
27. (LVII.) évfolyam   •   1473. szám   •   2015. augusztus 7.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

Irassa gyermekét a Németh Lászlóba!
A következő tanévben az iskola három előkészítő osztályos gyermeknek ösztöndíjat

biz tosít, egész tanév idejére - a MAVÁSz (Máramarosi Mag yar Vállalkozók Egyesülete) tá -
mogatásával. 

Ezen kívül a délutáni programban részt vevő 0-IV. osztályos diákok étkeztetésének (ebéd)
anyagi költségeit is biztosítja - az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület által elnyert pá -
lyázat segítségével. 

Továbbá: a Németh László Elméleti Líceumban mindennemű kulturális, sport és szó -
rakoztató foglalkozás ingyenes, óvodától XII. osztályig, az iskola megtéríti diákjainak a
versenyeken való részvételi díját és útiköltségét  - a Schola Pa ren tis Egyesület hozzá já ru -
lásával.

Az iskola ugyanakkor megtéríti a vidékről ingázók teljes útiköltségét és a tömegközlekedéssel érkező k havi bér -
letének 50%-át.

Iratkozni lehet az iskola titkárságán: Luminişului utca, 1. szám, tel.: 0262 213 586.

Olvass nekem -
Makai-Magoss

Csabával
Könyöröghettek / bánatos szelek,
míg lombjaim közt / fészkel a dal,

borult egekből / nem jő zivatar.

(A dal hatalma)

Kedves látogatója lesz a jövő
szer dai „Olvass nekem”-nek. Az
egy más nak felolvasó, beszél ge tő, sok
min den ről eszmét és gon do la tot
cserélő otthonos társa sá got Ma kai-
 Magoss Csaba tiszteli meg jelen lé -
tével, aki kérésünkre sa ját írásai -
ból fog felolvasni, s min den kedves
jelenlévő részére aján dék ként dedi -
kálja „Játékos szavak” című első
verseskötetének egy- egy példányát.

A kötet idén jelent meg az Eurotip
Kiadó gondozásában. Hogy mi kész te -
tett egy felsőbányai fogorvost arra, hogy
tollat ragadjon, s versbe öntse mindazt, 
amit „nem mondhat el senkinek”, ma -
gyarázataképpen engedjék meg, hogy
a szerző előszavából idézzünk néhány
szép gondolatot:

„Nem éreztem soha szükségét an nak,
hogy gondolataimmal írott formában 
e lőálljak. Jobban szeretem a máso két...
Az emberek szeretnek beszélni, kivált ha
nem kérdezik őket, és én szeretek hall -
gatni... Az idő teltével a sok jó ismerős
és barát megfogyatkozott, ezzel az én
szóban való közléseimnek a lehetősége
is. Azon veszem észre magam, hogy nem
igen értenek... Meghallgatnak, de é rez -
ni lehet a türelmetlenséget és a válasz
is csak egy okoskodó tagadás-féleség... 
A szó gondolatközvetítő szerepe va la hol
elakadt. Nekem sem maradt más hátra, 
minthogy a leírt szavakkal vitatkozzak.

A leírt szavak nem feleselnek vissza: 
újraolvashatom őket, boncolgathatom 
ké nyem-kedvem szerint, új össze függé -
sek után kutathatok, nézhetem őket más 
megvilágításban, ők egy helyben ma rad -
nak... Így vált életteremmé a leírt szó...

A vers, ha akarom, hallgat, ha aka -
rom, hangos, ha akarom, ott hagyom,
ha akarom, előveszem, ő marad, ha meg -
értem és ha megbékülök benne, már bol -
dog is lehetek. A vers bennem meg hal -
hat és újra is éledhet, ki tud emelni az
egyhangúságomból, megtöltheti derű -
vel mindennapom, vagy éppenséggel tud -
tomra adja balgaságomat.

A vers azé, aki elolvassa... Társad -
dá lehet, benne élhetsz és ő tebenned, ve -
le nem vagy egyedül soha, ha szereted,
ő is viszontszeret, cselekvésre késztet,
szeretni és alkotni tudásra. Feladatot
kapsz tőle. A versnek élete van, mert az
olvasójában folytatódik tovább.”

Legyünk Makai-Magoss Csaba ver -
seinek továbbéltetői. Augusztus 12-én,
szerdán 17 órára szeretettel várunk min -
den érdeklődőt a Teleki Mag yar Ház ba!

(TMH)

A Nagybányai Szent István Napok
rendezvénysorozat programja

2015. AUGUSZTUS 13-22.
Augusztus 13., csütörtök:

Orgonaest: Dr. Kristófi János, a
Nagy váradi Partiumi Egyetem orgo -
nataná rának koncertje

Helyszín: Szentháromság templom
-  19.30 óra

Augusztus 14., péntek:

A PROF. CAFE STRINGS vo -
nós négyes kon certje

Helyszín : Szentháromság templom 
-  19.30 óra

Augusztus 16., vasárnap:

Szent István napi búcsú - ünnepi
szentmise a Szentháromság temp lom -
ban - 19 órától

Augusztus 17., hétfő:

Szavaló- és énekverseny 
Jelentkezni lehet Czol Ernőnél tel.:

0763-373541
Helyszín: Szentháromság templom

-  17 óra

Augusztus 18., kedd:

Orgonaest - Odongto Bernadette 
nagy bányai orgonaművész koncertje

Helyszín: Szentháromság templom
-  19.30 óra

Augusztus 19., szerda:

A Torpedó együttes szabadtéri
rockkoncertje

Helyszín: Cinterem  -  20 óra

Augusztus 20., csütörtök:

A Schola Rivulina szabadtéri kon -
certje

Helyszín: Cinterem - 20.30 óra

Augusztus 21., péntek:

Hungarikum-est
A 2015-ös évi Szent István Napok

rendezvénysorozat keretében, a nagy -
bányai RMDSz ÚJ FEJEZET cso port -
jának a szervezésében, a Szenthá rom -
ság Plébánia társszervezésében, a Má -
ramarosi Mag yar Vállalkozók Egye sü -

letének fővédnökségével idén is sor ke -
rül a zenés hungarikum-est megren de -
zésére, SZENT ISTVÁN-est címmel,
2015. au gusz tus 21-én, pén te ken 19 ó -
rától az óvárosi Schön herr- házban (Fon -
tana étterem)

Augusztus 22., szombat:

Zongoraest - Mares Hanna, a
nagybányai Ze neművészeti Líceum
diákjának koncertje

Helyszín : Szentháromság templom 
-  19.30 óra

A szervezők mindenkit
szeretettel várnak a

programokra!

A Kolozsvári Mag yar 
Op era díszelőadása a 

Főtér Fesztiválon
Mag yar nemzeti operaáriákkal és a hun -

garikumnak számító operettrészletekkel lép
fel a Kolozsvári Mag yar Op era az idei Fő -
tér Fesztiválon, a Nagybányai Mag yar Na -
pokon (szeptember 18., péntek). 

Fellépők: Balázs Borbála, Hary Judit,
Vigh Ibolya, Ádám János, Fülöp Márton, Pa -
taki Adorján, valamint a Kolozsvári Mag yar
Op era balettkara és kamarazenekara.

Zenei vezető: Kulcsár Szabolcsné; kon -
certmester: Ferenczi Endre; koreográfus:
Rusu Gabriela.

A díszelőadás műsorából: Erkel, Kodály,
Kálmán, Lehár, Huszka műveiből hallha tunk
és láthatunk részleteket.
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Egyházi hír
* Koltón vasárnap, a délutáni is -

tentisztelet keretében azok a házas pá -
rok adnak hálát Istennek, akik 25 évvel 
ezelőtt az Ige iránymutatásával in dul -
tak el a közös életúton. A jubiláló pá rok:

Tar József és Margit,
Domokos János és Ibolya,
Sebők Zoltán és Katalin,

Sebestyén József és Ildikó,
Kádár Tibor és Pálma,

Tar Al bert és Judit,
Mezei Ottó és Aranka,

Pécsi Tibor és Zsuzsánna.
Az ünnepi alkalom 16.15 órakor kez -

dődik.
A szervezők minden érdeklődőt sze -

retettel várnak!

Székely falat
Az elmúlt napokban Székelyföldről származó élel mi -
sze re ket árusító üzlet nyílt a Vasile Alecsandri utca 8.

szám alatt (a 4-es buszmegálló mögött).
Termékei 100%-ban természetesek, hozzáadott kie gészí -

tő ket és tartósítószereket nem tartalmaznak.
Kaphatóak: füstölt hústermékek (sertés - mangalica is -,

szarvas, vaddisznó és ló)- szalámi, kolbász,
szalonnafélék, virsli és párizsi, valamint sajtféleségek és

ezekre jó Igazi Csíki sör.
Diabetikus, laktózmentes, gluténmentes termékek bő

választékával is várjuk a kedves vásárlókat.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8-18 óra között és

szombaton 8-tól 13 óráig.

Felsőbányai olvasóink
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót mostantól
az Andrea virág üz letben (Guti -
nului utca, 15. szám) is vásá rol -

hat nak, hétfőtől szombatig
naponta 8 és 17 óra között.

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a
nagybányai óvodák és napközik területén:

A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai, iratkozás a Né -
meth László Líceum titkárságán, str. Luminişului 1., tel.: 0262-213586:

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724-865299, Vincze Melinda tel.: 0735-500526

8-as Sz. Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda, tel.:
0735-501201

12-es Sz. Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát Etelka,
tel.: 0742-027848

Wal dorf napközis csoport str. Luminişului 1. (a Németh László Elméleti
Líceum épületben), óvónő: Kerekes Gabriella, tel.: 0742-146735

További nagybányai óvodacsoportok,
iratkozás az óvodák titkárságán, vagy az óvónőknél:

30-as Számú Napközi óvodacsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657

30-as Számú Napközi napközicsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónők: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175, Tönkő Anita, tel.:  0741 531 524

20-as Számú Óvoda, B-dul Bucureşti 20. (Eurohotel-el szemben), óvónő:
Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

Step by Step Óvoda (napközicsoport), str. V. Babeş 2. (a volt Ciocan utca vé -
gén), óvónők: Torkos Erika, tel.: 0740 811908, Ma jor Kinga, tel.: 0765 161 986

Otilia Cazimir Napközi, str. Banatului (V. Alecsandri - Hatvan negyed),
óvónők: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977, Munteanu Erika, tel.: 0745148630

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg
elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képvi se lő -
jénél, tel.: 0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

                      Iratkozás nagybányai
                     mag yar óvoda- és

                      napközicsoportokba -
2015-2016 - FRISSÍTVE

10. Főtér Fesztivál 
- Nagybányai

Mag yar Napok
Szeptember 18-20.
Szeretettel meghívunk minden nagy -

bányai és bányavidéki magyart a 10.
Főtér Fesztiválra, a Nagybányai Mag yar
Napokra. Jegyezzük fel ezt a dátu mot
nap ló ink ba, ne tervezzünk más prog -
ra mot, hiszen három napig ismét mi -
énk lesz a tér! Tanévkezdés utáni hét -
végén gyűljünk ismét össze, ünne pel -
jünk és szó ra koz zunk együtt Nagy -
bánya törté nelmi központjában, a régi
főtéren. Ha za várjuk a vá rosból és vi -
dékéről el származott testvéreinket, le -
gyen ez a ta lálkozás az e gyütt lét kel -
lemes alkalma.

A Főtér Fesztivál egy lehetőség élő
közösségünk színrelépésére - intéz mé -
nyeink, civil szervezeteink, egyhá za -
ink és isko lá ink tevékenységének be -
mu tatá sá ra, e zek önnálló program szer -
vezésére vagy résztvételére. Az aktív
nagybányai kö zösségi élet ebben a há -
rom napban kül térre teheti át tevé -
kenységének hely szí nét, szórakoz tat -
hat, szórakozhat - mind ezt kultúráltan
és a kultúra eszközeivel, példát mu tat -
va és tisztelve városunk és közös sé günk
hagyományait. A ren dez vénysorozat
a nagybányai magyarság nagy ün ne -
pe, a találkozás, szórakozás és kö zös -
ségépítés közege.

A Főtér Fesztivál szervezője a Fő -
tér Fesztivál Egyesület, a rendezvény
part nerei: a Teleki Mag yar Ház, a Nagy -
bányai RMDSz és a Németh Lászl ó
El méleti Lí ceum.

Előre is köszönjük a várható közel 
nyolcvan támogató áldozatkészségét,
in tézmények, cégek és magán sze mé -
lyek lelkes segítségét.

Találkozunk szeptember 18-án,
ad dig is figyeljék híreinket,
fel hívá sa in kat. (Pintér Zsolt)

Sajtóközlemény
A Megyei Képzőművészeti Múzeum ke -

retében működő Nagybánya Kép zőmű vé -
szeti Köz pont hétvégi prog ramja:

Szeptember 15-én, szombaton a Május 
1 utca 8. szám alatt található Nagybánya
Képzőművészeti Köz pont zárva lesz a lá -
to gatók előtt;

Szeptember 16-án, vasárnap 10.00 és 16.30 óra között lesz nyitva a múzeum.
A múzeum egyébként keddtől vasárnapig, naponta 10.00 és 16.30 óra között

látogatható.

Dr. Ioan Anghel Negrean, a pro gram és mar ket ing iroda vezetője
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Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

Betanítunk kürtőskalács
készítésére és árusítására flexibilis 

munkaprogramra hajlandó
személyeket.

Érdeklődni a 0722388838-as
telefonszámon.

Röviden:

Családom kedvenc kirándulóhelye
Az EKE-napi pályázat kiértékelője

A meghirdetett EKE-napi pályá zat -
ra, melynek címe Családom ked venc
kirándulóhelye, színvonalas mun kák ér -
keztek. Visszatértek a korábbi évek si -
keres pályázói, de új tehet sé gek is fel -
bukkantak. Nem volt könnyű válogatni
az értékes munkák közül, de mindig a -
kadt egy-egy diák, aki egyedi stílusával megnyerte a zsűrit.

A pályázatra 50 fogalmazás és számos rajz érkezett be az Erdélyi Gyopár
szerkesztőségébe. Az ország hat megyéjének (Brassó, Hargita, Kolozs, Kovász -
na, Maros, Máramaros) huszonkét településéről küldtek be írásokat a diákok.
Viszont figyelembe véve, hogy hány EKE-osztály van, ez kevésnek mondható.

A díjazottak között két megyénkbeli diák is van – tájékoztatott Deák László,
az Erdélyi Gyopár felelős szerkesztője. A VII–VIII. osztályosok korcso port já -
ban Kaszta Tamás, a nagybányai Nicolae Iorga Általános Iskola tanulója nyert
első díjat (felkészítő tanár: Bálint Beáta), míg a IX-XII. osztályosok kor cso -
portjában az úgyszintén nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanulója,
Koncsárd Balázs (Koltó) ugyancsak első díjat tudhat magáénak (felkészítő
tanár: Dávid Erzsébet). S hogy mit nyertek az I. díjasok? Ingyenes EKE Ván dor -
tábori családi belépőt, egy Co lum bia-túrazsákot, belépőt a Kolozsvár melletti
Adren a lin Parkba és egyéves előfizetést az Erdélyi Gyopárra.

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!

Az első generáció

1970-2015
Kedden képzőművészeti kiállítás nyílt a

Nagybányai Művészeti Líceum első vég ző -
seinek (1970) a tiszteletére - tudtuk meg a
Megyei Képzőművészeti Múzeum keretében 
működő Nagybánya Képzőművészeti Köz -
pont pro g ram és mar ket ing irodájának a
vezetőjétől, dr. Ioan Anghel Negreantól.

A 45 esztendeje végzett első generáció,
illetve a tanáraik munkáit felvonultató tár -
latot a Bukarest sugárút 6. szám alatt talál -
ható Képzőművészeti Galériában tekint he tik
meg az érdeklődők. Tanárok: Dudás Gyula
és Tőrös Gábor. Egykori diákok: Abrihan
Gavril, Frandos Ilona, Erdei István, Kovács
Bertalan, Pavluk Gábor, Tar tan Rodica. (ta)

A Szent István Napok 2015 rendezvénysorozat keretében, a nagybányai
RMDSz ÚJ FEJEZET csoportjának a szervezésében, a  MÁRAMAROSI

MAG YAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETének fővédnökségével,
valamint a SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében idén is

sor kerül a zenés hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2015. augusztus 21-én, pén teken, 19 ó rától az ó városi Schön herr- ház -
ban (Fontana étterem).

Az idei est műsorából: a nyír egy házai Móricz Zsigmond Szín ház mű vészeinek
zenés-vidám előadása, élő szalonzene és min den idők legjobb mag yar tánc ze -
néje. Részvételi díj 85 lej/fő (a részvételi ár többfogásos hun garikum vacsorát és
italsort tar tal maz).

Érdeklődni, belépőt foglalni a követ kező telefonszámon le het: 0745 363 441.
Belépőjegyet váltani a nagybá nyai RMDSz- székházban (Fel ső bányai u. 1. sz.),

valamint a Vállalkozók E gye sületének irodájában lehet, előzetes te lefonos
egyeztetés során: Unirii sugárút 16. sz., 30A iroda, telefon: 0722 356 724.

Az ünnepi estet megelőzően kerül sor a  Máramarosi Mag yar Vállal ko zók E gye -
sületének (MAVÁSz) konferen ci ájára, amely ugyanazon a hely szí nen lesz meg -
tartva (további információk a konferenciáról a sajtóban).

  Mindenkit sok szeretettel várunk!

Dr. Bónis István parla menti kép vi selő irodáinak mű ködési programja:

Máramarossziget: - RMDSz- szék ház, minden hó nap el ső
pé n tekén12-14 óra között;

Nagybánya: - RMDSz-székház, min den hó nap má so dik, har -
madik és ne gye dik pén tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma g yar
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.
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Partiumi Mag yar Napok:

Dzsessz-mozaik – reneszánsz
zenével, kiállításokkal és
bemutatókkal tarkítva

Váczi Eszter & Quar tet, ASH band, Carmina Renascentia és
Elsa Valle y sus Hermanos, Universitas Trió és Jazz Waves Trio &
Dorka – hangulatos koncertek hangulatos és különleges hely szí ne -
ken, érdekes kiállítások a PMN minden napján.

A szervezők nem titkolt szándéka,
hogy az idei Partiumi Mag yar Napok
során – a megszüntetett dzsessz fesz ti -
vál egyfajta pótlásaként – minél több
dzsessz és blues-koncerttel kedves ked -
jenek a műfaj kedvelőinek – és nem csak.
Rögtön a PMN első napján, augusztus
17-én három koncert közül választ hat -

nak (vagy mind a hármat végigél vez -
he tik), hiszen a Tűzoltótorony tövében
19 órától a jólismert és közkedvelt,
dzsesszes harmóniákkal és ritmikákkal 
átitatott popzenét játszó Jazz Waves Trio
& Dorka lép színpadra. Őket 21 óra 30
perctől a hamisítatlan afro-dzsesszt elő -
adó, Elsa Valle y sus Hermanos követi
– a zenekar tagjai között létező szö vet -
ség tele van érzelmekkel és élmé nyek -
kel, melyeket mind-mind szinte tapin -
tani lehet zenei párbeszédeik alatt. S a -
kinek ennyi zene még nem elég, azt 23
órától a Music'at Caffe & Pubban az
LS Band várja. Érdekes kiállítás is hét -

főn nyitja kapuit, 17 órától a filhar mó nia
előcsarnokában, ahol Egy kalap alatt lát -
hatóak Görbe Éva babái, Ankorovits R ó -
bert festményei, Gyarmati Tamás és Rá -
kosi At tila szobrai, Lupu Leon ard gra fi -
kai munkái.

Augusztus 18-án a Szatmár Megyei
Múzeumban 17 órától Paulovics Lász ló
mutatja be  Szatmárnémeti – a város ar -
cai című képzőművészeti kiállítását, 23
órától pedig a Music'at Caffe & Pub ban
Láposi Csaba El vis feat. ASH band
várja a közönséget egy kis éjszakai ze -
nehallgatásra.

Különleges helyszíneken külön le ges
zenei csemegék: szerdán, augusztus 19-
 én, 18 órától a Római Katolikus Püs pök -
ség Aranytermében a Carmina Renas -
centia régizene együttes muzsikál. Az
együttes főként XV., XVI. és XVII. szá -
zadi erdélyi, mag yar, és nyu gat-e u ró -
pai énekes és hangszeres muzsikát szó -
laltat meg korabeli hangszereken és
fel adatának tekinti egy olyan zenei híd
kialakítását, amely a mai mod ern zenei 
ízlésvilághoz közelebb hozza, előadás -
módja által élővé varázsolja a hazai és
nyugati kiadványokban fellelhető egy -
házi és világi darabokat. Tagjai mind a
volt Collegium együttesben játszottak,
és ezáltal több évtizeden át tevékenyen 
részt vettek az erdélyi régize ne-moz ga -
lom fejlődésében. Talán nem véletlen,
hogy a reneszánsz hangulathoz illően,
ezen a napon nyílik meg 17 órától az
Art Caféban Szemák Zsuzsa A NŐ cí -
mű festménykiállítása, Cserey Csaba ze -
nei aláfestésével. 23 órától pedig a Vé -
csey-ház (Szépművészeti Múzeum) ud -
va rán az egyik legnépszerűbb mag yar -
országi dzsessz zenekar, Váczi Eszter &
Quar tet zsongító-andalító koncertjével 
zárul a nap – melynek élményeiből nem
Csak a nevetés marad meg.

Augusztus 21-én, pénteken a Dinu
Lipatti Filharmónia termében 18 órától
csendülnek fel Haydn, Mo zart, Grieg,
Fauret és Kodály művei az Universitas 
Tri – dr. Fátyol Rudolf hegedűművész, 
dr. Duffek Mihály zongoraművész és
Molnár Zsolt gordonkaművész – elő a -
dá sában.

A Kossuth-kerti Zöld Házban szom -
ba ton délben nyílik A zöld világ a tied
is virág- és lepkekiállítás, a Nagysá tor -
ban 16 órától kezdődik az Irodalmi dél -
után, melynek keretében bemutatkozik 
a csíkszeredai BookArt Könyvkiadó, il -
letve műveiből olvas fel Kemény Ist ván
(Budapest), Vermesser Levente (Balán -
bánya), Vida Gábor (Marosvásárhely)
és Jánk Károly (Szatmárnémeti), 18 ó -
rától pedig A Károlyi grófok nyo má ban
járhatunk az Egyedi Ber na dette és E gye -
di Zsolt által készített doku mentum film
segítségével – a mag yar nemesség egyik
kiemelkedő családjának életébe, min -
dennapjaiba igyekszik bevezetni a né -
zőt, bemutatva a központi birtokot, a
grófok egykori szokásait, elkalauzolva 
a vallási központjukba, ősi kriptájuk ba,
Kaplonyba. 

Szintén a Nagysátorban kerül sor au -
gusztus 23-án, vasárnap 16 órától Les

Gábor, a jelenleg Magyarországon, Bo -
donyban élő és alkotó, nagybányai szár -
mazású keramikus-fazekasmester elő -
a dására népművészetről, mesterségről, 
életről és a szatmári fazekasság gya kor -
latáról.

A PMN kiemelt támogatói: Nemzeti 
Kulturális Alap, Szatmárnémeti Városi 
Tanács, Szatmár Megyei Tanács, Beth -
len Gábor Alap, Földművelődésügyi Mi -
nisztérium, Nemzeti Együttműködési A -
lap, Communitas Alapítvány.

Arany fokozatú támogatói: Auto net,
Tarr Beton, No Par don Pub, Igazi Csí -
ki sör, Barta Ati, CBA Nord-Vest.

Ezüst fokozatú támogatói: Ro sen dahl, 
Farmacenter, Arnisol, Nord Star, Eco -
matrix, Transpink, Pizzerie & Mo tel Al 
Capone, Ratioterm, Aquastar, Salva tor, 
Ferys In vest, Edmeea Trans, Mark Ma -
nufaktur, Hanna Konyhatehnika, Me te -
or, Diego, Mindig Friss, Quick 24, Hut -
ton, Beta Se cu rity, Florisal, Pro mo craft, 
Hotel Dana, Busi ness Trans ac tion, Ger bog.

Szalonnasütés a Borkútnál 1950-ben
Amikor Nagybányán megnyitották a McDonalds éttermet, azon töp reng -

tem, hogy vajon hányan mondanak le a szabadban való szalonnasütésről a
ham burger kedvéért? Azóta megnyugodva tapasztaltam, hogy főként a közép -
nemzedék és az idősebbek továbbra is ragaszkodnak a viszonylag olcsó sza -
badtéri szalonnasütéshez.

Megsárgult gyermekkori naplómban bukkantam rá egy régi felsőbányai 
szalonnasütés leírására.

1950-ben egy augusztus eleji napon nagyszüleimmel vágtam neki boldog
várakozással a Borkúthoz vezető útnak. Indulás előtt nagymamám a kam rá ban
csüngő füstölt szalonnából tett be egy darabot egy kosárba. Nagyapám egy
tokba dugott éles késsel fegyverezte fel magát. Ezzel nem rablóktól akart meg -
védeni minket, hanem nyársnak való ágat vágott és hegyezett vele.

Amikor megérkeztünk, már két kiránduló falatozta a frissen sütött sza lon -
nát.

Hamar találtunk helyet a szalonnasütéshez, mert a tűztől elfeketedett, fel -
perzselt föld  jelezte, hogy ott évtizedek óta szalonnát sütnek.

Miután leültünk egy öreg bükkfa árnyékába, teleszívtuk tüdőnket a hűvös
völgy avar- és gombaszagú levegőjével, hallgattuk a falevelek susogását, a ri -
gók énekét és a kötélpályán haladó csillék kattogását.

Amíg nagyapám felkapaszkodott az erdőbe, hogy száraz gallyakat és nyárs -
nak való ágakat vágjon, én a többi gyerekkel a bükkös szeszélyesen kanyargó
ösvénye mellett bújócskáztam.

Akkor szaladtam vissza a tisztásra, amikor nagyapám a gallyakat rakta
egymásra. Családunkban ő volt a szalonnasütés tapasztalt, elismert mestere.

Nagymamám felvágta a Bónis-pékségben sütött kenyeret, egy vászon terí -
tő re helyezett fehér papírra hagymát, paradicsomot és paprikát tett, nagy a -
pám pedig felvágta a szalonnát, majd a nyárs hegyére tűzve forgatta azt a tűz
felett és a szalonnazsírt a kenyérre csöpögtette. 

Nemsokára mohón faltuk a sült szalonnát és a kenyeret, szomjúságunkat
pedig a Borkút ásványvízével csillapítottuk. Nagyapám a kertjében termett
hosszúszilvából főzött kisüstit iddogálta. Miután a tűz kialudt, a kirándulók
mag yar nótákat daloltak, vagy a Sej-haj Rozit, a  Nem adlak másnakot, a Te vagy 
a fény az éjszakábant énekelték.

Amikor Illés Öcsi feljött a Borkúthoz, többen táncra perdültek. Öcsi felve -
hette volna a versenyt Tabányi Mihállyal, a budapesti harmónikavirtuózzal,
mert ujjai boszorkányos gyorsasággal futkároztak a csillogó billentyűkön.

Életem alkonyán nemcsak a szalonnasütés, a játékok miatt emlékezem szí -
vesen arra a régi augusztusi napra. A kirándulással egybekötött szalon na sü -
tést azért is értékelem, mert erősítették az együvétartozás tudatát, szo ro sabb -
ra fűzték a különböző életkorú és foglalkozású felsőbányaiak közötti kap cso -
latokat.

Az a nap, akárcsak gyermekkorom nyarainak többi napja gyorsan elszállt.
Nagyszüleimmel akkor indultam vissza cserepes muskátlival díszített ablakú
otthonuk felé, amikor az alkony árnyai már hosszúra nőttek, és a feltámadt
dé li szél az esti harangszót sodorta felénk. Bár a zivatar azon a napon el ke rül -
te a Borkút-völgyet, néhány kiránduló mégis elázva tántorgott haza.

Boczor  József

Sótlan túrós
laska

Úgy hozta a sors, hogy egy na -
pon tehéntúrós laskát kellett készí -
te nem egyik bátyámnak és öcsém -
nek. Nagy dolog egy kis túrós laskát 
főzni! Igaz, nem volt annak idején
annyiféle késztészta meg makaróni,
akkor gyúrtuk frissen, amikor szük -
ség volt rá. Hozzá is láttam a tész ta -
gyúráshoz, kisodrásához. A bátyám
megjegyezte: ne nyújtsd már annyit, 
mert még cigarettapapír lesz. Na gyon
éhes lehetett. Úgy tanultam, addig kell
nyújtani, amíg átlátszik a gyúró desz -
ka erezete. Elkészült a laska, finom
szalonnatöpörtyűvel, és mondtam a
fiúknak, szolgálják ki magukat.

Egyszer csak megszólal a bá tyám:
- Hangica (néha így szólított) nem

sóztad meg a laskát!
- Hogyne sóztam volna meg, már

eleve sós vízben főztem ki a tésztát.
- Az lehet, válaszolja, de úgy kí -

vül ről a túróval együtt nem sóztad
meg.

- Az igaz, nem is tudtam, hogy
még úgy is meg kell sózni, sosem szok -
tam, és a férjem se reklamált érte.

- Látod, nagy háziasszonynak tar -
tod magad, oszt még ennyit sem tudsz
- mondja huncutkás mosollyal.

Ez már sértette a büszkeségemet, 
pont egy kis túrós tésztán bukik meg 
a tudományom, hát én is vissza vág -
tam:

- Egyáltalán nem tartom ma gam
nagy háziasszonynak, de ezt tényleg 
nem tudtam (ma sem tudom), azt vi -
szont biztosan tudom, hogy a te fe le -
séged se lennék, mert még a kákán
is találsz csomót.

Most, így évfordulód táján, nyu -
godj békességben, bátyus.

Lázár A.

Váczi Eszter & Quar tet
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Péter Károly jegyzete:

Megvesztegethetetlenek
Na, ezt hallgassátok meg: „a méltóságokat meg kell fizetni nem csak fe le -

lős ségteljes munkájuk miatt, hanem azért is, mert így megveszte gethe tet le nek -
ké válnak”. Ezzel az állításával az idézett politikusunk elismerte, hogy az ed -
dig is jól fizetett politikai elit mostanáig megvesztegethető és megvesztegetett
volt, de ezután, ha jobban megfizetik, nagy változásokon fog átmenni.

Egy dolgot biztosan tudok: eddig úgy volt, hogy a kispénzű emberek milliói 
közül került ki a legkevesebb korrumpált, míg a börtönöket és fogdákat a nagy 
fizetéssel rendelkező megvesztegetettek százai töltötték meg.

Ha ezután megfordul a dolog, akkor a változás jogos lesz, de akkor máris
fogjunk hozzá börtönök építéséhez, mert itt milliókról lesz szó, míg a meg vesz -
tegethetetlenek száma csak százasokban lesz mérhető.

Hogy a fordulat nem fog beállni, az csak annak lesz tulajdonítható, hogy a
kisfizetésűeknek ezután sem lesz honnan és mit lopniuk, míg a meg veszte get -
hetetlenek telhetetlen zsákok maradnak ezentúl is.

Ismerkedjünk meg a
Lápos-medencével

Városunkban a hetivásár csütör tö kön
szokott lenni. Ilyenkor a városi és kör -
nyékbeli lakosok beszerzik a leg szük -
sé gesebb élelmiszereket és egyebeket.
Említettem, milyen gazdag a tej és tej -
termékek kinálata. Mindezekkel szinte 
versenyeznek a zöldségfélék, a vete -
mé nynövények, tavasszal a palánták stb.
Ez mind a domokosi kertészek szor gal -
mát és hozzáértését dicséri. Ők látják
el friss zöldségekkel, virágokkal, pa lán -
tákkal nem csak a város, hanem a kör -
nyék fogyasztóit is. A vásártéren hosszú
asztalsorok kínálják az egészséges, ha -
zai terményeket.

Domokos falu közigazgatásilag Ma -
gyarlápos városhoz tartozik. Szinte egy -
beépült vele. A köztük levő úgyneve -
zett Kerekmező síkság szinte össze kap -
csolja a két települést.

Domokos vásorunktól ke letre talál -
ható. Szinte teljesen magyarlakta hely -
ség, ezért a névtáblája is kétnyelvű, a -
mi felénk ritkaság. A vándornak fel tű -
nik a szépen gondozott házak sora, a
rendszerint mögöttük viruló vete mé nyes -
kertekkel.

A szóbeszéd szerint - mivel az 1661-
 es tatárdúlás után szinte teljesen ki pusz -
tult a település - letelepedési céllal erre
járt két fivér. Dénes kecske tenyész tés -
sel foglalkozott, Domokos lovakat tar -
tott. Eleinte Dénes a Lápos folyó men -
tén kezdte újra az életét, míg Domokos
a dimbes-dombos táj felé húzódott. Egy
idő múlva találkoztak, beszélgettek. Töb -
bek között arról, hogy: Nem jól van ez,
testvér! A lovaknak tágas térségre van
szükségük, míg a kecskéknek dombok

között a helyük. Cseréljünk! És meg e -
gyeztek testvériesen. Dénes a kecs ké i -
vel, családjával az erdős dombokon vert
tanyát, Domokos a lovaival leköltö -
zött a Lápos folyó völ gyébe. Idővel Dé -
nes utódai elszaporodván, elnevez -
ték őket ungurenieknek. Ma is a falu
neve Un gureni (magyarul Nemesbu da -
fal va).

Domokos utódai is szépen letele ped -
tek, de a lótenyésztésről lassan áttértek
a növénytermesztésre. A föld ter mé keny,
a Lápos két partja síkságba megy át. A
falu apraja-nagyja kora tavasztól késő
őszig a kertekben szorgoskodik, ami -
nek persze meg van a látszatja.

Amint közeledünk, már messziről kö -
szönt minket a falu közepén épült Isten 
háza. Többször át kellett építeni. A leg -
nagyobb katasztrófa 1942 augusztu sá -
ban érte, amikor 12 házzal együtt leé -
gett. A mellékelt fotó bizonyítja, hogy
csak a torony csonkja maradt meg. Hogy
nem lett nagyobb baj annak köszön he -
tő, hogy a környék lakossága elkezdte
az oltást és a tűz megfékezését, míg a
magyarláposi önkéntes tűzoltók segít -
ségükre siettek. (Megboldogult édes a -
pám is köztük fáradozott.) A harang ol -
vadtam zuhant le. Tisztelet a falu la ko -
s ainak, akik összefogtak és a háború el -
lenére, igaz, külső segítséggel is, de új -
jáépítették idővel. Hűségesek marad tak
református hitükhöz, amit bizonyít a
Kós Károly stílusában újjáépített to rony
és maga a templom is, amely minden va -
sár nap tele van, s évről-évre sok a fiatal 
konfirmáló. A közösség élni akar és él -
ni fog!

Itt van a láposi medence egyetlen
mag yar nyelvű I-VIII. osztályos is ko -
lája, lelkes tantestülete, tanulni vágyó
gyermekserege. De ez a téma meg ér -

demli, hogy részletesebben foglal koz -
zunk vele egy következő írásomban.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet

Így nézett ki a templom az 1942-es tűzvész után

A templom a legutóbbi felújítást követően

Régi aratásokra emlékezve
Hajdanán, még dédszüleink idejé -

ben nem volt minden ilyen „mod ern”,
mint napjainkban. Hiszen nem voltak
gépek, sem internet, sem olyan dolgok, 
amelyekkel őseink a falusi élet napjait
könnyebbé tehették volna. Több idősebb
szamosardói szájából még ma is elhang -
zik a mondat: jobb volt a kommunista vi -
lágban. Bár szegényesen éltek, mégis min -
dennapjaikat bearanyozta a vidámság és a 
hangos kacajok sorozata.

Az aratási időszak kezdetét Szent Pé -
ter napjától számították. A régi idők ben
a lányok és fiúk az összegyűlt arató mun -
kásoknak zenészeket is fogadtak. Az
összegyűjtött, viaszsárgára érett búza -
kévéket keresztbe helyezték. Egy ilyen 
keresztbe 17 kéve búza fért, amelynek
tetejére egy úgynevezett papot tettek,
hogy megóvja a többit az esőtől. Miu -
tán a keresztek megszáradtak, követ -
kezhetett a cséplés, amelynek gépe sí -
tett változata 1944-ben kezdődött ná -
lunk, Szamosardón, aztán az 1960-as é -
vek elején már megjelent a traktor által
húzott kombájn (aratógép) is, aztán ké -
sőbb a modernebb változata. Az aratási 
időszakot augusztus 23-án zárták le, kul -
túrotthoni előadással és egy nagy mu -
latsággal. A kicsépelt gabonát a kelen -
cei vízimalomba vagy a sülelmedi kö -
ves malomba vitték gyalogosan, egy-
 egy vékát, hogy ünnepnapokra legyen
egy kis búzakenyérnek, kalácsnak való 
liszt, máskülönben a kukoricakenyér
volt a szokásos.

A régi időket megélt szamos ardó i -
akat hallgatva, akik mankós kaszával,
sarlóval vagy marékszedőként, kéve kö -
tőként vettek részt a könnyűnek egyál -
talán nem mondható nyári munkában,
még mindig örömmel emlékeznek vissza
arra az időszakra. Ha napközben nehéz 
is volt a munka kint a határban, ö reg és
fiatal egyaránt kivette részét belőle, az

aratás végeztével pedig megünnepelte
a kenyéradó gabona ünnepét. Jó így em -
lékezni aratás táján egy pár sor erejéig
a régi dolgokra, mert idővel lass an- las -
san, akár a valamikori kaszás, eltűnnek 
szemeink elől.

Fóris Henrietta

A múlt időkre visszapillantva jó, ha
elolvassuk a mellékelt vers et is:

TAPSONY ENDRE:

Aratás
Az ég opálkék búrája alatt -

felgyűrt ingujjban, drót izmuk dagad,
előttük: rengő kalászrengeteg -
kaszások vágnak búzarendeket.

Folyton nyomukba’  nők, marokszedők
hajlonganak, mint ős oltár előtt,
a föld fölött, hogy végre révbe ér
verejtékük gyümölcse: a kenyér.

Mozdulatuk mily szertartásszerű!
Szemük fényében áhitat, derű.
S víg dalukat a szívük, mely teli
hálával, himnuszossá szenteli.

Mert föld, meg em ber, munka és ima
remegve várt a nyár áldásira,
az „élet”-ért, ha vajj’ betölti-e

reményüket az élet-Istene?

Betöltötte. Gond, baj, veszély között
a föld aranyruhába öltözött

s kenyérmag-ékes, drága, szép mezét
az emberek közt tékozolja szét.

... Végső suhintás... Utolsó marok
kalászcsokor... S a megáldoztatott

föld mellén hős-halotti díszt mereszt
dús érdemrendje: száz meg száz kereszt.
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A sz őke, a vörös és a barna hajú nő fogadnak,
hogy ki a legjobb  mellúszásban.

Egyszerre startolnak a rajtkőről az uszodában, a
barna és a vörös már ott állnak a másik oldalon, a sző -
ke meg még mindig úszik. Félóra múlva célba ér, ő is 
kimászik a vízből, és állati dühösen odaszól a másik
kettőnek:

- Ez nem igazság, ti használtátok a kezeteket is!

***
A híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora u -

tán a háziasszony beszélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szépek! Bizto -

san jó fényképezőgépe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon finom volt!

Biztosan nagyon jó fazekai vannak!

***
Két em ber találkozik:
- Légyszíves add kölcsön a fekete öltönyödet, mert

meghalt a nagyapám!
- Persze, természetesen, vidd csak. Fogadd, kér -

lek, őszinte részvétemet!
Néhány hét múlva megint találkoznak:
- Jó lenne, ha visszaadnád az öltönyömet!
- Hülye vagy? A nagyapámon van.

***

A rendőr matematikát tanul, egy nap sugárzó arc -
cal jön haza, és a feleségéhez fordul:

- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ah -
hoz, hogy: 5-7+2=0!

- ?!
- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0! Hát nem cso -

dálatos!
- Nem értem - mondja az asszony -, de mondj egy

konkrét példát.
- Figyelj asszony! Megy egy busz a végállomás

felé. 5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak
7-en. Hát persze hogy fel kell szállnia 2 embernek,
hogy üres legyen az a rohadt busz!

***
Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba

és az összes készpénzt követeli, amit a rémült pénz -
tárosnő át is ad neki. Miután megszerezte a pénzt,
körülnéz és megkérdezi a mellette álló férfit:

- Látott maga engem itt bankot rabolni?
- Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mö göt -

te álló férfihez fordul:
- És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot?
- Én nem, de az anyósom látta...

***
- Szia, anyu. Megyek diszkóba!
- Diszkóba?! 13 évesen a diszkózáson jár az e -

szed, és közben megfeledkezel az anyukád 26. szü le -
tésnapjáról?!

***
Kovács hamarabb ér haza a munkából, bemegy a

hálószobába, és a ruhásszekrényhez lép.
- Ne nézz be oda, ott van a karácsonyi ajándé kod!

- kiált rá a felesége ijedten.
Kovács kinyitja, benéz, és így szól:
- Mit ne mondjak, ez a leggagyibb ajándék, amit

valaha is kaptam. Szerinted mihez kezdjek egy fél mez -
telen postással?

***
- Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam

két helyen. Azt mondta, máskor ne menjek arra a két
helyre.

***

Agresszív kismalac az orvosnál:
- Doktor úr, megrúgott egy teve!
- És hol rúgta meg?
- Hát a sivatagban, te hülye!

***
Nagytakarítás.
- Jenő, honnan származik az ágy alatt lévő ren ge -

teg borosüveg?
- Nem tudom, drágám, én még soha nem vettem

üres borosüveget.
***

Orvos az alkoholistának: 
- Nem tudom meghatározni a vércsoportját. 
- Miért? 
- Elpárolog a minta, mielőtt elemezhetném.

***
Cikázik a taxis a forgalomban. Az utas egy ideig

csendben retteg, majd egy túlságosan hajmeresztő
ma nőver után odaszól:

- Hallja-e, vigyázzon jobban! Engem hat gyere -
kem vár otthon!

A taxis dühösen visszavág:
- Hölgyem, hat gyereke van és még maga mond -

ja nekem, hogy vigyázzak?

***

-  A mod ern festmények alkotói miért írják a ne -
vük et a jobb alsó sarokba?

- Nehogy fordítva akasszák fel a képeiket a falra.

***
Két festő beszélget:
- Mit mondanak a kiállításodról a kritikusok?
- Megoszlanak a vélemények. Van, aki a festéket 

sajnálja, s van, aki a vásznat.

***
Bizalmas beszélgetés két barátnő között.
- Tudod, az a szörnyű, hogy én sosem jutok el az

orgazmusig.
- Mondd, voltál már orvosnál?
- Voltam, persze… De vele sem sikerült.

***
Gazsi munkát keres:
- Van itt munkásfelvétel?
- Nincs, nálunk kevés a munka.
- Hát éppen ilyen helyet keresek!

***
- Miért teremtette Isten a nő előtt a férfit?
- Mert kellett egy prototípus.

***
- Miért teremtette Isten utoljára a nőt?
- Hogy ne szóljon bele a dolgába.

Egy egyetemi kreatív íróosztály tagjait meg ké -
rik, hogy publikáljanak olyan rövid értekezést, mely
az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Vallás, 2. Királyság, 3. Szex, 4. Rejtély.
A díjnyertes esszé pedig a következő:
- Úristen!-sikolt fel a királynő. Terhes va gyok!

De vajon kitől?

 Mod ern közmondások
* Ép hardverben ép szoftver.

* Ritka, mint a fehér kóla.
* Kétszer küldi el az e-mailt, aki gyorsan küldi el

az e-mailt.
* Jobb ma egy note book, mint holnap egy szer ver.

* A szomszéd gépe mindig gyorsabb.
* Szövegszerkesztőből nem lesz vírusölő.

* Ki mint installál, úgy szörfözik.
* Vág az esze, mint az intelligens mosópornak.
* Mutasd a háttérképed, megmondom, ki vagy!

* Sok könyvtár közt elvész a file.KÖNYVTÁR

- Nem viccelek, Mrs. Sharp. cserét ajánlok.
Önnél van a könyvünk, nálunk van a gyermeke.
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Kemény támadások Románia el len

Gúnyt űztek az erdélyi
templomokból

A The Tele graph brit napilap újságírói azzal vádolják a román
adminisztrációt, hogy az erdélyi templomok, kastélyok és várak ere deti 
építészeti stílusát tönkre tették az úgynevezett felújításokkal, a melyek
az európai adófizetők 100 millió eurójába kerültek.

Az angol újságírók első példának a
vasárnap részben átadott, lenyűgöző má -
riaradnai ferences rendházat és bazili -
kát hozzák fel, aminek a felújítási költ -
sé gei több mint 10 millió euróra emel -
kednek, ami Romániában a legna gyobb
egyházi beruházás. Luke Dale-Har ris
cikkíró szerint azzal együtt, hogy a res -
taurálás során meg kellett volna tartani
a gyönyörű barokk stílust, a bazilika most
úgy néz ki, mint egy rendezetlen terü -
let re épült Dis ney kastély. A kolostor kö -
rül törött kő- és cseréprakások hever -
nek, miközben más építőanyagokat vél -
hetően Németországban adtak el. Be -
ton tömbök helyettesítik az eredeti kö -
vet, miközben a kolostor tetején piros
i pari cserepek csillognak, egy multi na ci -
onális német nagyvállalat névje gyé vel.

A máriaradnai ferences kolostort a
Kegyelmek Anyja nevére szentelték fel,
az írások szerint az első templomot
1520-ban emelték, de a török hódol t -
ság idején kétszer lerombolták, egy szer
leégett. A templomban van egy Szűz
Mária szentkép, amit nem tettek tönkre 
sem a törökök, sem a tűzvész, ezért cso -
datevő ereklyének tartják. A jelenlegi
templomot 1767-ben szentelték fel, 1992-

 ben Kegyelmek Anyja Pápai Bazili ká -
nak nyilvánították.

A brit lapban megjelent írás ér tel -
mében, a máriaradnai, egy azon több
tíz középkori erdélyi templom, kastély, 
illetve vár közül, amelyeket az utóbbi
öt évben „brutálisan” modernizáltak több
mint 100 millió euró ráfordítással, ami
az EU Regionális Fejlesztési Prog ram -
jától származik. Szinte minden esetben 
megtartották a „modellt”: az eredeti é -
pí tőanyagokat az emlékművekről egy -
szerűen letépték és helybeli ipari ter -
mé kekkel helyettesítették.

Hasonlóképpen, a munkások min den -
hol fiatalok, rosszul fizetettek, tapasz -
ta latlanok. A 13. században épült Déva 
váránál a munkásokat egy börtönből
hoz ták és restauráló munkára kény sze -
rí tették őket. Időközben a pénz a helyi
adminisztráció képviselői, illetve a ba -
rátaik által vezetett vállalatok között köz -
lekedik – tárják fel a The Tele graph új -
ságírói. Eddig az EU pénzeket 18 temp -
lomba fektették, további 12 felújítás a -
latt áll.

„Az itt tapasztaltak rettenetes ke ve -
ré két képezik a korrupciónak és e pro -
jektekre az Európai Uniótól való minél 
több pénzszerzési törekvésnek. Azt je -
lenti, senkit nem érdekel, hogyan néz -
nek ki az emlékművek, és mit tesznek
tönkre, csak az, hogy mennyi pénzt sze -
rezhetnek maguknak és a barátaik cé -
geinek” – nyilatkozta Hans Hedrich, a
Neuer Weg világörökség megőrzésére
létrehozott civilszervezet társalapítója – 
olvasható a The Tele graph brit lapban.

Egy nemrégiben fogalmazott üze -
ne tében, maga Charles herceg is elé ge -
detlenségének adott hangot a közép- er -
délyi szász településeken egyre gyak -
rabban látható, rikító színű ipari kerá -
miacserepek miatt.

(stiripesurse.ro)

 Tanévkezdés és vakációk
Szeptember 14-én kezdődik a 2015–2016-os tanév, és június

17- én ér véget – közölte az oktatási minisztérium. A kisiskolások
október 31-e és no vem ber 8-a között kapnak pihenőt, a minden ki -
nek szóló téli vakáció de cem ber 19-től január 3-ig tart, a félévek
közötti szünidő január 30-án kezdődik, és február 7-én végződik, a
tavaszi vakációt április 23-a és május 3-a között adják ki.

Az első félévi dolgozatokat 2015.
de cem ber 11-ig, a második félévieket
2016. május 20-ig meg kell írni. Az Is -
kola másként hetet ötödik osztálytól fel -
felé április 18. és 22. között kell meg -
szervezni, az előkészítős és elemi osz -
tályok más időpontot is választhatnak,
de csak május 27-e előtt.

Az oktatás nemzetközi napját októ -
ber 5-én tartják, a tanítók napját pedig
június 5-én, e napokon is rendhagyó
prog ramokat szerveznek.

A hivatalos ünnepek is szabad na -
pok, és mivel Szent András és a román
egyesülés napja (no vem ber 30. és de -

cem ber 1.) hétfőre, illetve keddre esik,
a hétvégével együtt négynapos szü net -
nek örvendhetnek a diákok. 

A nyugati kereszténység hús vétva -
sárnapja március 27-én lesz, az orto -
doxok május elsején, vakáció idején
ünneplik a feltámadást. Pünkösdhétfőt
a mag yar diákok május 16-án vehetik
ki, a románoké már a nyári vakáció i -
dejére, június 20-ra esik.

A jövő nyári szünidő az ideinél egy
héttel rövidebb lesz, 2016-ban szep -
tember 5-re tervezik a tanévkezdést.

(Háromszék)

Mag yar tagozat
beindítását fontolgatja
a nagyváradi egyetem

orvosi kara
Mag yar tagozat beindítását fontolgatja az állami Nagyváradi Tu -

dományegyetem orvosi és gyógyszerészeti kara – közölte az ebi ho -
reanul.ro nagyváradi portál. Florian Bodog, az orvosi és gyógy -
szerészeti kar dékánja a portálnak elmondta: a nagyváradi mag yar
nyelvű orvosképzés elindításában látja lehetőségét, hogy a nagy vá -
radi egyetem kinőjön a kicsinek számító tanintézetek sorából.

A Romániában kormányzó Szociál -
demokrata Párt (PSD) szenátori tiszt sé -
gét is betöltő dékán úgy vélte, nem üt -
közne nehézségbe a mag yar tanerők biz -
tosítása az egyetemen, hiszen az egye -
temen jelenleg is tanítanak helyi,  ma -
gyar anyanyelvű tanárok és Magyar or -
szágról meghívott tanárok.

A dékán elmondta, a nagyváradi or -
vosi kar jelenleg is együttműködik a deb -
receni, szegedi és budapesti orvosi egye -
temekkel, és a szegediek fel is aján lot -
ták, hogy minden segítséget megadnak a
nagyváradi mag yar nyelvű orvos kép zés
elindításához.

Florian Bodog az MTI-nek elmond -
ta, jelenleg annak az elemzése folyik,
hogy lenne-e legalább 50 diák a mag yar
nyelvű képzésen. Hozzátette, első sor -
ban a határ menti régió romániai és ma -
gyarországi diákjaira számítana, de azt 
sem tartja kizártnak, hogy Erdély tá vo -
lab bi régióiból is Nagyváradra felvé te -
lizzenek a mag yar diákok.

Az MTI kérdésére, hogy kez de mé -
nyezi-e a tanügyi törvény megvál toz ta -
tását (a hatályos törvény ugyanis fel so -
rolja azokat a romániai egyetemeket, a -
melyeken mag yar nyelvű képzés is fo -
lyik, és a nagyváradi egyetem nem sze -
re pel a felsorolásban) a dékán-szenátor 

nemmel válaszolt. Úgy vélekedett, hogy
a nem román nyelvű szak létrehozá sá -
hoz csupán a Romániai Felsőoktatás Mi -
nőségét Ellenőrző Hatóság (ARACIS)
engedélyére van szükség.

Florian Bodog kijelentette, az akk re -
ditációs folyamat egy évig tarthat, és –
ha az egyetem döntéshozó testületei a ma -
g yar orvosi szak beindításáról dönte nek
– leghamarabb 2016 őszén indulhat el
a nagyváradi mag yar nyelvű orvos kép -
zés. Romániában jelenleg a Marosvá sár -
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye -
temen (MOGYE) folyik mag yar nyel -
vű orvosképzés, az egyetem román ve -
zetése azonban az intézményi autonó -
mi ára hivatkozva nem hajtotta végre a -
zokat a törvényi előírásokat, amelyek a 
mag yar tagozat intézményen belüli ön -
ál lóságát biztosították volna.

A MO GYE kizárólag mag yar tan -
nyelvű in tézményként alakult 1945- ben.
Az in téz ményben a kommunista párt -
ve zetés szóbeli utasítására vezették be
1962- ben a román nyelvű oktatást is,
amely fokozatosan háttérbe szorította a 
 ma gyar orvos- és gyógysze részkép zést.
Ma az egyetem vezető testületei a ro -
mán ok tatók kétharmados többségével
mű köd nek.

(MTI) 



Húzás előtt megjelent
a szám a képernyőn a
szerb lottósorsoláson
 Már a szerb rendőrség is vizsgálja a 

múlt keddi lottósorsoláson történt ese -
tet, amely során a képernyőre előbb
írták ki az egyik nyerőszámot, mint azt
kihúzták volna. Az állami szeren cse já -
ték vállalat technikai hibáról beszél, a
nézők szerint azonban csalás történt. A 
szerb sajtó és a közösségi oldalak a he -
tes lottó sorsolásának kommen tárjaival 
voltak tele, a nézőkben ugyanis fel me -
rült a gyanú, hogy az egész játék átve -
rés, a nyerőszámokról már korábban
döntöttek. A sorsolásról készült felvé -
telen látszik, hogy az első három szám
kihúzása még rendben zajlott, majd ne -
gyedikként a 27-es számú golyót húz -
ták ki, ám a képernyőn a 21-es szám je -
lent meg. Ezt követően gyorsan meg -
jelent (ötödikként) a 27-es is, holott
ak kor még nem is húzták ki az ötödik
golyót. Az ötödikként kihúzott nyerő -
szám a 21-es lett, éppen az a szám,
amely 33 másodperccel korábban már
megjelent a képernyőn. A “technikai
hiba” ellenére a sorsolási bizottság
min dent rendben talált, így nem ismé -
telték meg a sorsolást. Héttalálatos
szel vény végül nem volt, így a jövő hé -
ten a szerencsés nyertes akár több mint
egymillió eurót vihet haza. Az eset
nem csak a nézőknek volt gyanús, a
szerb államügyész bejelentette, hogy
vizsgálatot rendel el az ügyben. Alek san -
dar Vucic szerb kormányfő is meg szó -
lalt az eset kapcsán szerdán, és le szö -
gezte: ha bűncselekmény történt, ak -
kor azért az elkövetők felelni fognak,
de “vállalni kell a felelősséget a biza -
lom eljátszásáért is”. Aleksandar Vu -
lo vic, a Szerbiai Állami Szeren csejá -

ték Kft. igazgatója rendkívüli sajtó tá -
jékoztatóján kijelentette: semmilyen
rendellenesség nem történt a sorso lá -
son, a hiba a képernyőn látható kiírá -
sokban történt. A vállalat közlemé nyé -
ben azt írta, hogy az élő adás során
történhetnek hasonló hibák, a számok
kiírásáért felelős grafikai munkatárs
hibázott. (mti)

Megint terhesnek tettette
magát egy panda, hogy

kivételezzenek vele
Minden valószínűség szerint csak

el játszotta vemhességét a tajpeji állat -
kert 11 éves óriáspandája, azért hogy
gondozói a nagy hőségben kelleme -
sebb körülményeket biztosítsanak neki 
- erre a következtetésre jutottak Jüan -
jüan gondozói a China News Ser vice
kínai hírügynökség tajvani jelentése
szerint. Az álterhesség ugyan nem szá -
mít túlságosan ritka jelenségnek a pan -
dák körében, de a gondozók szerint
Jüanjüan az idei forró nyáron szinte
két séget kizáróan ravasz megfonto lás -
ból tettette magát várandósnak, csak
hogy légkondicionált helyiségbe ke -
rül jön és finomabb ételekhez jusson.
Tavaly egy szecsuani pandáról derült
ki hasonló, akkor a szülést még élőben
is akarták közvetíteni, de Aj Hin is csak
a kajáért játszotta meg, hogy vem hes.
Eleinte csak étvágytalanságot mutatott
és kevesebbet mozgott, ürülékében pe -
dig a vizsgálatok a szokásosnál na -
gyobb mértékben mutattak ki pro gesz -
teront. Mindezeket az érte aggódók a
vemhesség egyértelmű jeleiként érté -
kel ték és az állatot ilyenkor megillető
jobb körülményekkel jutalmazták. Egy 
hónappal később a tünetek teljesen
megszűntek és a kényeztetett óriás pan -
da “lelepleződött”, a szakértők teljes
bizonyossággal megállapították, hogy
Jüanjüan ezúttal nem néz anyai örö -
mök elé. Jüanjüan legutóbb 2013 júliu -
sában adott életet egy nőstény pan dá -
nak, és állítólag akkori élményeit és ér -
zéseit előcsalogatva, felidézve próbál -
kozott meg most a hőséget bundájában
nehezen viselő állatkerti kedvenc az őt
figyelő gondozók megtévesztésével. A 
beszámolóból kiderül, az állapotos pan -

dáknak nem csak jobb életkörül mé -
nyek, légkondicionált környezet jár, de 
megemelt életszínvonaluknak része a
tápanyagban gazdag étrend is, a friss
ropogós bambusz mellé válogatott
gyü mölcsök és egyéb finom ropog tat -
nivalók járnak. A hírügynökség által
idé zett szakember szerint még ha a
meg termékenyített pandánál hormo ná -
lis vagy viselkedésbeli jelek is utalnak
a vemhességre, az teljes biztonsággal
csak egy-két nappal a szülés előtt álla -
pítható meg. A helyi közösségi mé diá -
ban nagy érdeklődést váltott ki a hír, s
többen máris elismerően alkottak vé le -
ményt Jüanjüanról, őt okosnak és ra -
vasznak nevezve, amiért fogságában
minden tőle telhetőt megtett egy kis
kényeztetésért. (mti)

Csillaggyárat fotózott
a Hub ble

Galaktikus csillaggyárat kapott len -
csevégre a Hub ble, amelynek szín -
pom pás felvételeit az amerikai űrku ta -
tási hivatal (NASA) tette közzé hon -
lapján. A képeken egy szabálytalan
csil lagváros, az NGC 1140 katalógus -
je lű galaxis látható, amely 60 millió
fényévre, az Eridanus csillagképben ta -
lálható. A kis galaxisban valóságos “ba -
byboom” figyelhető meg. Az NGC -
1140 ugyan tízszer kisebb, mint a Tej -
útrendszer, ám ugyanolyan tempóban
állítja elő az új csillagokat, mint “ter -
metesebb” társa: évente átlagosan egy,
a Napunkkal megegyező tömegű csil -
laggal növeli “népességét”. E felfoko -
zott termelés nyomon követhető a
Hub b le felvételein, amelyeken a kis
galaxis valósággal ragyog a fényes,
kék-fehér színekben pompázó fiatal
csillagoknak köszönhetően. Az NGC
1140-hez hasonló, termékeny galaxi -
sok, amelyek nagy mennyiségekben
tartalmaznak “ősgázokat”, rendkívül
érdekesek az asztronómusok számára,
mivel összetételükben, “viselkedé sük -
ben” hasonlítanak a korai világegye -
tem csillagvárosaira. Utóbbiak szol -
gál tatták a későbbi óriási csillag váro -
sok létrejöttéhez szükséges építőanya -
got. A korai univerzum galaxisai azon -
ban igen távoliak és haloványak, ezért
fontos megfigyelni az NGC 1140-hez
hasonló közelebbi objektumokat. Az
intenzív csillagtermelés azonban meg -

határozza a kis galaxis sorsát. Amikor
a nagyobb csillagai szupernóvaként el -
lobbannak, a robbanás ereje kifújhatja
a galaxis gáztartalékait a világűrbe.
Alap anyag hiányában pedig nem szü -
lethetnek új csillagok, vagyis a “baby -
boom” nem tarthat sokáig. (mti)

Nem álom a CO2-kibo -
csátásmentes autó

Elkészült a prototípusa, és hamaro -
san európai tesztkörútra indul az első, a 
jármű szén-dioxid-kibocsátását akár 50
százalékkal csökkentő Greenion techno -
lógiával felszerelt autó. A mag yar fel -
ta láló ötletén alapuló technológia elter -
jedése forradalmat hozhat a jármű gyár -
tásban, és a cégnél tapasztalt jelentős
ér deklődés is arra utal, hogy a fejlesz -
tésben hazai és nemzetközi cégek és
szervezetek is fantáziát látnak. Nyolc
éve tökéletesíti a szén-dioxid-kibo csá -
tást csökkentő rendszerét Mészáros Fe -
renc mag yar feltaláló, akinek megol -
dá sát mára amerikai szabadalom védi,
és számos hazai és nemzetközi tanú sít -
vány is elismeri. Jelenleg is több nem -
zetközi autógyártóval áll tárgyalásban
a technológia gépjárművekbe való adap -
tációjáról. „Az ötlet – mint oly sok más 
esetben – a természetes folyamatok le -
modellezésén alapul: a rendszer a töl -
téssel rendelkező vízmolekulák segít -
sé gével tisztítja meg a káros anyagokat 
tartalmazó füstgázokat. Ezáltal jelen tő -
sen csökkenti a CO2-kibocsátást, mi -
ni mális energiaigénnyel, miközben ki -
zárólag természetazonos végterméket
állít elő – ismerteti a mag yar feltaláló a
működési elvet, majd hozzáteszi – A
technológia nem csak a járművekben
működik, most is dolgozunk a városi
szmogmentesítést lehetővé tévő és a
nagykibocsátó ipari megoldásokon. A
reményeink szerint minden korábbi
technológiánál többet tehetünk a káros -
anyag-kibocsátás elleni küzdelem ben.”
A fejlesztők szándéka, hogy további
döntéshozók és befektetők figyelmét is 
felkeltsék a technológia iránt, illetve a
szélesebb közönséggel is megismer tes -
sék a Greeniont. Éppen ezért a kö vet -
kező hónapokban európai túrára in dul -
nak, valamint versenypályákon tesz te -
lik, fejlesztik tovább a megoldást, po -
tenciális járműipari partnerek rész vé -
te lével. (piacesprofit)

Szavak a nőkről
VÍZSZINTES: 1. “A nők életét há -

rom részre lehet osztani: az elsőben
ál modnak a szerelemről, ...” (Saint-
 Pros per). 13. A felsőfok jele. 14. Egy
őszinte ... (Fonográf). 15. Tényekkel
igazoló. 16. Szándék. 18. Kerül. 19.
Végtag. 20. Maró anyag. 21. Néma
okos! 22. Ha tanul, ökör lesz belőle!
24. Szamárfülek! 26. Díszes épület.
29. Egyszerre! 30. Elek! 31. Gyul la -
dás. 33. Régi időmérő. 35. Kenőanyag.
37. Porció. 39. ... Giovanni; Mo zart
operája. 40. Személyes névmás. 42.
Hármat letámad! 43. Céltalanul bo -
lyong. 45. Nagy dőlésszögű. 47. ... ha -
talmas harmadik; Gárdonyi Géza regé -
nye. 48. Ligatagok! 49. ... ami; bará -
tom (fr.). 50. Mag yar építész (Flóris
Nándor). 52. Mata ...; kémnő volt. 54.
Lopja ...; tétlenkedik. 57. Belga, nor -
vég és ománi gkj. 58. Hatból kettő! 59.
A gond vége! 61. Verbum járuléka. 63. 
Betart! 64. Feszületfelirat. 66. Juttat.
67. Tyúkbeszéd. 69. Harap. 71. Ilyen
vaj is van. 73. Színpadi táncművészet.

75. Törtető em ber. 77. Gléda. 78. Rész -
ben leég!

FÜGGŐLEGES: 1. Szó ragozat -
lan, szótári formája. 2. Kecskebeszéd.
3. ...-bogas; szövevényes. 4. Nagyon
beteg. 5. Bis ..., qui cito ...; Kétszer ad,
aki gyorsan ad.6. Iljusin gépe. 7. Hím
kecske. 8. Számszerű tény. 9. Csilla gá -
szati talppont. 10. Áttört gát! 11. ...
Ono; japán énekesnő. 12. Épület szárny.
17. Mod ern zenei irányzat. 18. ... Vil -
la; angol focicsapat. 21. Bebocsátást
kér. 23. Előtag: új-. 25. Pontosan meg -
állapított eljárási forma. 27. Nagy
orosz tó. 28. Parkban vannak! 30. ...
magica; bűvös lámpa. 32. Ostoba,
zagy va. 34. Dohnányi Ernő operája.
36. A földre hajít. 38. Gombás-szelet!
41. Jegyzetel. 44. Hull a könnye. 45.
Kisebb motorbicikli. 46. Ekkor indul!
47. A gondolat befejező része. 49.
Nyurga, langaléta. 51. Levél kerül be -
le. 53. Osztrák folyó. 55. Nézd, csak!
56. “Már hó ... el a bérci tetőt” (Petőfi).
60. A Száva mellékfolyója. 62. Háló -
ban a labda. 64. Ázsiai ország; fővá ro -
sa: Bag dad. 65. Ceruza (rég.). 68. Ha -
talomjelző. 70. Vonatkozó névmás.
72. Ománi, kambodzsai és svéd gkj.
73. Ideiglenes nyugta. 74. Hárman
teáz nak! 76. Kissé görbe! 77. Száj szé -
lek!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Már a csata
másnapjától gyártották

a Petőfi-legendákat
Július 31-én napra pontosan 166 éve tűnt el Petőfi. A suttogás már

akkor megindult, Itáliától Amerikáig mindenhol látták, Szi bériából
még volt rabtársa is előkerült – Hermann Róbert tör té nésszel
beszélgettünk a nemrég újabb lendületet vett, hajmeresztő
Petőfi-legendákról.

Segesvárott súlyos, de nem döntő ve -
reséget szenvedett Bem József tábor -
nok és maroknyi serege Al ex an der von
Lüders orosz erőivel szemben: a siker -
rel elmenekült, lengyel származású had -
vezér még sikeresen visszafoglalta Nagy -
szebent az oroszoktól, a dél-erdélyi had -
járatnak csak az augusztus 6-i nagy sze -
ben-nagycsűri döntő ütközet vetett vé -
get – mondta el a Honvédelmi Minisz -
té rium Hadtörténeti Intézet és Múze um
parancsnok tudományos helyettese. Se -
gesvárott az igazi veszteség az volt, hogy
az 1200 elesett-eltűnt mag yar honvéd
között ott volt a nemzet költője, Petőfi
Sándor is.

A Petőfi-kultusz virágzásnak
indult

A Petőfi-kultusz csírája már ekkor
kihajtott: a költő eltűnése és való szí nű -
síthető halála már akkor elég komoly
visszhangot keltett, az erdélyi had se -
reg félhivatalos lapja Kolozsvárott be -
szá molt Petőfi eltűnéséről. Az 1850-es
é vek ben a szabadságharcról és Petőfi -
ről szóló életrajzi összefoglalók fog lal -
koznak is a költő hősi halálával. Az az
elképzelés, hogy esetleg túlélhette a csa -
tát, az 1860-as években vetődött fel elő -
ször ténylegesen, amikor a Vasárnapi
Újságban Pákh Al bert, Petőfi egykori
jó barátja felhívást tett közzé, hogy a ki -
nek vannak emlékei Petőfi utolsó órá i -
ról, az tegye ezt közzé. Ennek ered mé -
nye ként több tucat közlemény jelent meg,
ezek között szerepelt először írásban a
költő orosz hadifogolyként Szibériába
hurcolásának ötlete. De az értékelhető
adatokkal bíró közlemények már ak -
kor megcáfolták ezt.

Emellett „találkoztak vele” Olasz or -
szágban katonaként, a Vasárnapi Újság
egyik tanúvallomása szerint Angliában 
mag yar emigránsként (ez azért is el kép -
zelhetetlen, mert a kiterjedt mag yar e -
migráns körökben minden bizonnyal fel -
tűnést keltett volna az országosan is -
mert költő személye), illetve Ame riká -
ban is felfedezni vélték.

Voltak még elképesztőbb ötletek a
test hollétéről is: a századfordulón egy
osztrák felcser azt állította, hogy a köl -
tő levágott fejét kipreparálva a balázs -
fal vi görög katolikus gimnáziumnak ad -
ta, egy székelykeresztúri postamester azt
állította, egy helyi em ber a kertjében te -
mette el a költőt, aki a csata után sebe sül -
ten a házában halt meg – mindenféle
elképzelések keringtek, ahogy mondta
Hermann, aki felhívta a figyelmet arra
is, hogy minden hitelt érdemlő közle -
mény is a hősi halál tényét erősítette
meg, és végül maga a kérdést a Va sár -
napi Újságban feltevő Pákh Al bert is
erre a következtetésre jutott.

Felbukkantak ál-Petőfik
A túlélő Petőfi legendája viszont vá -

sári ponyvák sorát ihlette meg – a nép
körében is sok helyütt elterjedt volt az
elképzelés, hogy a költő nem halt meg,
hanem az országban bujdosott. Az ezt

anyagilag is kihasználó ál-Petőfik vi -
dé ki felbukkanásai olyannyira jellem -
ző ek voltak az ötvenes években, hogy
Jókai Mór Új földesúr című köny vé ben
szerepelt is egy ilyen karakter (később
Krúdy Ál-Petőfi című regényében fog -
lal kozott a hiedelmekkel).

Mindenesetre komolyan vehető ma -
g yar író nem osztotta a Szibéria- le gen -
dát, bár Aleardo Aleardi olasz költő a
hatvanas években A hét katona című
művében emléket állított Petőfinek, a -
ki ről nem tudni, hősi halált halt-e Se -
ges várott, vagy elhurcolták Szibériába, 
illetve Armando Lucifero eposzt is írt a 
szibériai Petőfiről.

…és egy álbarát is
A szibériai szálon amúgy, ha ál- Pe -

tő fi nem is, de álbarát előkerült, egy bör -
tönviselt szélhámos – aki Pap János,
illetve Manasses Dániel néven is te vé -
kenykedett, állította, hogy egy szibé ri ai
ólombányában dolgoztak együtt, majd
Manasses évtizedekig katonáskodott is 
a cár hadseregében – igaz, később ki -
derült, hogy nemcsak hogy nem tud o -
roszul, de még a vezényszavakat sem is -
meri. Ehhez hasonlóan lepleződött le
min den egyéb szélhámosság is Pető fi -
vel kapcsolatban, bár addig senki sem
ment mind ez idáig, hogy kiásson egy
nőt és ráfogja, hogy ő Petőfi – jegyezte
meg a történész, utalva a nagy vissz -
han got keltett „Petőfi-újratemetésre”.

Mint ismeretes, a Morvai Ferenc
ka zánvállalkozó vezette egyesület, a Me -
gamorv-Petőfi Bizottság 1989-ben „meg -
találta” Petőfi holttestét egy burjátföldi 
faluban, azóta állítólagos DNS-tesz tek -
kel próbálták bebizonyítani, hogy a ma -
radványok valóban a költőé, és azzal
az igénnyel lépett fel, hogy azok haza -
hozatala után ünnepélyes újratemetést
kell rendezni. A Mag yar Tudományos
Akadémia azonban elzárkózott ettől,
mondván, a csontváz egyértelműen egy
nőhöz tartozik; az egyesület végül enge -
dély hiányában mégis megren dezte a te -
metést.

Akkor még nem volt divat
Szibéria

Jelenlegi tudásunk szerint azért is
kizárható Petőfi Szibériába való elhur -
co lása, mert az osztrák és orosz fél kö -
zött a Varsóban kötött szövetségi kia -
da tási szerződés volt érvényben egy más
állampolgárai kapcsán, a cári Orosz or -
szág pedig – ahogy Hermann fo gal ma -
zott – nem a Szovjetunió volt, amit a
cár rendelkezett, azt alaposan be is tar -
tották, ahogy az osztrákok is. Ha meg
is kísérelte volna az orosz fél az e gyez -
mény „kreatív értelmezését”, az min i -
mum osztrák tiltakozást váltott volna
ki, ennek azonban az osztrák levéltári
adatok között semmilyen nyoma nincs. 
Andrássy Gyula külügyminiszter hiva -
talos levélben is megkérdezte az orosz
kormányt, hogy vittek-e mag yar hadi -
fog lyokat orosz területre, de a válasz
egyértelműen nemleges volt – az o -

roszoknak pedig ekkor, a hetvenes évek -
ben nem állt volna érdekükben, hogy
hazudjanak – szögezte le Hermann.

Ne bolygassuk a holtakat…
A mostani barguzini kísérlet előtt

két alkalommal komolyabb vizsgálatot 
vezettek Petőfi holttestének megtalálá -
sára, a XIX. század nyolcvanas-kilenc -
ve nes éveiben Török Aurél antropoló -
gus vetette fel, hogy a most még fé -
lig-meddig érintetlen csatatéren, a még 
élő szemtanúk segítségével meg le het -
ne találni a sírt, de a közvélemény el -
lenezte a kutatást, sokan azt mondták,
ne bolygassák meg a hősi halottak nyu -
galmát. Emellett 1956 nyarán a fe hér -
egyházi csatatér körzetében közös ro -

mán- mag yar régészeti ásatások indul -
nak a maradványok megtalálására, de
mivel a legvalószínűsíthetőbb hely szín -
re nem kaptak engedélyt, nyilván nem
is találtak semmit.

Nem is volt túl sok esélyük rá, hi -
szen eleve óriási területről van szó, a -
hol eleshetett Petőfi, ha nem tömeg-, ha -
nem egyéni sírba temették a költőt, ak -
kor a mezőgazdasági munkák révén ha -
mar elpusztulhatott, a tömegsírok több
száz csontvázai közül pedig bajos lett
volna akkoriban kiválogatni a költő ma -
radványait. Ha manapság megtalálnák
a tömegsírt, akkor sem lenne kis fel -
adat a maradványok beazonosítása, az
egyéni sír megtalálására még kevesebb 
esély van. (MNO)

Folyamatban a nagyobbik
utcai homlokzat felújítása!

Támogasd adományaiddal a
nagybányai Teleki-kúria felújítását! 
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt napokban is
TÉGLAJEGY vásárlásával járultak hozzá
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 euró/gyé -
mánt) címletekben lehet vásárolni. Támogatóink nevét feltüntetjük inter ne -
tes oldalainkon, az idei munkálatok lezárását követően pedig újabb 5 nagy -
sze rű festményt sorsolunk ki erre a célra felajánlott csodálatos műal ko tá -
sokból, Kása Dávid, Bitay Zoltán, Kovács Bertalan, Szántó Andreász,
Győri Sánta Kinga, Kondrák Matyikó Margit, Vassy Erzsébet, Boar Szil -
via, Murádin Lovász Noémi, Láng Eszter, Potyók Tamás, Barkóczy Ve ro -
nika, Gonda Zoltán, Edmund (Varga Ödön Tibor), Pavluk Gábor és Sü -
tő Petre Rozália munkáiból.

Téglajegyet-vásároltak: Fe renczi Márk, Nagybánya – 10 lej (egyszerű),
Kertész Jenő, Nagybánya – 60 lej (1 db. egy szerű, 1 db. bronz), Név nélkül,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Várvédő Emőke, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Kom lósi Andrea, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Dr. Molnár Le hel- Ferenc, Szeged – 100 euró (1 db. arany, 1
db. ezüst, 1 db. bronz), Mike Klára, Nagy bá nya – 50 lej (bronz), Kim Sán -
dor, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Vá ra dy Enikő, Nagybánya – 110 lej (1 db.
ezüst, 1 db. póló bónusz), Bálint Éva Mó nika, Krasznabéltek – 100 lej (ezüst),
Saitos Norbert, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), ifj. Kertész Jenő és csa lád -
ja, Torontó – 100 CAD (arany), Had nagy Béla, Nagybánya – 100 lej (ezüst).

KÖSZÖNJÜK a nagybányai és Nagybánya-környéki mag yar közösség, 
kö zel és távol élő barátaink eddigi és ezutáni segítségét!

A Teleki Mag yar Ház kiadványai! 
l Tatárok, betyárok, bányarémek (bányászmondák, legendák)

l Schönherr breviárium (Schönherr Gyula írásaiból)

l Nagybánya 1848-49-ben (szerk. Balogh Béla)

Keresse az intézmény irodájában!
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába,

len dületet életébe! Adjon célt a
jövőnek! Mindehhez nem kell
több, mint az Erdélyi Kárpát-
 Egye sület 2016-os falinaptárának 
beszerzése. A kiadvánnyal ugyan -
is otthonába költöznek Erdély
legszebb hegyei. Ha kedve kere -
kedik, a Rozsda-szakadékban ta -
lálhatja magát, de kiruccanhat a
Bucsecsbe, a Retyezát-hegy ség -
be is. Rákacsinthat Istenszékére,
láthat kéményeket és fogakat...,
de ki ne hagyja a Hagymás- hegy -
séget, el ne felejtse megcsodálni a Csukást! Mindehhez csupán a naptárt kell
végigforgatnia. Visszaemlékezhet a túrákra, és ha van olyan hely, ahol még
nem járt, a közeljövőben betervezheti. Látja, ilyen egyszerű, hogy színes,
lendületes célja legyen életünknek. De cél lehet az is, hogy másokat meg -
örvendeztessünk. És immár erre is megvan az eszközünk.

Keresse a falinaptárt az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó
szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrácia Központban!.

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy -
sze rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az
nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi -

zonnyal vissza fog ide vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila legújabb köny -
vének előszavában. A Szép Mag yar Könyv 2012 versenyében döntős Erdély
Anno 1895–1944 című al bum szerzője ezúttal Torockót és környékét járja be
a régi képeslapok segítségével. Időutazás Erdély e csodálatos részében, mely
nem hiányozhat a termé szet sze retők köny vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri antikváriumban.

Megjelent
az Erdélyi Gyopár idei

negyedik lapszáma
Tartalmából:
• Az EKE-napi pályázatok eredményhirdetése
• EKE-osztályok hírei, könyv- és térképajánló
• Tordai ekések Erdély legdélibb vidékén
• Búcsú Ajtay Ferenctől és Tövissi Józseftől
• Sissi kútja
• Francia karmeliták a Görgényi-havasokban
• Valósággá válik a virtuális EKE-múzeum
• Törökországban jártunk… 

• Az Al lah-Bair-domb Természetvédelmi Terület 
• Bihar ország hajdani „nagyja”, K. Nagy Sándor 
• A kászonjakabfalvi Salutaris borvíz 
• A „keszkendős kígyó” 
• A galócák gyönyörű, de veszélyes világa 

Az EKE Vándortábor ideje van. Ez a legnagyobb turistatalálkozó ad helyet az 
EKE-napi pályázatra jelentkezők legügyesebbjeinek is. Jutalomtábor lesz ez
számukra, és tán táborverés is, barátkozás, kötelékerősítés a természetjárással,
az Erdélyi Kárpát-Egyesülettel. Az EKE-napi pályázat eredményhirdetése ol -
vasható az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszámában, ahol helyet kapnak a leg -
jobb fogalmazások is. Közlésük már elkezdődött, de a következő lapszámokban
is érdemes keresgélni. 

Gazdag ezúttal az EKE-osztályok hírei nevet viselő fejezet, beszámolók, hír -
adások mutatják, hányfelé eljutottak az ekések. De olyan része is van a rovatnak, 
mely tip pet ad, hová lehetne indulni túrafelszerelésben. Erre szolgálnak a könyv- 
és térképajánlók, melyekből bőségesen jutott e lapszámba. És ha ez sem lenne
elegendő, arról is tájékozódhatnak, hogy megjelent, már kapható a 2016-os
EKE- naptár „hegyes” képekkel. 

Erdély legdélibb részeinek bebarangolására hívnak a tordai ekések, s aki
messzebbre vágyik, annak a törökországi kedvcsinálót érdemes elolvasni. De jó
szívvel ajánlható Sziszi kútjának felkeresése, a karmelita kolostor meglátogatása is. 

Az élet véges, a mostból egy pillanat és múlt lesz. Ezt juttatja eszünkbe a His to -
rikum rovat, melynek keretében ezúttal Bihar ország hajdani „nagyja”, K. Nagy
Sándor a főszereplő. Szintén a mulandóságról szól két nekrológ. Ajtay Ferenctől 
és Tövissi Józseftől kell búcsút venniük az ekéseknek.

További javaslatok is vannak a sorok közé rejtve. Így érdemes eltévedés el -
lenes „gyógyszerre” szert tenni, jó bámulni az égboltot, mert csodákkal aján dé -
koznak meg a csillagok. Ha testi kórok gyötörnek, forduljunk a jól bevált gyógy -
vizekhez orvoslásért, és ha nem akarunk bajt magunknak, orvosok körében sem
töltünk időt szívesen, akkor inkább csak csodáljuk, mint kóstoljuk a galócákat.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület két ha vonta megjelenő, természetjárás, hon -
ismeret, környezetvédelem téma körö ket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy -
bá nyai Demokrácia Központban!

Recept

Gyümölcslevesek a
nyári kánikulában

A gyümölcsleveseket azért kedvel jük,
mert finom és könnyű levesek, és nem utol -
só sorban igen egészségesek is. Készít het -
jük almából, birs almából, ri biz li ből, meggy -
ből, egresből, szil vából. Meg tisztítva, ha kell, 
felaprítva egy fél kiló nyi gyümölcsöt meg -
főzünk 1 li ter víz zel, 1-2 kanál cukorral, a -
sze rint, hogy mi lyen édes a gyümölcs. A levesestálban egy fél kávéskanál lisztet
parányi só val, 1 kanál vízzel eldörzsö lünk, hozzáadunk 2 tojást és jól felverjük, a 
le vest kana lan ként a tojáshoz keverjük. Finomabb a leves, ha a gyümölcs felét
szitán áttörjük, a másik felét egészben hagyjuk, és úgy tesszük a levesbe. Hi de -
gen tá laljuk. Ha szeretjük, tejfölt is keverhetünk a gyümölcslevesekhez.

Almaleves
Két savanykás, puhafajtájú nagy almát megmosunk, héjastól-magostól dara -

bokra vágjuk, fél kanál vajban, fedő alatt pároljuk, felöntjük 4 pohár vízzel, 20
percig főzzük, sűrű szitán áttörjük, újból főni tesszük és 1 kanál cukrot, kevés
citromlevet adunk hozzá. A tálban eldörzsölünk 1 kiskéshegynyi lisztet, csöpp
sót 1 kanál vízzel, beleteszünk 2 tojássárgáját és a lobogva fövő levest kana -
lanként hozzákeverjük. Főzhetjük hámozott szeletekre vágott almából, akkor
nem kell szitán áttörni.

Almaleves körtével
Fél kiló almát meghámozunk, negyedekre, azután vékony szeletekre vágjuk,

behintjük 2 kanál cukorral, félóráig állni hagyjuk. Ezalatt késhegynyi lisztet,
csipetnyi sót eldörzsölünk 2 kanál vízzel, felhígítjuk 5 pohár hideg vízzel, főni
tesszük. Mikor felforrt, belereszelünk 2 meghámozott körtét, negyedóramúlva
hozzáadjuk a félretett almát a levével együtt, félóra hosszat főzzük. A tálban
felverünk 2 tojást, a forró levest kanalanként hozzákeverjük.

• Levesek ízesítésére egy darab májat 5 percig a levesben főzünk, kivesszük,
megreszelve visszatesszük és 10 percig még főzzük.

• A leves színe szép lesz, ha szép lassan fő és ha főzés közben a tetejére, ott
ahol nem fő, egy késhegynyi édes, piros paprikát hintünk. (delina.hu)
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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.

• Eladó háromkerekű Pegas ke rék -
pár. Tel. 0747 776929

• Eladó a régi főtér környékén kis
családi ház 200 négyzetméter telekkel.
Irányár 38.000 Euró. Tel.: 0742794946.

• Pécsre keresünk agyvérzéses idős 
nőhöz gondozónőt, lehetőleg mi ni má -
lis egészségügyi felkészültséggel. Te -
le fon 0771336015.

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2015
a u gusztus 4-én hosszú szenvedés
után Za laegerszegen elhunyt

Dr. FÉNYES JÓZSEF
Nyugalma legyen csendes
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünket

MISKOLCZI EMESÉ-t
született WIN TER

utolsó útjára elkísérték, sírjára
ko szorút, virágot helyeztek, mély
gyá szun kon enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló férj és gyermekei

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
sze retett

(Diósadi)
SÁNDOR AL BERT-re,

aki augusztus 6-án volt 2 éve, hogy
itthagyott bennünket. Nyugalma le -
gyen csendes. Drága emlékét
örökké szívé ben őr zi felesége, fia,
két unokája és há rom dédunokája.

Fájó szívvel emlékeztünk au -
gusz tus 4-én életünk legszomorúbb
nap já ra, amikor 1 évvel ezelőtt
utolsó út já ra kísértük a drága jó
fiamat és test vért
KÁSA GYULA ZSIGMONDOT

“GYUSZI”
„Az idő múlhat, mi feledni nem

tu dunk/ Bánatos lelkünkkel mindig
rád gondolunk./ A virágot a
sírodról elfúj ja a szél/ De emléked
szívünkben örök ké él.” Édesanyja
Mária, testvére Csa ba és családja

Egy augusztusi napon életed vé -
get ért/ Bánatot hagytál ránk, örökre
el men tél,/ Emléked ittmarad örökre ve -
lünk / Amíg mi élünk, te is élsz velünk.

Szívünk örök fájdalmával em -
léke zünk

SZÁSZ ÁRPÁD-ra
halálának első évfordulóján.
Felesége Katica, fiai Tibor és

Anti, menyei Erzsike és Ica,
valamint uno kái Ar nold és Tamás.

40 éve annak a szomorú napnak,
a mikor

TAKÁCS DEZSŐ
Itthagyta családját. Soha nem fe -

lej tünk el. A család

„Nem vársz már minket
ragyogó sze mekkel, / Nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel, / De
a könnycsepp a szemünkben még
érted él, / Egy gyer tya az asztalon
érted ég. / S bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, / Amit tő lünk soha
senki el nem vehet. / S tel het nek
hónapok, múlhatnak évek, / Szív ből
szeretünk, s nem feledünk Téged!”

Mély fájdalommal emlékezünk
ar ra az augusztus 8-ra, amikor a
szeretett férj, apa, após, nagytata
FÁCZKI MÁRTON GYÖRGY

16 éve örökre itthagyott ben -
nün ket. A gyászoló szerettei

   
„Nem múlnak ők el, kik szí vünk -

ben élnek.”
Bánatos szívvel emlékezünk, au -

gusz tus 11-én lesz 5 éve, hogy a
drága é desanya, szeretett
nagymama és déd nagymama

SZŐKE BERTA
az öröklétbe távozott. Nyugalma

le gyen csendes. Szerető családja.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT
– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vagy digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY

AL BUM

80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST MINDÖSSZE
25 LEJÉRT! 

A Teleki Mag yar Házban!

Hétfő-péntek – 15-21 óra között –

Szombaton – 11-21 óra között –

(a nyár időszakában zárva)

TELEFON: 0262-212668,

0744-919166; 0740-751490.

* GYÓGY TOR NA – jövő ked -
den 17.30 órá tól!

* OLVASS NEKEM! – Min -
den szerdán 16 órakor a Házban!

* BABA-MAMA KLUB - min -
den szerdán délután 5 órától a Te le -
ki Házban! Medence újratöltve :)

NYÍREGYHÁZA
ÁLLATKERT

augusztus 27-én.

0747017580 (Csoma Bea)

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított
és bőví tett ki a dás

A TELEKI HÁZBAN!

20 év szakmai tapasztalattal,
valamint szeretettel várjuk

régi és új ügyfeleinket
a V. Lucaciu utca, 13. szám

alatt megnyílt

KÉPKERETEZŐ ÉS AJÁNDÉKBOLTUNKBA,
valamint a nagybányai kortárs

reprezentatív művészetet bemutató
KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIÁNKBA!

A nagy érdeklődésre való te -
kin tet tel két alkalommal is!

Garabonciás
BÁBOS TÁBOR

augusztus 31. - szeptember 5.
(záróelőadás szeptember 6.)

szeptember 7 - 12.
(záróelőadás szeptember 13.)

A helyek száma korlátozott: ösz -
szesen 50 gyermeket tudunk fogad -
ni, jelen pillanatban még 20 szabad 
helyünk van!

Információk és je lent kezés a Te -
le ki Házban személyesen, vagy a
0740-751490 telefonszámon!
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Mag yar–román:
összeomlott a rendszer 

Összeomlott az on line jegyértékesítési rendszer Magyar orszá gon,
amikor hétfőn elkezdték áruba bocsájtani a mag yar váloga tott
szeptember 4-i, Románia elleni labdarúgó-Európa-bajnoki cso -
portselejtezőjére szóló jegyeket.

A szurkolók a budapesti jegyárusító 
pontokat is ellepték, a Nemzetisport.hu 
beszámolója alapján a drukkerek már
órákkal a nyitás előtt hosszú sorokban
tolongtak a kapuk előtt. 

A Mag yar Labdarúgó-szövetség Fa -
cebook-oldalán kért elnézést a történ te -
kért, jelezve, hogy partnere, a Ticket Ex -
press – melyet a szövetség „még idő -
ben a rendszer alapos tesztelésére kért” 
–, egy órával az értékesítés kezdete e -
lőtt, 9 órakor a várt terhelés 15-szö rö -
sét mérte. „Sokan ezért nem érték el a
mecsjegy.mlsz.hu-t” – magyarázta a
sport ági szövetség közleménye.

A hiba elhárítása órákon keresztül
fo lyamatban volt, és a túlterheltség mi -
att a vásárlás még kora délután is ne héz -
kesen zajlott. 

„Ekkora érdeklődés on line jegyvá -
sárlás iránt eddig még nem volt. Ez o -
koz za a fennakadást” – közölte a Kró -
nika megkeresésére Varga Sándor, a
Ma gyar Labdarúgó-szövetség sajtó osz -
tályának illetékese is.

Tájékoztatása alapján a kora délu tá -
ni órákban huszonötszörös volt a túl ter -
helés, ám ennek ellenére lassan ugyan,
de működőképes volt az értékesítési fe -
lület. A budapesti jegyárusító ponto kon
is beindult a közvetlen vásárlás, nagy -
já ból személyenként 2-3 percet vett i -
génybe a folyamat. 

A sportági szövetség hivatalos hon -
lapján közöltek alapján az első másfél
órában a rendszer 1500 szurkolót szol -
gált ki, az eladás azóta is folyamatos.
„Ezáltal biztosított, hogy a mag yar vá -
logatott telt házas mérkőzésen fogadja
a csoport legnagyobb riválisát” – ol vas -
ható az mlsz.hu-n.

A fennakadás a mag yar válogatott
romániai drukkereit is hátrányosan é -
rintette, hiszen külföldi állam polgár ként,
de a román szurkolókkal ellentétben ők 
is az mlsz.hu-n keresztül válthatnak je -
gyet a budapesti meccsre.

Egy tízfős erdélyi szurkolói csoport 
tagjainak délután 17 órakor sem sike -
rült megvásárolnia a határon túli  ma -
gyar drukkerek számára biztosított u tal -
ványokat a meccsjegy.mlsz.hu olda lon.
Barta Zoltán marosvásárhelyi szurkoló
lapunknak elmondta, baráti köre déle -
lőtt 11 órától folyamatosan próbál ko -
zott, frissítgette az oldalt, mindhiába.
Egyszer egyiküknek sikerült az utal vá -
nyok lefoglalásáig eljutnia, de a rendszer
ezután újra összeomlott, így minden a -
dat elveszett.

Amint azt lapunk az MLSZ-től meg -
tudta, azok a román állampolgárok, akik

a mag yar válogatottnak drukkolnak, az 
on line vásárolt vouchert a mérkőzés nap -
ján tudják beváltani. Ez az a pont, ami -
kor a szervezők ki tudják szűrni azokat
a vendégszurkolókat, akik esetleg a he -
lyiek közé próbálnak beszivárogni. 

Ismeretes ugyanis, hogy a sza bály -
zat szerint a román drukkerek kizá ró -
lag a vendégszektorban számukra fenn -
tartott helyeket foglalhatják el. Az ő je -
gyük is névre szóló és a magyarországi 
törvényeknek megfelelően tartalmaz -
nia kell születésük helyét és idejét.

Varga azonban rámutatott, hogy je -
len helyzetben a név és az állam pol -
gárság önmagában még nem akadálya
annak, hogy valaki a stadion hazai szek -
toraiba váltson belépőt, viszont a be lép -
tetést megtagadják attól, akin egyér tel -
műen látszik, hogy a vendégeknek szur -
kol. Más megoldás jelenleg nincs, de
sze rinte így is ki lehet szűrni azokat a
nézőket, akik rendbontást okozhatnak.

„Ha például nem beszél magyarul és
román mezben érkezik” – példázta a saj -
tóilletékes. A mag yar sportági szövet -
ség hivatalos honlapja amúgy külön fel -
hívta a figyelmet arra, hogy belépte tés -
kor kötelező egy személyazonosításra
alkalmas iratot is felmutatni, és ameny -
nyiben a dokumentumban és a jegyen
szereplő adatok eltérnek, a rendezők
rendőri intézkedést kezdeményeznek,
amely büntető eljárást von maga után.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
különben 1100 belépőt kapott és eze -
ket kizárólag on line rendeléssel, bank -
kártyás fizetés mellett lehetett megvá -
sárolni. Múlt időben, mert bár elviek -
ben augusztus 19-én zárul a hétvégén
elkezdett romániai értékesítés, amikor
hétfő délben felkerestük az oldalt, már
minden jegy elkelt.

Három szurkolói csoport, a Ko lozs -
vári U, a Brassó és a Dinamo szimpa -
tizánsai szerint az FRF az értékesítés
során „kedvezményes bánásmódban ré -
szesítette a szponzorait”. Közös köz le -
ményükben az on line vásárlási rend -
szert bírálták és helyette szervezett
szurkolói kiszállást szorgalmaztak.

Érdekesség amúgy, hogy a tavalyi,
1-1-es döntetlennel zárult bukaresti ro -
mán–mag yar meccsen épp a Sza mos-
 parti „egyetemisták” ultrái verekedtek
össze a rivális Dinamo szimpatizán sai -
val. Az F csoportban listavezető Romá -
nia elleni összecsapáson, mint isme re -
tes, már a Dárdai Pált váltó Bernd Storck
irányítja szövetségi kapitányként a je -
lenleg harmadik helyen álló, házigazda 
mag yar csapatot. (Krónika)

Doppingbotrány: nehéz
lesz lemosni a gyalázatot

Bő két héttel a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökválasztása
előtt súlyos doppingvádakkal állt elő a német közszolgálati te le vízió
és egy brit lap. Állításaik szerint az elmúlt 12 évben nyolcszáz
sportoló adott gyanús mintát, köztük a világversenyek érmeseinek
harmada. A tét a szövetség elnöki tisztje lehet. 

Ötezer sportoló 12 ezer vérmintáját
szerezte meg a Nemzetközi Atlétikai
Szövetségtől (IAAF) a brit Sunday Ti -
mes című lap és a német közszolgálati
tévé, az ARD. A 2001 és 2012 közötti
mintákat két doppingszakértővel ele -
mez tették. Robin Parisotto és Mi chael
Ashenden 55 aranyérmest és 146 érmest
talált gyanúsnak, azaz a világ verse nyek
érmeseinek harmadát.

Volt olyan döntő, ahol mindhárom
érmes vérmintájában kifogásolható va -
lamelyik mutató, a londoni olimpia do -
bogósai közül pedig tíz versenyző min -
tája gyanús. Az IAAF ugyanakkor e gye -
lőre egyetlen érmet sem vett el utólag.

Meghökkentően sok, 415 orosz atlé -
ta került gyanúba, és a két szakértő sze -
rint az ötezerből nyolcszázan szinte biz -
tosan doppingoltak. Talán az egyetlen
jó hír, hogy a két szupersztár, a jamai -
cai Usain Bolt és a brit Mo Farah tisz -
tának bizonyult.

Célkeresztben az oroszok
és a kenyaiak

Tiszeker Ágnes, a Mag yar Anti dop -
ping Csoport vezetője felhívta a fi gyel -
met, hogy a Nemzetközi Dopping el le -
nes Ügynökség, a WADA nemrég vér -
a nalizáló laboratóriumot alakított ki Ke -
nyában. Ez nem volt véletlen, ugyanis
igyekeznek szorítani a hurkot a gya -
núsan jó, és a hegyekben gyakran eltű -

nő kenyai atléták körül. A gyanús min -
ták többsége EPO és vérátömlesztés volt,
amiből „arra lehet következtetni, hogy
elsősorban a közép- és hosszútávfutás,
valamint a maraton az érintett szak á -
gak” – nyilatkozta Tiszeker a vs.hu- nak.
„Ezek a módszerek az állóképességet
növelik, tehát nem véletlenül a kenya -
iak az ügy egyik fő érintettjei.”

Ugyanakkor a botrány egészéről jó -
val óvatosabban fogalmaz. „Ez egy kiszi -
várogtatott adat volt, néhány számot ki -
vettek egy jelentésből. Egyáltalán nem
arról van szó, hogy fejlettebb mód szer -
rel vizsgálódtak volna.”

Az ARD már tavaly decemberben e -
lőrukkolt egy rejtett kamerás doku men -
tumfilmmel, amelyben orosz élspor to -
lókat leplezett le. „Ekkor ült össze egy
WADA-bizottság, Rich ard Pounddal az
élen. Háromezer orosz mintát vizsgál -
tak újra, de ennek a vizsgálatnak az e -
redményét szeptemberben tudjuk majd 
meg. A biológiai útlevél ugyanis nem
csak néhány adat. Hosszadalmas, költ -
ségigényes folyamat, mire egy spor to -
ló ról ki lehet jelenteni, hogy doppin golt,
ugyanis egy-egy érték teljesen termé -
szetes hatásoktól is megváltozhat, ha pél -
dául elesett, kiszáradt valaki, vagy éppen
túl melegben versenyzett.”

Tiszeker a másik ijesztő adatot is
más megvilágításba helyezte: „Adott
12 ezer vérminta, amelyből nyolcszáz
gyanús, de szó sincs arról, hogy ezek e -
leve doppingot jelentenének. Amint em -
lítettem, az IAAF és a WADA folya -
ma tosan vizsgálja a sportolókat, és ha
találnak olyat, ami a sportoló saját érté -
ke ihez viszonyítva gyanús, azt vizs gál -
ják tovább. Ezt a nyolcszázat is érde -
mes továbbvizsgálni, biztosan lesz köz -
tük pozitív, de az is biztos, hogy nem
mindegyik. Kötve hiszem, hogy el vesz -
nek majd 55 aranyat.” (Origo)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Liga 1: az ASA, a FCSB (és a CFR?) vezeti a tabellát
Hazai pályán hullajtott el két pontot a Marosvásárhelyi ASA az

országos labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a CS U Craiova el -
len, így már csak jobb gólarányának köszönhetően vezeti a Liga 1.
tabelláját a címvédő FCSB előtt.

Az ASA-hoz és a FCSB-hez ha son -
ló an a Kolozsvári CFR is 2-2 győ zel -
met és döntetlent könyvelhet el, vi szont
a pályán kiharcolt 8 pont a táblázatban
– egyelőre – csak 2 pontban konk re ti -

zálódik, ugyanis adminisztratív rend -
el le nességek miatt a vasutas alakulat -6 
pontról indult a 2015-16-os idényben.

A fellegvári alakulat megfel leb bez -
te a döntést és jó esélye van arra, hogy

a tavalyi 24 pontos affér után ezt az ü -
gyet is megnyerje a Nemzetközi Sport -
döntőbíróságon (TAS).

Liga 1, a 4. forduló eredményei
Kolozsvári CFR-FC Voluntari 2-0,

Con cordia-Petrolul 2-2, Pandu rii- CSMS 
Iaşi 3-0; FC Botoşani-FCSB 0-1, Ast -
ra-Viitorul 2-2, Marovásárhelyi ASA-
 CS U Craiova 0-0; Dinamo-ACS Poli
2-1.

(maszol)


