. Minden hónap elején közöljuk az idő pontokat. Októ ber -
ben 7-én és 21-én kerül erre sor, 15-16 óra kö zött várja az érdek lő -

dőket a nagybányai RMDSz-szék házba (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).
Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák személyes vagy te le fo nos

előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jogtanácsadást igény lő ket, hogy idő -
ben jelezzék szándékukat a 0262217103 vagy 0262216593 tele fon számon.

Megérkeztek a színházi bérletek
Megérkeztek a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György

Társulatának idei bérletei. Az érdeklődőket az RMDSz-székházba
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra között.

A bérletek ára: 60 lej a felnőtt bérlet, a diák- és nyugdíjas bérlet
pedig 40 lej.

Díjmentes MAG YAR NYELV -
TANFOLYAM és SZEMI NÁ -
RIUM indul a nagybányai „Pet -
re Dulfu” Megyei Könyvtárban.

Időpont: minden hétfőn 17.30
órától. Első óra október 6-án. (Ta -
nulmányi év: 2014/2015.)

Elkezdték az egészségbiztosítási
kártyák kiosztását

Megyénkbe, első lépés ben,
több mint 160 ezer egész ség -
biztosítási kártya érkezett,
ezek kiosztását hétfőn kezdte
meg a posta.

A kártyákat személyesen kell
át venni a kézbesítőktől, azon ban
ha a jogosult nem található ott hon, 

ak kor egy nagykorú családtag is 
át ve heti helyette. A népszerű film
cí mét idézve, a postás mindig
két szer csenget a jogosultnál,
így akit a második megkeresés
után sem találnak otthon, az a
postán vált hat ja ki kártyáját. 

Megyénkben összesen 312 e -
zer jogosultat tartanak nyilván.

Nyakunkon a fűtési idény
A fűtési idény beköszöntével a földgáz szol -

gáltató vállalat és a Sürgősségi Esetek Or szá -
gos Igazgatóság illetékesei ismételten felhívják
a fogyasztók figyelmét azokra a veszélyekre, a -
melyek a gáz üzemű berendezések szabálytalan
használatából eredően tragédiákhoz vezet het nek.

Az elmúlt két évben közel 80 személy szenvedett
valamilyen sérülést hasonló esetekben a szolgáltató
hatáskörébe tartozó 20 megyében. Közülük 22-en é -
letüket vesztették.

A biztonság első
feltételeként említik 
meg a fűtési rend -
szerek szakszerű ki -
vitelezését, rend sze -
res kar ban tartását és
ellenőrzését. Ugyan -
akkor rendkívül fon -
tos a kémények, füst -
elvezető csövek rend -
szeres ellen őr zése, évente leg alább kétszer. A laká -
sokat rend sze re sen szellőztetni kell, és tilos a nem ar -
ra tervezett be rendezéseket (például a gáztűz he lyet)
fűtési céllal használni.

Mától meghosszab bít -
ják a 4-es Urbis-já -

ratok útvonalát
A Dorna megállóból 8.00, 11.00,

15.00, 18.00 és 21.00 órakor, illetve a
Vasile Alecsandri negyedből 8.20, 11.20,
15.20, 18.20 és 21.20 órakor induló já -
ratai mától, a Bukarest sugárút és a Mo -
torului utca kereszteződésétől a Bu ka -
rest sugárút-Mărgeanului utca-Sen eca-
 komplexum irányába is közlekednek.

A Sen eca-komplexumtól hétfőtől pén -
tekig 9.05, 12.05, 16.05, 19.10 és 21.55
órakor, szombaton és vasárnap 9.00,
12.00, 16.00, 19.00 és 22.10 órakor in -
dulnak a buszok.

Januártól növekednek
a közúti bírságok 

Lényegesen több pénzt kell a jövő év ele jé -
től kifizetniük azoknak, akik semmibe veszik a
közlekedési törvénykönyv rendelkezéseit, leg -
alábbis abban az esetben, ha pechükre rend -
őrbe botlanak.

Egy büntetőpont az eddigi 90 lejről 97,5 lejre e -
melkedik, ez 8%-os növekedést jelent. Enyhébb sza -
bályszegésért legkevesebb 2-3 pontot lehet kapni,
súlyosabbért akár 20 pontot is, így tehát a 2015. ja -
nu árjától kiróható büntetés 195 és 1950 lej között
lehet.

Szülőföldön magyarul: Elkezdik a kifizetéseket
A Romániai Mag yar Pedagógusok Szövetsége megkezdte a Szülő föl -

dön magyarul elnevezésű pro gram nyertes pályázóinak az értesítését.
Nemsokára a kifizetéseket is elkezdik.

Több mint 155 ezer romániai ma gya -
rul tanuló diák jut ily módon anyagi tá -
mogatáshoz a Bethlen Gábor Alap jó -
vol tából.

Mivel korábban a túlzott deficit-el -
já rás elkerülése érdekében csökken tet -
ték a kormányzati kiadásokat, ami a
Bethlen Gábor Alapot is érintette, ez -

út tal is 17 200 forintot, azaz 235 lejt fi -
zetnek nevelési, oktatási, valamint tan -
könyv- és taneszköz-támogatásként.
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Zánkai emlékek az
Erzsébet-táborból

Idén is részt vehetett 10 tehetséges, kiemelkedően jó eredménnyel
rendelkező diákunk a magyarországi Erzsébet-táborban, melyet
2014. augusztus 23-29. között tartottak Zánkán.

Élménydús tevékenységekben, ba -
rát kozásokban, kulturális prog ramok -
ban, kirándulásban gazdag táborban ve -
hettünk részt (no meg 5 napi eső zés ben):
Tar Brigitta, Pop Kriszta, Pohl Ed mond,
Tóth-Pál Helga, Bálint Erik – a nagy -
bá nyai Nicolae Iorga Általános Iskolá -
ból, Gyarmathy Csaba, Somai Hen ri et ta,
Mezey Kinga – a nagybányai Németh
László Elméleti Líceumból, Hit ter Ágo -

ta, Maidic Henriett a felsőbányai Mű -
szaki Iskolából.

Diákjaink élménybeszámolóiból egy
kis ízelítő:

„A táborban változatos prog ramo -
kon vettünk részt: voltunk Tihanyban, 
sétahajókáztunk Tátikával, kézmű ves -
kedtünk, előadtuk a saját bemutatkozó
jelenetünket és meghallgattuk a má sokét
is. Különösen élveztem az akadály pá -
lyán a vetélkedőket. Az esti programok 
közül megemlíteném a koncertet, a szín -
házat és persze a diszkót, ahol nagyon
sokat táncoltunk.”

„Nekem legjobban a Bátorságpróba 
ötlete tetszett, de mivel aznap eléggé be
volt borulva, sőt, esett is, az sajnos el -
maradt. Pedig igen érdekesnek hang zott. 
De így is nagyon sok remek prog ra mon
vettünk részt, amelyek közül leg job ban
a Kalandpark tetszett. Vicces volt részt -
venni és egy igazi csapat össze tartá sá -
val teljesíteni a feladatokat. Tihanyban 
is nagyon jól éreztem magamat, a ti -

hanyi Benczés Apátság nagyon szép, a
Visszhang is nagyon érdekes. A kilátás 
is gyönyörű volt.”

„Sokat nevettünk játék közben, hi -
szen mindenkinek nagyon jó kedve volt.
Továbbá kézműveskedtünk. Ott láttam 
meg először élőben Rubai Lacikát, az É -
nek Iskolája első évadának énekesét. Az -
után még jobb kedvre derültem és gyö -
nyörű dolgokat készítettem. Sok türe -
lemmel és kitartással elkészült az első
gyöngyvirágom. Azután egy újra hasz -
no sított papír lett kezeim gyümölcse.”

„Péntek volt a kedvenc napom, mert
egész nap meleg volt és kétszer is le -
mentünk a partra. Ebben az évben is na -
gyon jól éreztem magam, még akkor is,
ha nagyon sokat esett az eső.”

„Az idei nyaram egyik legjobb él -
ménye a zánkai Erzsébet-tábor volt! A

sok izgalmas programból, például: ki -
rándulás, strandolás és játékok, a ver -
senyzés tetszett a legjobban! Ügyesen
teljesítettünk a táborismereti vetél ke dőn, 
ahol a táborhelyünk izgalmas dolgait
kel lett felkutatnunk, valamint a Ki mit
tud?-on is, ahol bár nagy volt a kon ku -
rencia, de egy idegen lánnyal tánc fel lé -
péssel harmadik díjat nyertünk! És per -
sze ne feledkezzek meg ügyes és ren -
des fiainkról, akik a szobatisztasági ver -
seny nyertesei lettek! Sok különleges em -
bert ismertem meg a táborozás ideje a -
latt, és még mindig tartjuk a kap cso la -
tot. Örülök, hogy ott lehettem.”

„Viszlát Balaton! Viszlát Zánka! Visz -
lát Bea néni és viszlát barátok! Jó vol -
na megismételni!”

Bálint Beáta kísérő tanár,
Nicolae Iorga Általános Iskola

Jókai a
máglyán és a

könyvespolcon
Jókai Mór a legnépszerűbb ma -

gyar romantikus író emlékét Nagy -
bányán a liget is őrzi, amelyben 1876-
 ban sétált. Jókai a XVIII. századi
Nagybányát is felidézi Pintye Gri gor -
ról szóló elbeszélésében.

Nevét először 1949-ben Fel sőbá -
nyán Papp László mérnök úr könyv -
tárában láttam. A késő őszi bágyadt
napfényben az egyik polcon a Nem -
zeti Kiadás 100 kötete aranylott.

Még ugyanabban az évben vá ros -
kánk 7 osztályos mag yar tannyelvű
iskolájában a mag yar órára ko pog -
tatás nélkül lépett be a városi szak -
szervezeti bizottság elnö ke. Felszó -
lította a fiúkat, hogy szaladjanak  ha -
za kosarakért, zsákokért, mert a volt 
Polgári Olvasókör könyveit át kell vin -
niük a néptanács épületébe.

- Ezeket a könyveket bezúzzák, el -
égetik, mert akadályoznak minket a
szocializmus, a napfényes jövő épí -
tésében - szónokolt a vakbuzgó akti -
vista.

- Remélem, hogy Jókai műveit meg -
őrzik - jegyezte meg halkan Lévai Pi -
roska, a mag yartanárnőnk.

- Az ő könyveit is meg semmi sít -
jük, mert Jókai az imperialisták ügy -
nöke. Mi könyörtelenül lesújtunk az
osztályellenségre. Éppen ma láttam  
az olvasókörben Jókai néhány köny -
vének a címét. Az új földesúr, Az a -
ranyember, A régi jó táblabírák azt
bizonyítják, hogy Jókai a népnyúzó
urakat, az aranyat dicsőítette - ma -
gyarázta hadonászva a szak szerve -
zeti elnök.

Az osztályunk táblája feletti kép -
ről Sztálin elvtárs mosolyogva te kin -
tett le hűséges hívére.

Néhány óráig cipeltük a több nem -
zedék által forgatott könyveket a nép -
tanács udvarára. Irodalom szerete tem
legyőzte a félelmet, és a félhomályos 
könyvtárban villámgyorsan az in gem
alá dugtam Jókai Sárga rózsa című
regényét. Ezért a tettemért ma sem
érzek lelkiismeretfurdalást. 

Napjainkban Jókai műveit nem fe -
nyegeti sem a máglya, sem a papír -
zúzda. Műveit városukban kiköl csö -
nözhetjük a Bodnár Gáspár Könyv -
tárból, a városi könyv tárból, Nagy -
bá nyán pedig a Teleki  Mag yar Ház  
könyvtárából. Sajnos, sokan nagyon 
ritkán vesznek  könyvet a kezükbe.

Boczor József

XV. Energetika-
 Elektro technika és
XXIV. Számítás -

technika és Oktatás
Multi-konferencia

Székelyudvarhely,
2014. október 9-12.

Az Erdélyi Mag yar Tudományos Mű -
szaki Társaság 2014. október 9-12. kö -
zött szervezi meg Székelyudvarhelyen
a  XV. Energetika-Elektrotechnika és
XXIV. Számítástechnika és Oktatás Mul -
ti-konferenciát.

A konferencia célja: lehetőséget te -
remteni az erdélyi, magyarországi, illet -
ve más államokbeli mag yar szakem be -
reknek tudományos eredményeik be mu -
tatására, szakmai kapcsolatteremtésre.

A konferencia rövid programja: 
Csütörtök, október 9.: Érkezés 
Péntek, október 10.: Egész napos ki -

rándulás a Székelyudvar hely–Szé kely -
derzs–Segesvár–Kohalom–Szászkézd
–Homoródkarácsony–Székelyudvarhely
útvonalon.

Szombat, október 11.: Tudományos 
konferencia

9.30 - ünnepélyes megnyitó (Ta má -
si Áron Gimnázium bentlakásának épü -
lete, Nyírő József  terem)

10.00 - plenáris előadások
15.00-18.30 - szekció-előadások

(MÜTF Oktatási Központ) - Villa mos-
és hőenergia környezetbarát termelése, 
szállítása és elosztása, Takarékos ener -
gia felhasználás, Irányítás-, mérés tech -
nika, automatika és vezérléstechnika,
Számítástechnika és oktatás, Számí tás -
technika, oktatás és algoritmika, Háló -
zati kommunikáció, elosztott és párhu -
zamos rendszerek, Képfeldolgozás és
mesterséges intelligencia

Vasárnap, október 12.: Elutazás
Bővebb információk, részletes pro -

gram a http://enelko.emt.ro/, illetve a
http://szamokt.emt.ro/  honlapon talál ha tó.

Minden érdeklődőt szeretettel vá runk
a konferenciára!

Miklós Beáta programfelelős

Színe és fonákja:

Szavak és tettek
Tudom, nem mindenki osztja a véleményemet, de szerintem politikai párt

soha annyi „támogatást” nem kapott a bankoktól és a nagyvállalatoktól, mint 
a Fidesz. Még ha nem is közvetlenül, de közvetve a bankok és az ener gia szol -
gáltató vállalatok „pénzelik” a Fidesz kampányát, a rezsicsökkentés és a pénz -
intézetek elszámoltatása révén. Nem találok ebben semmi kivetnivalót, hiszen
megérdemlik, hogy nyerjenek az önkormányzati választásokon, annál is inkább,
mivel az öngyilkos hajlamú baloldal már nagyobb veszélyt jelent saját magá -
ra, mint a Fideszre nézve. Nem azért érdemlik meg a fiatal demokraták, hogy
nyerjenek, mert nyitottak a külhoni magyarok irányába, hanem elsősorban azért,
mert szembe mertek szállni a piramisjáték-szerű nagy gazdasági monst rum mal,
amit a köznyelvben Európai Unió fedőnévvel illetünk. Dávid és Góliát harcá -
ból pedig, eddig legalábbis úgy néz ki, Dávid került ki győztesen.

Korábban úgy tartottam, hogy kizárólag a múlt, a történelem változik foly -
ton, annak függvényében, hogy az éppen aktuális hatalom miként szeretné lát ni
és láttatni az emberekkel az egykor történteket, a jelen és a jövő pedig állan dó,
de ez a teória most megdőlni látszik. A jelen, és - ennek betudhatóan - a jövő is 
változik, változhat. Példa erre a már említett politikai párt eddigi uniós tény -
ke dése.

Nekünk is van egy Victorunk, aki, igaz, egyelőre csak halvány mása a szom -
szédos ország keménykezű, karakán Viktorjának, vagy, ha úgy tetszik, elsős or -
ban, ha nem kizárlag, csupán névrokona, druszája. A hasonnevűség kedvéért: 
Ponta pont a mag yar miniszterelnök ellentéte - inkább a szavak, mint a tettek
embere. Kampányát legfeljebb az emberek hiszékenysége és a népbe tegség nek
is mondható fedezet nélküli populizmusra való fogékonysága „finan szíroz za”.
Igaz, eme praktikának nem Ponta, sokkal inkább Băsescu a nagymestere. En -
nek ellenére lehet még a mi Victorunk is hű a keresztnevéhez, és győze del mes -
kedhet nem csak a politikai ellenfelek, hanem az országot sárba tipró, nyomó
két és fél évtizedes örökség, vagy inkább, egy kevésbé diplomatikus betű cse ré -
vel, de lényegesen találóbban úgy mondanám, ökörség felett is.

S ha már e kis külhoni kalandozás után haza értem, azt is elmondom, me -
lyik elnökjelöltre a legérdemesebb szavazni novemberben, ha nem szeretnénk
kilógni a sorból, és romániai mérce szerint trendik akarunk maradni: Funar
Gyurka a favorit, ugyanis ő azt ígérte, 500 lejre emeli a gyereknevelési járu -
lékot és 1500 lejre a minimálbért. Hogy lesz-e erre elég fedezete a bankok és a 
nagyvállalatok részéről, majd meglátjuk. Mindenesetre ennyi erővel bó nusz -
ként egy konzisztens rezsicsökkentést is ígérhetett volna, hogy teljes pom pá já -
ban tündököljön az a bizonyos kampányidőszaki szivárvány...

Tamási At tila
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (10.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanárember, Vicsai

János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Komárom ban élő szerző fel -
vette vele a kapcsolatot. A Naplótöredékeknek u gyan is  több, megyénkhez 
kö tődő része is van, így túl az értékes kortör té ne ti elemeken, helytörténeti
szempontból is érdeklődésre tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében.

Bukovinában
Július 10., hétfő:

A délelőttöt olvasgatással töltöttem
el. Mi mást csináljak, hogyha nem kell
bunkert építeni? 

A déli órákban megkértem Jass sza -
kaszvezetőt, hogy adja kölcsön a fény -
képezőgépét, mivel a csomagban kapott
filmet szeretném leexponálni, s majd a
filmet Papp Jancsi hazavinné kidol go -
zás végett. Jancsiéknak gyermekük szü -
letett, s ezért az apának szabadság jár.
Jass csak nagy nehezen kölcsönözte ki
a boxgépjét. Kora délután aztán lemen -
tünk a Burcselek nevű patakhoz: Jass,
Kertész Sándor tizedes (már nem őrve -
ze tő!), ő is hazamegy, mert hozzá tar to -
zóit bombatámadás érte Debrecenben;
Kertész Mátyás tizedes és én. Jass és
Kertész Sándor a holmijukat mosták, mi
Matyival szamócáztunk, s közben fény -
képeztünk, s aztán a visszavezető úton
is. Kertész Matyi volt a fényképész. 

Július 11., kedd:

Reggeli után - amit megint szép na -
pos időben fogyasztottunk el felköl töz -
tettek a Sziruk legmagasabb pontján le -
vő bunkerba. Figyelők leszünk itt - ösz -
szesen tizenegyen. 

Július 12., szerda:

Én mentem le reggeliért Morvai őr -
vezetővel. Az irodába is felmentem,

mert hallottam, hogy újságokat kap tam
hazulról. Tévedés volt, de kaptam egy
levelet és egy lapot Böncitől és egy la pot
meg levelet Manyi húgomtól. Fonód Jós -
kának egy csomó újságot küldtek, meg
is örült a küldeménynek, mert ő is na -
gyon szeret olvasni. Két tehén tévedt a
bunkerunk közelébe. Kotroczónak az az 
ötlete támadt, hogy meg fogjuk fejni az 
egyiket. Ebbe benne voltam én is. Meg
is állt a riska. Én a fejét vakargattam,
Kotroczó Jancsi pedig csajkával a ke zé -
ben közeledett a tőgye felé. De amint
hozzáért, a tehén megijedt, s ha félre nem
ugrok, biztosan legurít a hegyről. A szar -
vával így is úgy megütötte a jobb ke -
zemet, hogy a mutatóujjam talán meg
is rándult. 

Azt hallottam, hogy az egyik száza -
dunk valamelyik őrvezetőjét par tizá nok
csípték el. (2. századbeli volt, épp most 
mondta valaki.)

Július 13., csütörtök:

Éjféltől szolgálatban voltam Csap lár
Miskával. Felváltva egy-egy fél órát áll -
tunk kint az éjszakában. Úgyhogy min -
den második fél órában egy kicsit szun -
dítani is lehetett. Levél nem jött, ami e -
lég nagy baj, mert egyedüli örömünk,
ha levél érkezik hazulról. 

Délben nagyon jó „kaja” volt: le ves,
sajtos tészta, cseresznyebefőtt és por a -
lakban frissítő. El van ismerve, hogy a
német koszt sokkal jobb a mienkénél. 

Tomántól, Tábori fhdgy. lovászától 
hallottuk, hogy a mieink két falut fog -
laltak el az éj folyamán. A nevüket nem
tudja. „Azért volt az a nagy lövöldözés
éjfél előtt” - mondták az őrök, akik előt -
tünk voltak szolgálatban. Fenntartással 
vesszük ezt a hírt is! 

Ma reggel indult el Papp Jancsi és
Kertész Sándor szabadságra. Papp Jan -
csi viszi a filmemet is haza. 

Seres Imre jól megmasszírozta a ke -
zemet, úgy érzem, használt is neki.

Július 14., péntek:

Későn keltünk fel. Durmoltunk vol -
na tovább, de valaki megpedzette, hogy
feljön ide Tábori fhdgy., és hát nem vol -
na helyénvaló, ha „ágyban” találna ben -
nünket. Reggeli után elmentünk víz után
nyomozni. Kb. 500 méterre rá is buk -
kantunk egy forrásra, jól megmo sa kod -
tunk, ránk is fért nagyon, mert már több
napja nem tisztálkodtunk. 

Mosdás után kihoztam a bunkerből
minden szerelvényemet szárítani, az tán
a naplómat írtam.

A délelőtti órákban feljött hozzánk
Bengery százados E. Nagy szakasz ve -
zetővel, és tájképezték az előttünk lát -
ható terepet. Ezt azért csinálták, hogy a 
figyelők bemondása alapján ide je gyez -
zék be az előforduló eseményeket. Na -
gyon bánom, hogy nem hamarabb jöt -
tem hozzájuk. Remek térkép volt ná -
luk, úgyhogy egypár jó adatot megint
csak szerezhettem volna a naplóm ré -
szé re. 

Ma nyolc hete annak, hogy búcsút
vettünk szeretteinktől Gyulán. Ma nyolc
hete láttam utoljára menyasszonyomat. 
Viszontlátjuk-e egymást valaha?

Július 15., szombat:

A mai napon tölti be Bönci életének
huszadik évfordulóját. Isten éltesse so -
káig! Parancsot kaptunk Vadi szakasz -
vezetőtől, hogy minden szerel vényünk -
kel menjünk le, rovancsolni (ellenő riz -
ni) fog. Általános felháborodással vet -
tük ezt tudomásul, azért, mert hiszen ne -
ki sokkal kevesebb fáradságába ke rül -
ne, ha ő maga jönne fel ide, minthogy
mi levigyük ezt a nehéz szerelvényt, és
utána pár perc múlva újra csak cipeljük 

visszafelé. De hát ő egy tovább szol gá -
ló és itt is kiskirálynak érzi magát. Már
mentünk volna lefelé, de jött Arató őrv.
azzal, hogy Vadi elhalasztotta az itteni
rovancsolást, mert előbb a szaka szok -
hoz fog lemenni. Csoda, hogy azokat
nem hívta magához az első vonalból! 

Négy embernek le kellett menni, lat -
rinát ásni, én is közöttük voltam, de nem
sokáig tevékenykedtem ott, mert be hív -
tak az irodába zsoldnévjegyzéket írni.
Délután is a zsoldnévjegyzékkel vol tunk
elfoglalva, amikor a csapatcsendőrök két
1. századbeli katonát kísértek be a zlj.
parancsnokságra - egy nővel. Két ru szin
volt, nemibajt kaptak ettől a nőtől. Most
jegyzőkönyvet vesznek fel, és holnap a 
zabiei korházba kísérik le őket. 

A délutáni órákban telefonértesítés 
jött, hogy az aknatelepítők közül egy em -
ber súlyosan megsebesült. A nevét nem
tudom.

Július 16., vasárnap:

Éjféltől szolgálatban voltam, de mint
máskor, most is hamar eltelt az idő. El -
telik könnyen, mert egész idő alatt gon -
dolatban ábrándokat szövögetek. 

Fél öt körül nagy zenebona kez dő -
dött Kuty és Kosow térségében. Jó egy
óra hosszat tartott a szünet nélküli lö -
völdözés. Vajon hány szerencsétlen em -
ber vesztette életét ott ez alatt az egy ó -
ra alatt? Mások érdekéért! 

Ma is nagyszerű ebéd volt: zöldség -
leves, birkapörkölt és 4 deci bor fe jen -
ként. Nem kedvcsináló akar lenni ez a
„traktálás”?

Sajnos csak nagyon kevés idő állt
rendelkezésemre, s így nem tudtam Bön -
ci születésnapját úgy megünnepelni, a -
hogy szerettem volna, és ahogy azt meg -
írtam Neki. De annyi időt mégiscsak sza -
kítottam magamnak, hogy egy pár perc -
re félre vonuljak és a fényképét nézve
„elbeszélgessek” vele.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Ez már az ősz
Odábbállt az olcsócsókos nyár, meg a

sok virág, helyettük lompos ősz jött, és sok-
 sok krizantémszínű bánat.

Éjjelente folyékony gyémántként hull a
harmat, gyérülnek a lombok, kopaszodnak
a dombok.

Nagy piktor a nagybányai ősz: egyszer
szilvalekvár színűre festi az eget, másszor
gyen gélkedő, sárga napsugarat terít a vá -
ros fölé, hogy a nyár emlékét idézze.

Ősz hajú, tiszta kék szemű öregasszony
a nagybányai ősz, nagyon hasonlít az én volt
nagymamámra. Sugárzott róla a bol dog ság,
ha ilyenkor gyümölccsel kínálhatta uno ká it. 
De nem búsulnak a nagybányai gyü mölcs -
fák sem: boldogan hullatják ölünkbe ter mé -
süket.

Már forr a bor a nagybányai dom bok -
hoz simuló házak pincéiben, de a sült gesztenye még mindig friss mustot kí ván.

Ady Endre írta, hogy „Őszi éjben, őszi délben, / Óh, be könnyű / Sírva, sír -
va leborulni.” Mégis, arra kérlek kicsi ősz hajú asszony, ha eliramlik életem,
síromnál sírva meg ne állj; áldott nagybányai ősz téged pedig arra, hogy kö -
döt sírhantomra soha ne szitálj.

A hét mottója:
,,Az igazi tanulás akkor történik,

amikor a versenyszellem eltűnik.”

 (J. Krishnamurti)
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Két rendő r beszélget :
- Mondd, te hogy csinálod, hogy mindig átmész

a vizsgán?
- Nagyon egyszerű. Kigondolok valami nagy hü -

lyeséget és az ellenkezőjét mondom.

***

Az orvos íróasztalára letesz az ápoló néhány le le -
tet, aláírásra. A doki szórakozottan elővesz a zse bé -
ből egy lázmérőt és a papírok fölé hajol. Az ápoló ud -
variasan figyelmezteti:

- Doktor úr, a lázmérővel nem tudja aláírni.
- Tényleg! - mondja az orvos - Akkor vajon hová 

dugtam a tollamat?
***

Egy fiatalember bemegy egy boltba, ahol egy i dő -
sebb férfi az eladó.

- Mit árusít itt, uram? - kérdezi a fiatal.
- Bármit, amit csak szeretne! - válaszolta az idő -

sebb.
- Hát, ha így van, akkor vennék egy kis világ bé -

két, aztán kérek a szegénység felszámolásából, a faji
megkülönböztetés megszüntetéséből, és persze a fér -
fiak és a nők egyenjogúságából is.

Az idősebb férfi barátságosan válaszolt:
- Elnézést, fiatalember, talán nem egészen pon to -

san fejeztem ki magam. Mi csak magokat áru sí tunk,
terméseket nem.

***
Egy szufi mester így beszélt a tanítványaihoz:
- Amikor fiatal voltam, azért imádkoztam, hogy

Allah adjon nekem annyi erőt, hogy megváltoz tas sam
a világot. Aztán később, már érett fejjel azért imád -
koztam, hogy legalább a közvetlen környezetemet meg
tudjam változtatni. Most öreg fejjel azt kérem Allah -
tól, hogy ha már így elvesztegettem az életemet ilyen 
hiábavalóságokra, akkor legalább annyi időt adjon még
nekem, hogy magamat meg tudjam változtatni.

***

Egy bácsi elmegy az orvoshoz, és panaszkodik hogy
kilencvenkét éves és öregszik.

- És milyen jelei vannak? - kérdezi az orvos.
- Hát, mondom az asszonynak tegnap, hogy gye -

re, drágám, szeretkezzünk. Erre jól leteremtett, hogy
micsoda telhetetlen disznó vagyok, hiszen félórája
sincs, hogy szeretkeztünk!

- De, bácsika, miért panaszkodik, ez remek dolog
a maga korában!

- Igen, de a feledékenység...!
***

A skót súlyos beteg és meg kell műteni. A felesé -
ge kérdezi az orvostól:

- Mennyibe kerül a műtét?
- Ezer fontba!
- Az sok! A temetkezési vállalattól sokkal kedve -

zőbb ajánlatot kaptam.
***

A tanító kérdezi a gyerekektől:
- Mi a különbség a villám és a villany között?
- Én tudom! - jelentkezik az egyik kisfiú.
- Na mi?
- A villám ingyen van, a villanyért meg fizetni kell!

***
- Mit mond Jul ius Ceasar, amikor kijön a bor dély -

házból?
- ???
- Jöttem, láttam, nőztem.

***
- Kérek öt tyúkot és öt kakast.
- De, asszonyom, öt tyúkhoz elég egy kakas is.
- Ugyan már! Tudja ön, mi az, várni!

***

Kovács kérdő re vonja a feleségét:
- Tegnap még két ezres volt a pénztárcámban, most

meg csak egy van. Ez hogy lehet?
- Úgy látszik, az egyiket nem vettem észre.

***
- Vádlott, próbáljon meg most már végre más em -

ber lenni!
- Én megpróbáltam, bíró úr, de éppen ön adott 2

évet okirathamisításért!
***

- Bíró úr, hogy érti azt, hogy a büntetésem Tchibo?
- A legtöbb, mi adható!

***
Masiniszta a kereszteződésnél:
- Kamion nincs, a többi nem ellenfél!

Értelmező szótár férfiak
által feladott hirdetésekhez:

- Negyvenes éveiben: 52 éves és egy 22 éves nőt
keres.

- Sportos: Ül a kanapén és meccset néz.
- Átlagos kinézetű: Undorítóan szőrös.
- Tanult: Mindig hülyének fog nézni.
- Szabadlelkű: Lefekteti a nővéredet is.
- Első a barátság: Amennyiben ez meztelen -

séggel is jár.
- Őszinte: Beteges hazudozó.
- Szeret összebújni: Beteges hazudozó.
- Mackós: Túlsúlyos, szőrösebb mint egy medve.
- Vallásos: Egyszer elment a nagymamájával a

templomba húsvétkor.
- Becsületes: Piti bűnöző, de még egyszer sem

kapták el.
- Figyelmes: Azt mondja, „Kérek”, ha sört kö -

vetel.

Értelmező szótár nők által
feladott hirdetésekhez:

- Negyvenes éveiben: 49 éves.
- Kalandvágyó: Több szeretője volt eddig, mint

neked lesz egész életedben.
- Atletikus alkat: Lapos fenekű gebe.
- Átlagos kinézetű: Ronda, mint a bűn.
- Gyönyörű: Beteges hazudozó.
- Ragályos a mosolya: Vigyél magaddal pe ni -

cillint.
- Érzelmileg stabil: Pszichiátriai gyógy keze lé -

sen átesett.
- Vidám: Idegesítő.
- Nyitott: Mindenre elszánt.
- Társaságot kedvelő: Lármás.
- Szenvedélyes: Lármás.
- Költői: Anyagilag instabil, depressziós.
- Rubensi alkat: Dagadt.
- Romantikus: Csak gyertyafény mellett néz ki jól.
- Özvegy: Halálra szekálta az első férjét.
- Szívében fiatal: Fogatlan vén szatyor.
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Na mi lesz 2020-ra a
sztárszakma Romániában?

A legnagyobb mértékben az informatikusok iránti munka erő- pi aci
kereslet ugrik meg 2020-ra Romániában, a mostaninál 39,7%-  kal
több programozót keresnek majd - vetíti elő az képesítésekért felelős
országos hatóság (ANC) egyik jelentése, amit egy EU-s szektoriális
projekt háttértanulmányaként készítettek el.

Az elemzés szerint 14,8%-kal fog
nő ni 2020-ra a felsőoktatási végzett -
ség gel rendelkező munkavállalók i rán -
ti kereslet, ami azt jelenti, hogy a mos -
ta ninál 145 ezer diplomással többre lesz
szükség. Bár az informatikusok iránti,
közel 40%-ra tehető relatív növekedést 
egyetlen iparág sem képes túlszár nyal -
ni, az adminisztratív és kereskedelmi
területen dolgozókra is nőni fog az i gény,

27%-kal, míg 20%-kal több jogi vég -
zettséggel rendelkezőre is szükség lesz 
- a jelentés szerint.

Az egészségügyben 17%-kal több sze -
mélyre lesz szükség, a mérnökök iránti 
kereslet 12,8%-kal ugrik majd meg
2020-ra - vizionálja az ANC. Egyedül az
oktatás területén számítanak a ke res let  
visszaesésére, ennek mértéke 9%-ra lesz
tehető. (economica.net/transindex) 

TÍZ ÉVESEK VAGYUNK!
„Itt van az ősz, itt van újra
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
– ahogy Petőfi Sándor írta fiata -

lon, mi is immár érett fejjel átérezzük
milyen szerencsés helyen lakunk és é -
lünk. Büszkén állítom, hogy Nagy bá -
nya a világ közepe, szép, tiszta, ren -
de zett történelmi város, környezeti a -
dottságaival együtt.

Hálásak vagyunk, hogy nekünk van 
egy második meleg otthonunk is, a
Te le ki Mag yar Ház, ahol a sok tevé -
kenység, pro gram mellett a „csontrit -
kulásos” (vagy csontritkulást meg elő -
ző) gyógytorna-csoport is megala kult.
Ma már szép számban várjuk hét ről-
 hétre a találkozást, ahol elsajátítjuk a
különféle mozgástechnikákat, nyújtá -
sokat, amelyek segítenek az évek tel -
té vel csontozatunk egészségi álla po -

tán, szervezetünk rugalmasságán és
egyben lelki felüdülést is jelent szá -
munkra.

„Fiatalságunk” minősége nagy -
részt azon is múlik, hogyan biz to sí -
tunk magunk számára energiát és i dőt,
ha találunk magunknak gyümöl csöz -
tető elfoglaltságot. Vidáman meg él -
jük gyakorlataink minden pillanatát,
beleadva apait-anyait, amit akkor tu -
dunk kitartóan csinálni (végezni), ha
van bennünk „tűz”. 

Hálásak vagyunk, hogy megéltük
a 10. születésnapunkat, köszönet An -
namáriának (csoportvezetőnknek), a -
ki összetart bennünket, jó hogy va gyunk
egymásnak!

Isten éltessen mindannyiunkat erő -
ben-egészségben, sokáig tudjuk egy -
mást lelkesíteni!

A gyógytorna-csoport nevében:
Pap Ila

Ismét egy bánsági No bel-díjas!
Az aradi születésű Stefan W. Hell

az egyik idei kémiai No bel-díjas – kö -
zölte a Svéd Királyi Akadémia. Az el -
ismerést két amerikaival, Eric Bet zig -
gel és Wil liam E. Moernerrel osztja
meg és a nanoszkópia terén elért ered -
ményeiért kapta.

A Németországban élő tudós 1962.
de cem ber 23-án született Aradon, gyer -
mekkorát a Szentanna nevű telepü lé -
sen töltötte, ahol 1969-1977 között a
helyi általános iskolában tanult. A 9.
osztályt a temesvári német tannyelvű
Nikolaus Lenau középiskolában kezd -
te el, viszont ott csak egy évharmadot 
tanult, mert 1978 márciusában szülei -
vel Németországba emigrált. A bizott -
ság indoklása szerint a nanoszkópia
egyebek közt lehetővé tette az élő sej -
teken belül az egyes molekulák nyo -

mon követését és annak megfi gye lé -
sét, hogyan képződnek szinapszisok az
idegsejtek között vagy miként alakul -
nak ki a patológiás fehérjeelvál tozá -
sok olyan betegségekben, mint az Alz -
hei mer-, a Par kin son- vagy a Hun ting -
ton-kór.

A kitüntetettek 8 millió svéd ko -
ronával gazdagodnak, a díjátadó ün -
nep séget hagyományosan de cem ber
10-én, az elismerést alapító Al fred No -
bel halálának évfordulóján rendezik.
Mint ismert, a Temes megyei Nicz -
kyfalván született, majd jó ideig Te -
mesváron élő Herta Müller 2009-ben
kapta meg az irodalmi No bel-díjat.
Így Stefan W. Hell öt éven belül a
második bánsági személyiség, aki meg -
kapja ezt az elismerést.

(maszol.ro)

Mit kell tudni a
román hírszerzésről?

Ha egy zsúfolt téren földob egy követ, Romániában jóval na gyobb
eséllyel hull titkos ügynökre, mint más nyugati országokban. Né hány
érdekes számadat.

Miközben mostanáig csak annyit le -
hetett tudni a romániai titkos ügy nök -
ről, hogy többen vannak, mint a fran -
ciák és a németek együtt, a roma nia -
curata.ro rendet vágott a helyzetben, s
rámutatott, hogy pontosan mivel ál -
lunk is szemben. Összehasonlító a nya -
gukból kiderül, hogy a NATO tíz leg -
nagyobb országának mintegy 800 mil -
lió lakosa van, akik közül mintegy 56 e -
zer ügynököt tartanak számon.

Érdekességek, amiket a portál kie -
mel:

1. Abszolút szám: a romániai 12 ezer
titkos ügynököt meghaladó számadat
csak az FBI-nál van. Összességében vé -
ve az országcsoport lakosságának 2,5
százalékához képest, Romániában az
ügynökök száma 15 százalékra rúg.

2. A lakossághoz mért arány: a bel -
ü gyi szolgálatok berkeiben 60 alkal ma -
zott van minden 100 ezer lakosra. Ro -
mánia után Lengyelország következik
13 alkalmazottal, az átlag pedig 7, mi -
köz ben az utolsó helyezett Olaszor -
szág ban ez az arány 2,7.

3. A SRI büdzséje teszi ki egy or -
szág költségvetésében a legnagyobb a -
rányt, ami ötször nagyobb, mint a vizs -
gált tíz országé. AZ FBI arányosan vé -

ve a hetedéből boldogul az Amerikai
Egyesült Államok büdzséjét véve a la -
pul. Abszolút értékben számolva, a ro -
mán titkosszolgálat többet költ, mint
németországi, franciaországi vagy len -
gyelországi társai.

4. A SRI az egyetlen eközben, amely
titokban tartja alkalmazottai számát.
Tö rökország, Lengyelország és Olasz -
ország legalább megközelítő szá mokat 
közöl a sajtóval, a többi államban pe -
dig publikusak a számadatok. Eközben 
az intézmény büdzséje nyilvános, ami
például nem fordul elő Nagy-Bri tan ni -
á ban és Olaszországban, ahol a száma -
datok globálisak a teljes hírszerző szol -
gálatra, vagy például Francia ország -
ban, ahol a hivatalosan közölt mintegy 41
millió euró lényegesen alulértékelt a va -
lósághoz képest.

5. A SRI az egyetlen militarizált szol -
gálat, Törökországot leszámítva, amely
20 éve indította el a demilitarizációt,
jelenleg pedig az állomány kevesebb,
mint 5 százalékának van rendfokozata. 
Ugyanakkor látszólag az egyetlen o lyan
szolgálat, ahol a teljes tevékenység hi -
vatalból titkosítottnak minősül, nem csak
esetről esetre.

(foter.ro)

Október 8-tól bárki ellenőrizheti
a farakományokat 

Október nyolcadikától bárki ellenőrizheti a farakományokat, csu pán
annyit kell tennie, hogy tárcsázza az 112-őt, és helyette a rend őr ség
végzi el ezt a feladatot. Ezt az ellenőrzőrendszert ma mutatta be a
Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, és az „erdőradar” nevet vi se li.

Az erdőradar egy olyan infor mati kai
rendszer, amely a kitermelt rönkök út -
ját fogja nyomon követni valós időben, 
míg meg nem érkezik a célállomáshoz, 
vagy el nem hagyja az országot. A szál -
lítmányokat vagy a favágócégnek, vagy
a vásárlónak kell regisztrálnia egy SU -
MAL nevű adatbázisba, amely okoste -
lefonról lesz elérhető.

A rendszer ellenőrzi az adatokat a
szállítólevélen, azaz az áru eredetét i ga -
zoló dokumentumon (legálisan volt-e vá -
sárolva, a famennyiség legálisan volt-e 
kitermelve), és amennyiben az adatok e -
gyeznek, kibocsát egy egyszeri kódot,
amelyet fel kell tüntetni a szállí tólevé -
len. Amennyiben a szállítólevélen sze -
replő adatok nem helyesek, a központi
szerver egy figyelmeztetést küld ki a
felhasználónak, és értesíti a hatósá go kat.

Ha a rakomány elindul az erdőből,
és megállítják ellenőrzésre, a kódot fel
kell majd mutatni. A szállítmány le gá -
lis voltát azonban a jármű megállítása
nélkül is lehet majd ellenőrizni, ha a
hatóság emberei megkeresik az adat bá -
zisban a rakomány regisztrációs számát.

A szállítmányt a megrendelő addig
nem veheti át, míg nem ellenőrzi a kó -
dot. Az ellenőrzést akkor is el kell vé -
gezni, ha a rakomány továbbadódik. Min -
den farakományon látható helyen kell
megjelölni.

Az ellenőrzéssel a rendőrök, az erdé -
szeti hivatalok helyi alkalmazottai, a
vadásztársaságok és a vámosok fognak 
foglalkozni, de bármelyik állampolgár
kérhet ellenőrzést, ha felhívja az 112- őt
és bemondja a fát szállító jármű rend -
számát. (transindex.ro)



Eltűnhetnek a
cigimárkák

Franciaországban
Franciaország elrendelik a ciga ret -

ták márkasemleges csomagolását. Ed -
dig csak Ausztráliában volt példa erre
– jelentette be Marisol Touraine egész -
ségügyi miniszter. A cigarettás dobo -
zok egységesek lesznek: egyforma for -
májuk, méretük, színük lesz, még a do -
bozokon olvasható feliratokat is egy
meghatározott betűtípussal kell majd

nyomtatni. A miniszter azt nem kö zöl -
te, hogy az intézkedés mikor lép élet -
be, de elképzelhető, hogy Franciaor -
szág lesz az első Európában, meg előz -
ve Angliát és Írországot, amelyek ha -
sonló jellegű intézkedésre készülnek.
Az Európai Unió februárban fogadta el 
a dohányzásellenes direktívát, amely
előírja, hogy a jövőben a cigarettás do -
bo zok felületének 75 százalékát sok -
koló fényképeknek és figyelmeztető
szövegeknek kell elfoglalniuk – a már -
kanév rovására. Betiltják a gyerekek

által látogatott közterületeken, így a
játszótereken is a dohányzást, valamint 
tilos lesz rágyújtani olyan járműben is,
amelyben 12 évesnél fiatalabb gyer -
mek utazik – hangsúlyozta sajtótájé -
koztatóján a francia egészségügyi mi -
niszter. Az elektromos cigarettát szin -
tén betiltják egyes nyilvános helyeken: 
a fiatalkorúakat is fogadó intézmé nyek -
ben, azaz az iskolákban, a közlekedési
járműveken és a munkahelyek közös
tereiben. A fiatalkorúak számára 2014
márciusa óta teljesen tiltott e-cigaretta
az elmúlt két évben nagyon népszerű
lett Franciaországban. A dohány ter -
mé kek 2013-as eladási adatait fel dol -
gozó tanulmány szerint Franciaország -
ban 8 és 9 millió közé tehető azok szá -
ma, akik már kipróbálták az elektro -
mos cigarettát, közülük egymillióan
használják mindennap, a 15 és 75 év
kö zöttiek 3 százaléka. A felmérést ké -
szítő Kábítószerek és a Kábítószer füg -
gők Megfigyelő Intézete szerint az
elektromos cigaretta elterjedésének kö -
szönhető, hogy visszaszorult a dohány -
zás Franciaországban, és a leszoktató
gyógyszerekből is kevesebb fogyott
2013-ban. A legfrissebb hivatalos ada -
tok szerint a cigarettaeladás 8,6 szá za -
lékkal esett vissza 2014 augusztusában 
az előző évhez képest, a sodort do -
hányé pedig 4,2 százalékkal, és a do -
hányzásról leszoktató termékek eladá -
sa is jelentősen csökkent. A márka -
sem leges cigarettásdoboz bevezeté sé -
nek a dohányzásellenes szervezetek
örülnek, de a trafikosok tiltakoznak.
Franciaországban a legtöbb országhoz
hasonlóan a dohányzás a legfőbb ha -
lál ok. Évente körülbelül 73 ezer halál -
eset köthető a dohányzáshoz. (mti)

Rekordszámú jelöltje van 
idén a No bel-békedíjnak

Rekordszámú, 278 nevezés érkezett 
a No bel-békedíj norvég bizottságához
2014-ben - írta hivatalos Facebook- ol -
dalán a No bel-díj alapítvány. A 278 je -
löltből 47 szervezet. 2013-ban 259 sze -
mélyt vagy szervezetet jelöltek No bel- 

békedíjra. A No bel-bizottság az elő írá -
sok szerint 50 évig nem fedheti fel a je -
löltek kilétét. A No bel-békedíjat tavaly 
a hágai székhelyű Vegyifegyver- tilal -
mi Szervezet (OPCW) kapta a szíriai
konfliktusban betöltött szerepéért, a
ve gyifegyver-készlet megsem misíté -
sé nek felügyeletéért. (transindex)

Károsíthatja az agyat a
több mon i tor bámulása

Károsodhat az agyműködése, érzel -
mi problémái alakulhatnak ki annak,
aki több monitort figyel egyszerre: té -
vét néz, közben internetezik, esetleg az 
okostelefonján a közösségi oldalakat is 
követi - derül ki egy brit tanulmányból. 
A Sussexi Egyetem kutatói azt fedez -
ték fel, hogy a több képernyőt egy szer -
re használóknál kisebb az an te rior cin -
guláris kéreg (ACC) néven ismert, az
elülső homloklebeny közelében talál -
ha tó agyterület - számolt be a PLoS
One on line tudományos lapban meg -
jelent tanulmányról a The Daily Tele -
graph. Ez az agyterület szabályozza az
érzelmeket és szerepet játszik a dön tés -
hozásban, az empátiában, az indulatok
szabályozásában és az ítéletalko tás ban.
A brit tizenévesek majdnem kéthar ma -
da figyel még egy képernyőre, mi köz -
ben tévét néz. A tudósok elismerték,
hogy a kisebb ACC-területtel élők ta -
lán hajlamosabbak több médiát hasz -
nálni, ám ugyanennyire elképzelhető,
hogy a túl sok technológia közvetlenül
károsítja az agyat. “Ez volt az első ku -
tatás, amely az agyszerkezet és a mé dia -
használat közötti kapcsolatot vizs gál ta. 
Fontos felhívni a figyelmet: ahogy a
ké szülékeket használjuk, az talán meg -
változtatja a gondolkodásunkat, és le -
het, hogy ezek a változások az agy -
szerkezet szintjén mennek végbe” -
mondta Kep Kee Loh neurológus. Ko -
rábban már kimutatták, hogy aki hosz -
szú időn át új környezetben van, új él -
ményeket él át, annak megváltozhat az
agyszerkezete. A zsonglőröknél a moz -
dulatok gyakorlása miatt megnő az agy 
fehérállományának mennyisége, mely -
ről úgy vélik, hogy felgyorsítja a reak -

cióidőt és a mozdulatot - írták a ku ta -
tók. A Sussexi Egyetem kutatócso port -
ja 75 önkéntesnek vizsgálta meg az
agyát. Kikérdezték őket mobiltelefon-, 
számítógép- és televízió-használati,

valamint újságolvasási szokásaikról.
Akik több készülék használatáról szá -
moltak be, azoknak az agyi ACC-te rü -
leten kisebb volt a szürkeállomány sű -
rűsége. Eredményeik alátámasztják azo -
kat a korábbi kutatásokat, melyek a
többmonitoros “multimédiázás” és a
fi gyelem zavarai, az érzelmi problé -
mák - köztük a depresszió és a szo ron -
gás - között fedeztek fel összefüggést.
“A változások pontos oka egyelőre nem
világos. További, hosszú időn ke resz -
tül újra és újra elvégzett vizsgálatok
szükségesek az ok-okozati viszonyok
feltárásához” - magyarázta Loh. (mti)

Engedélyezték a mobil -
telefonok használatát

a repülőgépeken
Jóváhagyta az Európai Repülés biz -

tonsági Ügynökség (EASA), hogy a
re pülés teljes időtartama alatt hasz nál -
ni lehessen a mobiltelefonokat, lapto -
po kat és tableteket, a repülő üzemmód
bekapcsolása nélkül. Az engedély a le-
és felszállási időtartamra is érvényes.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy rög -
tön minden járaton érvénybe lép a kor -
látozás feloldása: minden légitársa ság -
nak le kell tesztelnie saját gépein, hogy 
milyen hatással van az elektronikai
berendezésekre a kütyük használata. En -
nek függvényében dönthetik el, hogy
engedélyezik vagy sem a bekapcsolt
gépeket. (hotnews)

Franciásan a nőkről
VÍZSZINTES: 2. “ A legcso dála -

tosabb nő, akivel ...” (Jules Renard). 
13. A zivatar kezdete! 14. Fertőtlenít.
15. ... és a varázsló (Thomas Mann).
16. Vanádium, kálium és deutérium.
18. Trombitahang. 19. Két lat! 21. Bu -
dapesti vasgyáros volt (Ábrahám). 22.
Török gépkocsi-márka. 24. Árus. 26.
Tisztes rész! 27. Jobbra-balra mozgat.
28. Vályú. 29. Új (ném.). 30. Star-...;
sci-fi filmsorozat. 31. Olasz karmester
(Alberto). 32. Svájc fővárosa. 33. Air
In dia (röv.). 34. Végtag. 36. Morze -
hang. 37. Költői napszak. 38. Méhla -
kás. 40. Kenderhulladék. 42. Zokog.
44. Thaiföldi, kambodzsai és máltai
gkj. 46. Óvoda, az odajárók nyelvén.
48. Becsuk! 50. ... King Cole; amerikai 
dzsesszzenész. 52. Sír. 53. Vásárol. 55. 
Nem távozik. 57. Germán főisten. 59.
Ama párja. 60. Körömmel váj. 61.

Irányadó áramlat. 62. Alá. 63. Bifláz,
gépiesen tanul. 64. Francia vörösbor -
fajta. 65. Pénzdarab. 67. A jószívű te -
szi. 68. Csónakgerinc. 69. Volga-sza -
kasz! 70. ... Ferenc hányatott élete (Len -
gyel József). 72. ... ivadéka; André
Schwartz-Bart regénye. 75. ... vino ve -
ri tas; Borban az igazság.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Afrikai tó. 3. La -
katlan! 4. Álomba ringat. 5. Politikus,
miniszterelnök volt (Gyula). 6. Mátka.
7. Zeusz kedvese. 8. Rohanás. 9. Az
utamba kerültek! 10. Tó, olasz föld raj -
zi nevekben. 11. Az arany ...; Gencso
Sztoev regénye. 12. Osztrák eredetű
süteményféle. 17. Velencei uralkodó
volt (ered.). 20. Londoni képtár. 23.
Elmesport. 24. Nem hagy éhezni. 25.
Szolmizációs hang. 28. Észak-európai
nép. 29. Csinos, takaros. 31. Gotovac
tré facsináló hőse. 32. A lábszár része!
35. Vonatkozó névmás. 37. Becézett
Erika. 39. Semmikor. 41. Csattanva
be zárul az ajtó. 43. In dium és deu té -
rium. 45. Abroncsszoknya. 47. Némán
evez! 49. Dominál. 51. A légnyomás
régebbi mértékegysége. 54. “Haj long -
ni ...-amarra” (Ady). 55. Megszólítás.
56. Betart! 58. Óvoda. 60. Berakat! 61. 
Dolgozik a mozdony. 63. ... sana in
corpore sano; Ép testben, ép lélek. 64.
Valamiben reménykedő. 66. Férfiak
(ang.). 68. Katonai (röv.). 71. Linz ré -
sze! 73. Libabeszéd. 74. Káté! 76.
Bank ban vannak!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Presbiteri konferencia

Sugárzó hit,
sugárzó szolgálat

Avasújvárosban volt idén, szeptember 27-én a Nagybányai Re -
formátus Egy házmegye Presbiteri Szövetségének évi konferen ci á ja.
Megszólító igéje: „A jó cselekvésben pedig meg ne fáradjunk, mert a
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Pál levele a
Galátabeliekhez 6,9)

A konferencia istentisztelettel kez -
dő dött. Nagy dolog, ha a harangok sza -
va és az evangélium egybecseng a szí -
vükben – ezzel a gondolattal indult dr.
Herman János nyugalmazott lelki pász -
tor, egyetemi tanár igehirdetése, ame lyet
Pál apostol Rómabeliekhez írott levele
alapján tartott. A jelenkori keresztény -
üldözésekre utalva Pál tartását emelte
ki az igehírdető: ,,Nekem az élet Krisz -
tus, és a meghalás nyereség.” A pres bi -
teri munkát olyan hittel kell végez nünk,
amely a tekintetünkből, a kézfogá sunk -
ból, de legfőbbképpen a cselekede te -
ink ből is visszasugároz. A szemérem
nem gátolhatja meg, hogy hitünkről be -
széljünk, mert csak így tudunk má so kat
is megnyerni Isten ügyének és egymás
hite által gazdagodni. Az egyház sem -
le ges európai unióban, az elvilá gia so -
dás idején szükség van olyan hitre, a -
mely megtartó reménység, segít a túl é -
lésben  – hangzott el az igehirdetésben.

A köszöntések során Gellén Sán dor,
Avasújváros lelkipásztora, majd Var ga
Károly esperes-lelkipásztor üdvözölte
a jelenlévőket. Az egyház két alap pil -
lé re: a lelkész és a presbitérium; egy -
mást kiegészitő munkájukat ismertetve 
László Kálmán, a Királyhágómelléki
Refomátus Egyházkerület Presbiteri Szö -
vetségének elnöke sorolta fel azokat az 
alkalmakat, ahol az anyaországi, erdé -
lyi, királyhágómelléki, felvidéki, vaj da -
sági és kárpátaljai presbiteri szövet sé -
gek képviselői idén együtt lehettek.

Márton Jenő, a Nagybányai Refor -
mátus Egyházmegye Presbiteri Szövet -
ségének elnöke köszöntő beszédét kö -
vetően az első előadást Gellén Sándor
tartotta, „A presbiteriumok mútbeli és
jövőbeni szerepe a Nagybánya Refor -
mátus Egyházmegyében” címmel. Előt -
te rövid helytörténeti ismetetőt tartott

Avasújvárosról, amelynek első emlí té -
se 1270-ből származik, egy határössze -
írásban, mint civitas.

A reformáció Nagy bányán Kopácsi 
István lelkipásztor és iskolaalapitó ne -
vé hez fűződik (1547) – idézte fel az e -
lőadó. Az 1561/1563-as tarcal-tordai
hitvallás kimondja, hogy a vének a gyü -
lekezet előljárói, az egyház világi igaz -
ga tói. A XVI-XVII századi Angliából
útjára indul a puritanizmus, amely e -
gyebek mellett közérthető anyanyelvű
igehirdetést követel. A hazatérő diá kok
munkája nyomán elkezdődik a pres bi -
teri rendszer felállítása. Az 1790-es zsi -
nat elrendeli, hogy a meglévő kon zisz -
tórium helyébe presbiterium alakuljon, 
de ez csak a XIX. században válik le -
hetségessé. 1946-ban egyházkor mány -
zá si reformot hoznak: semmibe veszik
a presbiterium döntését, kitiltják a pres -
biteriumokból a kulákokat, helyükbe az
új rendszer hivei lépnek. A diktató ri kus
pártállamban a fokozott ellenőrzés a -
latt az egyház, gyengül a presbiterium,
a püspöki, esperesi hatalom meg e rő sö -
dik; a több évtizedes rombolást nehéz
újraépíteni – hangzott el az előa dás ban. 

Dr. Herman János egyetemi tanár
előadása, Kálvin korai mag yar kapcso -
la tairól szólt. Hitünk névadója 1509- ben
Franciaországban született, mint hi té ért
üldözöttet fogadta be második hazája,
Svájc. Életének mottója: ,,Soli Deo glo -
ria / Egyedül Istené a dicsőség”. Fő mű -
vét, az Institutio-t, Szenci Molnár Al -
bert fordítja magyarra 1624-ben, Bet h -
len Gábor idején. Amikor a felvi lá go -
sult Habs burg uralkodó, II. József a
debreceni Nagykönyvtárba elláto ga tott,
a negyedmillió könyv közül ezt kérte
megtekintésre.

Kálvin első mag yar tanítványa Be -
lényesi Gergely volt, aki feltett szán dé -

ka szerint Svájcban, Németországban
szeretett volna tudományos pályán mun -
kálkodni. Kálvin szavára azonban visz -
sza tért, hogy hazájában álljon a re for -
má ció szolgálatába.

A kálvini reformáció egyik legna -
gyobb jótéteménye a hatalmas (anya -
nyelvű) iskolahálózat amelyet létre ho -
zott: kollégiumok, alap- és középfokú
iskolák százai. Bár a teológia hivatalos
nyelve még a latin, az igehirdetés már
magyarul folyt. Ez a kettősség tette le -
hetővé, hogy a külföldön tanuló pro -
testáns fiatalok a nyugati kultúra és
tudományok számos elemét átemeljék
a mag yar szellemi életbe. Nem vé let -
len, hogy a mag yar természettudósok
első nemzedéke kálvinista pap volt.

A református kollégiumokból iro dal -
munk számos jeles képvisejője került
ki: Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Arany,
majd Kányádi, Sütő. De Kálvin hatá sá -
nak egyik szép példája, a katolikus I ly -
lyés Gyula is, aki ,,A reformáció genfi

emlékműve előtt” című versében így ír:
,,Hiszed, hogy volna olyan-amilyen

magyarság, ha nincs Kálvin?
Nem hiszem.’’
Az emlékmű 100 méter hosszú fe -

hér kőfalán Bocskay István fejedelem
alakja is ott található, aki fegyverrel
biz tosította a vallásszabadságot. Alatta 
a felirat: „Lelkiismeretünk szabadsága
drágább nekünk minden aranynál.”

Szeretetvendégséggel ért véget a kon -
ferencia, majd szikrázó napsütésben,
sárga- rozsdabarna erdők mentén ha -
za fele utazva gondolkodhattunk el az
elhangzott magasztos eszméken és a -
zon, hogy miként hatott reájuk az eltelt 
fél évezred.

Köszönjük hálás szívvel a házi gaz -
dák odaadó munkáját, de nem utolsó sor -
ban Istennek az alkalmat az együtt lét -
re, a lelki, szellemi feltöltődésre!

dr. HIDEGKUTI ERZSÉBET,
a Nagybánya Óvárosi Református

Egyházközség presbitere 

A régebbi templom helyén 1988 után felépült 1000 férőhelyes, kereszthajós a vas -

újvárosi templom a helyi református közösség szorgalmát dicséri, akik naponta

200-250-en vettek részt az építésében. A templombelső, méretével, a formák és

színek harmóniájával, orgonájával bármely gyü le ke zet számára példaér tékű lehet. 

Íme a megyék nettó
átlagbérek szerinti
toplistája

Egy év alatt az utolsó előttiről az u -
tolsó helyre csúszott vissza Hargita me -
gye a romániai megyék nettó átlagbér
szerinti rangsorában, amelyet messze
Bukarest vezet. A székelyföldi megye
alkalmazottai idén júniusban átlagban
1075 lejt vihettek havonta haza, a fő -
vá rosiak pedig 2364 lejt.

A bukaresti alkalmazottak keresik a 
legtöbbet, a Hargita megyeiek a leg ke -
vesebbet Romániában a statisztikai hi -
vatal idei júniusi adatai szerint. E sze -
rint a fővárosban nettó 2364 lej, Har gi -
ta megyében pedig nettó 1075 lej volt
az átlagfizetés. A székelyföldi megye
tavaly júniusban még az utolsó előtti
helyen szerepelt a megyék bérezés sze -
rinti rangsorában.

A bukarestiek első helye nem meg -
lepetés, mint ahogy Ilfov megye (nettó
1980 lejes átlagbérrel) második helye

sem az, mert a két régió a fővárosban
bejegyzett óriáscégek bérszintje miatt
évek óta vezeti a toplistát. Némi meg -
lepetést a money.ro szerint Temes me -
gye okozott, amely az egy évvel ez el őt ti 
ötödik helyéről a harmadikra kúszott
fel rangsorban a nettó 1810 lejes át lag -
bérrel. E szerint a bánsági megyében
egy év alatt közel tíz százalékkal nőt tek
a fizetések.

Kolozs megye idén lecsúszott a do -
bogóról: míg tavaly harmadik, idén a
negyedik a rangsorban a nettó 17854
lejes átlagbérrel. Továbbra is a bé re zé -
sek élvonalába tartozik Gorj megye
(1736 lej), amely a tavalyi hatodik hely -
ről időn az ötödikre lépett fel, meg e lőz -
ve az 1714 lejes átlagfizetésű Sze ben
megyeieket. A top tízbe Arges (1652
lej), Brassó (1602 lej), Prahova (1600
lej) és Arad (153 lej) került még be.

A rangsor utolsó három helyén Má -
ramaros (1192 lej), Teleorman (1173
lej) és Hargita (1075) lej osztozik. A
székelyföldi megye tavaly júniusban
még az utolsó előtti helyen szerepelt a
listán Vaslui előtt. A moldovai megye
idén négy helyet lépett előre, a 39. po -

zícióba került a nettó 1204 lejes át lag -
bérrel.

Júniusban egyébként 1687 lejt volt
az országos nettó átlagbér Romá niá ban.
(maszol.ro)

Országosan Ponta,
Erdélyben Johannis 
győzne

Vic tor Ponta miniszterelnök, a Szo -
ciáldemokrata Párt (PSD) jelöltje nyer -
né az államfőválasztást, ha csak a leg -
esélyesebbnek tartott ellenfelével, Klaus
Johannis PNL-elnökkel, a Keresz tény-
Li berális Szövetség (ACL) jelöltjével
ketten indulnának, ám Erdélyben Jo -
hannis nyerne – derül ki a GSSC A -
vangarde közvélemény-kutató fel mé ré -
séből.

A kutatás szerint Ponta a voksok 57,
Johannis pedig 43 százalékát kapná.
Régiók szerint lebontva Ponta Mun té -
niában 66, Moldvában 60, Bukarest ben
pedig 57 százalékot kapna. Erdélyben

viszont Johannis a befutó 55 szá za lék -
kal.

Amennyiben most vasárnap lenne
az első forduló, akkor az összes jelöltre 
vetítve a következő eredmény szület -
ne: Vic tor Ponta 42, Klaus Johannis
28, Călin Popescu-Tăriceanu 8, Elena
Udrea 5, Teodor Meleşcanu 4, Kele -
men Hunor 4, Monica Macovei 4, Cor -
neliu Vadim Tu dor 2, Dan Diaconescu
2 és Wil liam Brânză 1 százalék.  

Ponta egyébként vasárnap este egy
hírcsatornának nyilatkozva úgy vé le -
ke dett: Traian Băsescunak le kellene
mondania az államfői tisztségről a no -
vemberi államfőválasztást követően,
mi után a hónap közepén hivatalossá
válik a végeredmény.

Arra a felvetésre, hogy a parlament
megszavazhatná a választás után az ál -
lamfő hivatalából történő felfüggeszté -
sét, hogy ezáltal megrövidítse a man -
dá tumát, Ponta kifejtette: Románia szá -
mára az lenne a legjobb, ha elkerülné az
újabb politikai válságokat, de nem lát ha -
tó előre, mi fog történni.

(kronika.ro)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -

mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei
ötödik lapszáma

Tartalmából:

- Megbízott elnök áll az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület élén

- Beszámolók a XXIII. EKE Vándor tá -
borról

- Meghívó a II. Várfalvi Termésnapra és 
őszi túrákra

- XII. Hargita Teljesítménytúra
- A Királykő Nemzeti Park nyugati része
-  Brassó – árvák és hősök Bertalanban
- A kézdiszentkereszti Vénusz- vagy

Ne mere-forrás
- Megvan Varga Csaba második nyolc -

ezrese
- GPS… az íróasztaltól az eltévedésig
- Naprendszerünk derekán

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta
megjelenő, természetjárás, hon is meret, kör -
nyezetvédelem témaköröket felölelő kiad -

vá nyát keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesztő sé -
gében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban!

Mire jó a fokhagyma?
Tudnivalók a csodaszerről

A fokhagyma régi ismerősünk, sokan szeretik, mások irtóznak a sza gá -
tól is, de még azok is hallottak számos jó tulajdonságáról, sokrétű gyógy -
hatásáról. Íme a legfontosabb tudnivalók a szagos gerezdekről.

Egy természetes antibiotikum 
Hatvan éve Cavallito amerikai kutató vonta ki először a fokhagymából azt az

olajat, amely az allicin nevet kapta, és amelyről megállapította, hogy számos
mik roorganizmus el len bevethető, némelyik el len hatásosabb a penicillinnél is.
Így például a szervezetben súlyos gyulladásokat okozó strep to coc cus, staphilo -
coccus, sőt, még a tífuszt okozó baktériumok el len is hatékony. Emésztő rend -
szeri zavarokat előidéző kórokozók el len is bevethető: gyomor- és bélpanaszok
el len régi házi gyógymód a fokhagymaleves. Antibakteriális hatásának köszön -
heti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például
megakadályozhatja a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botu -
lizmust.

Vírusölő, megelőző hatás 
Több vírus el len is kimutatták a fokhagyma hatékonyságát: bélhurut, máj -

gyulladás, herpesz esetében alkalmazható. Egerekkel folytatott kísérletek iga -
zol ták az influenzavírus elleni jótékony hatását is, azonban csak abban az eset -
ben, ha nem a fertőzéssel egyidőben, hanem már hetekkel előtte, megelőzésként
kezdték adagolni a fokhagymát. 

Candida el len is használható 
A gombás, különösen a szisztémás, vagyis az egész szerveket, szervrend sze -

reket érintő gombás fertőzések meglehetősen nehezen kezelhetőek, ezért jó tud -
ni, hogy ezek el len is felhasználható a fokhagyma, amint azt a népi gyógyászat
már régóta ismeri. Így például a sokféle betegséget, kellemetlenséget okozó, a
nyál kahártyákon megtelepedő candida albicans el len is jó hatásúnak tartják. A
természetes gyógymódok hívei régóta használnak fokhagymaoldatot bőrgom -
bá sodás kezelésére is. 

Immunerősítő szer 
A fokhagymának rákmegelőző hatást is tulajdonítanak (állatkísérletekre hi -

vat kozva), de ez a tulajdonsága még nem igazolt kellőképpen. Az biztos, hogy a
fokhagymában bőségesen találhatóak a sejtek oxigén-felhasználására ható
biokatalizátorok, és az is igazolódott, hogy a fokhagymakivonatok a legkü lön -
bö zőbb fázisokban gátolják az állati és növényi sejtek osztódását, így elkép zel -
hető, hogy gátló hatással lehetnek az emberi tumorok kialakulására is. Az em -
beri szervezet immunrendszerét azonban mindenképpen erősítik a fokhagy má -
ban található különböző hatóanyagok, nyomelemek, vitaminok.

Értisztító, vérnyomáscsökkentő szer
Magyarországon a vezető halálokok között szerepelnek a szív- és érrendszeri

betegségek, amelyeknek a legfontosabb rizikófaktora az érelmeszesedés, vagyis
a magas vérzsírszint nyomán az erek falán megjelenő lerakódások, plakkok, a
rugalmatlanná vált erek. A fokhagyma egyik legfantasztikusabb tulajdonsága,
hogy értisztító, vérzsírszintcsökkentő hatású. Ugyanakkor a trombózisveszélyt
is enyhíti, mivel több benne lévő anyag, például az ajoén lassítja, gátolja a vér -
lemezkék (trombociták) összetapadását. A hasonszenvi gyógymód, vagyis a ho -
meopátia már régóta vérnyomáscsökkentő szerként használja a fokhagymát, és
kutatások igazolták, hogy enyhe hipertónia esetén a betegek többségénél sikerült 
vérnyomáscsökkenést elérni fokhagyma alkalmazásával. 

Afrodiziákum
Igen, bármilyen hihetetlen, a fokhagymát évezredek óta mint a nemi poten -

ciált fokozó szert, afrodiziákumot ismerik. Ennek több oka lehet: a vértisztító
ha tás mellett van egy jelentős tonizáló hatása, másrészt serkenti a hipofízis mű -
ködését és a hormonális rendszert is. Természetesen ez a fejlemény, a nemi tel -
jesítőképesség fokozása nem azonnali, sőt, sokak szerint a fokhagyma fogyasz -
tásával az illető lemondhat a sikeres randevúról az elkövetkező 24 órára - de a
hosszabb távú jótékony hatást már sokan igazolták. 

Köhögés, hörghurut el len 
Ma számos, jobbnál jobb gyógyszer létezik a felső légúti megbetegedések el -

len, de azért nem árt tudni, hogy ezek legfőbb gyógyszere évszázadokon át szin -
tén a fokhagyma volt, nyersen, vagy forrázva, összetörve, tejjel, mézzel elké szít -
ve ajánlották elsősorban köhögés és hörghurut el len. Ma is tudunk olyan énekes -
nő ről, aki fellépései előtt fokhagyma fogyasztásával tisztítja hangszálait, lég -
útjait, hogy minél tisztább, teljesebb hangokat csalhasson elő.

Verejtékben is megjelenik 
A fokhagyma áldásos hatásainak ellenére van egy rendkívül nyomós érv elle -

ne: erős, kellemetlen szaga van. Fogyasztása után a lehelet bűzössé válik, és bi -
zony, ezen csak ideiglenesen segít a legalaposabb fogmosás is. Nem árt tudni azt
sem, hogy a fokhagyma rossz szagú alkotórészei, vagyis az aromaanyagai nem -
csak a gyomorba kerülnek, hanem továbbhaladva a belekből bejutnak a vérbe,
eloszlanak az egész szervezetben. Egy részüket a vese a vizelettel kiválasztja,
más részük azonban a verejtékkel együtt hagyja el a testet, kellemetlen test -
szagot okozva. 

Mit tehetünk a szag el len? 
Sokan sokfélét javasolnak, a fogmosás, szájöblítés persze a legtermé szete -

sebb, bár a test egészébe szétáradt aromaanyagok el len nem tud mit tenni. Sem -
legesítő hatást tulajdonítanak a meleg tejnek, a méznek, a vörösbornak, a pörkölt 
kávénak, a friss petrezselyemnek. Ez utóbbiak nyilván a saját aromájukkal is fel -
lépnek a fokhagyma illatanyagai el len, így inkább elnyomják annak kellemetlen
szagát. Ilyen a borsmenta, a kakukkfű is, és a tusfürdőbe cseppentett citromolaj
is. A legegyszerűbb védekezés pedig a hatás kiterjesztése: fogyasszon a part ner
is fokhagymát, így a “közös bűn” sokkal elviselhetőbb... Az élelmiszer- és
gyógy termék-ipar erre a problémára válaszul dolgozta ki a fokhagyma készít mé -
nyek széles választékát. Ezek a kapszulás, tablettás, stb. kivonatok, olajok lénye -
ge, hogy csak a vékonybelekben oldódnak fel, így elkerülhető a rossz lehelet,
sőt, még az illatanyagok verejtékbe kerülése is. (Forrás: HáziPatika.com)
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• 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.

• A régi főtér környékén ELADÓ 1 
szo ba, konyha, fürdőszobás ház, nagy
udvarral. Tel: 0742794946.

• Eladó családi ház (85 m2 + 250 m2

udvar) Nagybánya központjában, La ka -
tos utca 11. szám. Irányár 55 000 euró, al -
kudható. Tel. 0362/417907, 0771/ 782714.

• Kertes házzal rendelkező 72 éves
egészséges úriember keres 60-65 éves
élettársat, akire ráhagyná vagyonának a
felét. Érdeklődni a 0744511371 tele fo non.

• Virágkötészetben jártas munkae -
rőt felveszünk. Tel. 0745234589.

KÖSZÖNTŐ

VARGA IMRÉNEK
és ILDIKÓNAK

házasságkötésük 50. évfordulója 
alkalmából kívánjuk, hogy Isten
ke gyelme kísérje továbbra is közös
é let útjukat.

Az Ecsedi és Varga család

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya, anyós, nagymama,
déd nagymama

PÁVAI ÉVA
82 éves korában örökre itt

hagyta szeretteit. Nyugalma legyen
csen des, emléke áldott. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot he lyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Búcsúzom drága  édesanyámtól

PAPP ILONÁTÓL,
aki türelemmel viselt súlyos be teg ség 
után 2014. október 8-án örökre
megpihent Marosvásárhelyen.

Papp Éva

Megrendült szívvel búcsúzom
sze retett keresztanyámtól

PAPP ILONÁTÓL
Emlékét kegyelettel őrzi Judit.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
kolléganőnk Hepcal Mária és csa -
lád ja részére szeretett édesanyja

PÁVAI ÉVA
elvesztése miatti fájdal má ban.
Nyu godjon békében.
Kollégái a Bilardi cégcsoporttól

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
kolléganőnknek Hepcal Máriának
és családjának most, amikor
szeretett édesanyja

PÁVAI ÉVA
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Nyu godjon békében!
Hoban Ioan és családja

Őszinte részvétünket és mély
e gyüttérzésünket fejezzük ki
Lupsa Rozáliának és családjának
szeretett édesanyja 

PÁVAI ÉVA
elhunyta miatt érzett fájdal má -

ban. Isten nyugtassa békében
Kollégái a Bilardi cégcsoporttól

Őszinte részvétünket és együtt -
ér zé sünket fejezzük ki Lupsa Rozá -
liá nak és családjának a szeretett é -
desa nya, nagymama, dédnagy ma ma

PÁVAI ÉVA
elvesztése miatt érzett mély fáj -

dal mában. Isten nyugtassa békében.
Hoban Ioan és családja

„Nem haltam meg, csak álmodni 
mentem. Nem hagytam itt senkit,
csak előre mentem.”

Őszinte részvétem Lupsa Rozá li á -
nak és családjanak szeretett édes a ny ja

PÁVAI ÉVA 
elvesztése miatt érzett mély fáj -

dal mában. Az örök világosság
fényes kedjen lelkének. Kiss Tünde

Őszinte szívvel osztozunk Lupsa 
Rozália és családja, valamint
Hepcal Maria és családja
fájdalmában, a sze retett édesanya,
anyós, nagymama, déd nagymama

PÁVAI ÉVA
elhunyta miatt érzett fájdalmuk -

ban. Nyugodjon békében.
Fischer István és családja

Őszinte együttérzéssel oszto zunk
Lupsa Rozaliával és családjával, va -
lamint Hepcal Máriával és családjá -
val a szeretett édesanya, anyós,
nagy mama, dédnagymama

PÁVAI ÉVA 
elvesztése miatti fájdalmaban.
Fi scher Ernő és családja

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki Czompa Zsókának szeretett
öccse elvesztése felett érzett mély
fáj dal má ban.

A gyógytorna-csoport tagjai

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki Jóska bácsinak, Ritának és
Má riá nak a szeretett feleség,
édesanya, nagy mama

GROSZHÁRT MÁRIA
elhunyta miatt érzett fájdalmuk ban.
Emléke legyen áldott, nyu gal ma
csendes. Pali, Erika, Blanka és Petra

Őszinte együttérzéssel oszto zunk
Czompa Zsókával szeretett testvére
el hunyta miatti fájdalmában.

A barátok

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett 

özv. SZABOLCSI MARGIT
temetésén részt vettek, sírjára

ko szorút, virágot helyeztek és fáj -
dal munkban velünk voltak.

A Mosonyi és Székely család

MEGEMLÉKEZÉS

Életem ideje kezedben van,
U ram.
Édesapánkra emlékezünk, aki a szi -

lágycsehi református temetőben pihen

KOVÁCS JÓZSEF
1934. február 23 - 2013. október 5.

Szerettei

Gyermeki szeretettel em léke -
zem drága szüleimre, a koltói

KONCSÁRD LAJOSRA
halálának 26. évfordulóján
és nejére

MÓRÉ ILONÁRA,
halálának 24. évfordulóján. Ál dott em -
léküket szívemben hordom, amíg
élek. Szerető leányuk és családja

Fájdalommal emlékezünk,
szomo rú 1 év telt el mióta a drága
férj, é des apa, nagyapa, dédnagyapa

GROMUCZ MÁRTON

örökre itt hagyott bennünket. Em -
lékét örökre szívünkben őrízzük.

Bánatos családja

„Szomorú az út, mely sírodhoz
ve zet, / Ahol megpihent dolgos két
ke zed,. / Megpihenni tértél, hol nincs
több fájdalom , / De szívünkben itt
le szel, mert hiányzol nagyon.”

6 hónap telt el azóta, hogy a drá -
ga gyermek, testvér és nagybácsi

SZABÓ SÁNDOR

örökre itt hagyott bennünket. Em lé -
két kegyelettel őrízzük. Testvérei:
Edit és családja, Margit és csa lád ja,
bánatos édesanyja és mosto ha apja.

Nyugodj békében!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hat
hét telt el, amióta a drága férj,
édesapa és nagyapa

BUDAI GYÖRGY
örökre itt hagyott bennünket. Kö -
szönetet mondunk mindazoknak, a -
kik temetésén részt vettek, vagy lel -
kükben velünk együtt voltak gyá -
szunk ban. A gyászoló család

„Eszünkbe jutsz ha őszidőben sá -
pad a fény. / Ha búcsúzik a nap,
még visszaintesz: / Ne gyászoljatok:
az i dő rohan, de örök az Élet / Tél
múltával az új tiszta fényben, / Egy -
máshoz ö lel minket az Isten.” Hét éve 
ment el közülünk a sze retett férj, é des -
apa, nagy apa és déd nagyapa, a koltói

TÉGLÁS IMRE
Mindig emlékezni fogunk rád.
A szerető család

Fájó szívvel emlékezünk októ ber
12-én drága édesanyánk, a koltói

BALÁZS ÉVA
halálának 15. évfordulójára.
Em lé két szívükben kegyelettel

őr zik leánya, veje, unokái és dédu no -
kái: Evelin és Jázminka

* OLVASS NEKEM: szer dán 16
órától a Teleki Házban! * GYÓGY -
TOR NA –  ked den 17.30 órától!

Új kórustagokat vár
a Teleki Mag yar Ház

ÉNEKKARA!

Sze re tettel várunk min den
szer dán 19 órakor a Te leki

 Ma gyar Ház ban!

TÁNCHÁZ!
minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 

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

Szeretettel várunk a Házba!

25. FOGADALOM-
TÉTELÉRE ÉS -ÚJÍTÁSÁRA

készül a nagybányai gr. Teleki
Sándor cserkészcsapat! Az ese mény -
re 2014. október 18-19-én kerül sor
a Teleki Mag yar Házban és a koltói
kastélykertben, az alakuló Mára ma -
ros megyei csapatok cserkészeinek 
részvételével.

Részletek a jövő héten!
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Kézilabda nemzeti liga
Férfiak

MINAUR redivivus!
Mintha csak az évtizedekkel ez előt -

ti csodacsapat Minaurt láttuk volna va -
sár nap a „Lascăr Pană” csarnokban! A
csapat játéka már-már erre emlékez te -
tett, különösen, ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy a bukaresti csa pa tok -
kal mindig rangadónak számítottak a
mérkőzéseik. Nos, a jelen mérkőzésen
többnyire csak egy csapat volt a pá lyán,
a Minaur, amely a nagybányai lelkes
szurkolói fergeteges buzdításától hajt -
va szinte lemosta a pályáról a bukaresti 
Dinamót. Az eredmény önmagáért be -
szél: 27-20 (9-8). A Minaur pedig to -
vábbra is őrzi vezető helyét a tabel lán.

Az első percekben csak méregették
egymást a csapatok, a kapusok (Tatai
Péter a hazai-, míg a nagybányai szár -
ma zású Irimus a vendégek kapujában)
lehúzták a rolót. A vendégek egy ízben 
vezettek (1 – 2-re a 8. percben), mint a -
hogy egy percig volt döntetlen az állás
(a 9. percben), a mérkőzés végéig csak
futottak az eredmény után. Lars Walt -
her mester nagyon jól felkészítette a
hazai csapatot a Dinamo elleni mér kő -
zésre: az első félidő végén még csupán
egygólos volt az előnyünk, viszont a
második félidőben hengerelt a Minaur, 
ha nem Irimus védi a Dinamo kapuját,
az eredmény katasztrófális lett volna a
vendégcsapat számára!

Nagybányai HCM Minaur – Bu -
karesti Dinamo 27 – 20 (9 – 8)

„Lascăr Pană” csarnok, kb. 2.500
néző. Vezette: Adrian Barbu (Pitesti),
Ste fan Ciurea (Craiova). 7 méteresek:
6-4 (2-2. Kihagyta: Eklemovic 2, Ste -
gavik, Milas, illetve: Sandru, Ragot).
Kiállítások: 12-10 perc.

Minaur: Tatai (18+2), Simulescu,
Pop – Martínez 5, Stegavik 5, Bera 4,
Milas 3 (1), Fotache 3, Pribanic 3, Mi -

hai 2, Eklemovic 1, Popescu 1 (1), Gra -
su, Sabou, Busecan, Huta. Edzők: Lars 
Walther és Petru Pop.

Dinamo: Irimus (12+4), Makaria,
Fuica – Ragot 6, Sandrk 6, Asoltanei 5
(1), Chirut 2 (1), Savenco 1, Manea, Rap -
ciuga, Balut, Nitu, Sandru, Mocanu. Ed -
zők: Ion Mocanu és Ionel Ene.

Nők

Győzött a
jobbik csapat!

Egész héten fogadkoztak a bu kares ti
CSM vezetői, hogy Nagybányán majd
megmutatják, hogy a pillanatnyi har -
ma dik helyezésük a tabellán égbe kiál -
tó igazságtalanság következménye. Majd
feltörlik a padlót a vidéki csapattal, sőt
a nemzetközi sportbíróság visszaadja
majd a hazai fórum által elvett pon to -
kat, egyszóval, jobb csapatot a buka -
res ti CSM-nél nem hordott hátán ez a
sárgolyó!

Nos, a valóság merőben mást muta -
tott vasárnap a zsúfolásig megtelt nagy -
bányai sportcsarnokban: - a bukaresti
CSM jó csapat, de verhető; - a nagy bá -
nyai lányok is vannak olyan „legé nyek”
a gáton, mint ellenfeleik, sőt! – olyan
lelkes közönsége pedig egyetlen romá -
niai csapatnak sincs, mint a nagybá nyai
csapatoknak! – a kézilabda fővárosa –
ha tetszik, ha nem a bukarestieknek –
NAGYBÁNYA!

És, ami ebből következik: Nagy -
bá nyai HCM – Bukaresti CSM 24 –
21 (12 – 11)!

Pedig lányaink számára nem indult
jól a mérkőzés, hiszen az első féli dő ben
csak kétszer sikerült vezetniük: az első
percben 1 – 0-ra és a 27. percben 12 –
11-re, de azután a mérkőzés végéig ki
sem engedték kezükből a vezetést, bár, 
ha a feketeruhásokon múlott volna (a -

kik mellesleg „besegítettek”, de nem a
mi csapatunknak!) … De foglal koz zunk
inkább a mérkőzéssel. 

Ungureanu kezd a kapunkban, ám
nem sikerült csupán két lövést háríta -
nia, így Buceschi arra kényszerül, hogy
becserélje Barbara Arenhartot, így mind -
két csapat kapuját egy-egy brazil világ -
bajnok védte. Remekül. (Csak halkan
jegyzem meg, hogy Arenhart mindig
mosolygósan, a bukaresti kapuban Pes -
soa cirkuszi mutatványokkal és hisztis
beütésekkel, amelyek némelyikéért jobb
helyeken kiállítják az embert!) A gól -
gyártást Do Nascimento kezdte, de Tor -
stenssonék folytatták, egészen a 27-ik
percig, amikoris Luci ana Marin remek -
beszabott lövésével sikerült 12-11-re
fordítani.

A második félidőt Nechita góljai
ve zetik be és máris három gólos az e -
lőnyünk (15-12 a 35. percben), majd
18-14 (47. p.)! Azonban öt perccel a
vége előtt egy gólra csökken: 21-20!
Izgalmas utolsó percek következnek.
Arenhart az őrületbe kergeti a vendé -
ge ket védéseivel, a túloldalon viszont
Pessoa belenyugszik a tehetet lenség be.

A kegyelemdöfést Eliza Buceschi adja
meg a vendégcsapatnak két gyors gól -
lal a tomboló közönség ünneplése kö ze -
pette. A vége: 24-21 a nagybányai HCM 
javára! Gratulálunk, lányok!

Nagybányai HCM – Bukaresti
CSM 24 – 21 (12 – 11)

„Lascăr Pană” sportcsarnok, kb 2800
néző. Vezette: Rob ert Harabagiu és Sil -
viu Stănescu (mindkettő Dambovita).
7 méteres dobások: 6-3 (4-1 Ki hagyta:
Do Nascimento és Buceschi, illetve Rod -
rigues és Mar tin), Kiállítások: 12-6!

HCM: Ungureanu (2), Arenhart
(10+2) – Buceschi 6, Nechita 4, Gji or -
gjijevska 4, Marin 3 (2), Do Nasci -
mento 3 (2), Ardean Elisei 2, Makeeva
1, Lobach 1, Szűcs, Oltean, Tatár,  Ti -
ron, Davydenko, Herrem. Edzők: Cos -
ti că Buceschi, Kovács Magda és Ioan
Belu.

CSM: Pessoa (14+1), Iordache (1
hétméteres), Tolnai – Torstensson 7
(1), Rodrigues 4, Fachinello 3, Mar tin
3, Tivadar 1, Varzaru 1, Da Silva 1,
Curea 1, Vetkova, Bazaliu, Nan, Glib -
ko, Vizitiu. Edzők: Mette Klit és Adrian 
Vasile. (simsán)

Ham il ton nyerte a Bianchi súlyos balesete
miatt félbeszakított japán futamot 

Piros zászló vetett véget az esős Japán Nagydíjnak, melyet Le wis
Ham il ton nyert meg Nico Rosberg és Sebastian Vettel előtt. Ju les
Bianchi egy mentést végző darunak ütközött – a franciát esz méletlen
állapotban szállították kórházba. Ham il ton a 29. körben vette át a
vezetést mercedeses csapattársától, Nico Rosbergtől, aki a második
helyen ért célba.

A korai leintést a sauberes Adrian
Sutil és a marussiás Jules Bianchi bal e -
sete kényszerítette ki. Sutil a 43. kör -
ben csúszott a gumifalba a gyors Dun -
lop-kanyar kijáratánál, és miközben az
eső erősödni kezdett, Bianchi az eddigi 
hírek alapján ugyanott balesetezett, még
a mentés folyamata közben. A fiatal fran -
cia állítólag az összetört Saubert elvon -
tató darunak ütközött. Az eszméletét
vesztő Bianchit előbb az elsősegély köz -
pontba, majd a legközelebbi kórházba
szállították, állapota ismeretlen.

A verseny, heves esőzés miatt, a biz -
tonsági autó mögött indult útjára, mi e -
lőtt két kör elteltével és a nap első piros 
zászlójával gyorsan meg is állították a
körözést. A körülmények gyors javu lá -
sával alig negyed óra elteltével már is -

mét a felvezető kocsi mögött sorjáztak
a pilóták – a ferraris Fernando Alonso
kivételével. A spanyol autója az újrain -
dítás után elektronikai hiba miatt szinte 
azonnal megadta magát.

A száguldás végül a 10. körben in -
dult útjára, néhány körön belül viszont
az egész mezőny köztes esőgumira vál -
tott. Elsőként a mclarenes Jenson But ton
tett így, aki ezzel a húzással „felúszott" 
a harmadik helyre. A 4-5. pozíciót ele -
inte a két Wil liams tartotta, ám az esőre 
beállított Red Bullok hamarosan elhúz -
tak mellettük. Dan iel Ricciardo fan tasz -
tikus előzéseket hajtott végre az S- ka -
nyarokban, ám eddigre már csa pat tár -
sa, Sebastian Vettel mögött autózott: a
német átugrotta őt az első kiállásoknál.

Eközben az élen a két Mercedes egy -
re közelebb került egymáshoz, külö nö -
sen azután, hogy a lassan száradó pá lyán
a versenyirányítás engedélyezte a DRS 
használatát. Rosberg túlkormányzott -

ság gal és túlzott gumikopással küsz kö -
dött, így a 29. körben már képtelen volt 
maga mögött tartani a nagy nyomást
generáló Hamiltont, aki a célegyenes
végén körbeautózta őt.

Mögöttük Vettelék a Williamsek le -
tu dását követően But ton nyomába er -
ed tek, a brit azonban harc nélkül felad -
ta a bronzérmes pozíciót, amikor elekt -
ro nikai probléma miatt elhúzódott a kö -
vetkező kerékcseréje. A mclarenest a
42. körben, alig egy körrel Bianchi és
Sutil balesete előtt Ricciardo is meg e -

lőz te. But ton csapattársa, az újonc Ke vin
Magnussen egyébként az angoléhoz ha -
sonló elektronikai hibával küszködött
az egyik kiállásánál, később pedig több -
ször is kicsúszott a második ka nyar ban.

Az utolsó pontszerző helyekért For -
ce Indiák és a Toro Rossók küzdöttek ,
miután már korán megelőzték a hosszú 
első kerékcserével sújtott, talpon ma -
radt ferrarist, Kimi Räikkönent. A finn
később Rosberghez hasonlóan túlzott ta -
padásvesztés miatt nem is tudott visz -
szavágni.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A Japán Nagydíj végeredménye:
1. Lewis Ham il ton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes) +9.1 mp
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) +29.1 mp
4. Dan iel Ricciardo (Red Bull-Renault) +38.8 mp
5. Jenson But ton (Mc Laren-Mercedes) +67.5 mp
6. Valtteri Bottas (Wil liams-Mercedes) + mp
7. Felipe Massa (Wil liams-Mercedes) + mp
8. Nico Hülkenberg (Force In dia-Mercedes) + mp
9. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) + mp
10. Sergio Pérez (Force In dia-Mercedes) +1 kör
A vb-pontversenyek élcsoportja 15 futam után (még 4 van hát ra), pilóták:

1. Ham il ton 266, 2. Rosberg 256, 3. Ricciardo 193, 4. Vettel 139, 5. Fernando 
Alonso (spanyol, Ferrari) 133. Csapatok: 1. Mercedes 522, 2. Red Bull
332, 3. Wil liams 201, 4. Ferrari 178, 5. Force In dia 122


