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Meghívó

Gyülekezeti Nap
Apahegy, 2015. június 21.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a
június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

amely délelőtt 11.00 órától kerül
megrendezésre, a régi egyházi iskola udvarán.

(Felvételünk a tavalyi rendezvényen készült.)

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.

FF2015 - Üzlettér,
vásártér, főtér –

szabadtéri kiállítás
Szabadtéri kiállítást szervez a Főtér 

Fesztivál 2015. al kal mával a Nagy bá -
nya.ro.

A fotók beküldési határideje:
2015. augusztus 21.

Részletek a múlt heti lapszámban.

Nagybányai
olvasóink figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la punk
biztosan és időben el jus son ön höz, fi -
zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél,
V. Luca ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.

A nyugdíjas „Nagy csa lád”

ANNA-BÁLT
szervez július 5-én (va sár  -

nap) a SEL MONT ét te rem ben.

Téged is szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet a 0362-  -

417818- as te le fon szá mon.
Nyolcadikosok

ballagása a Németh
Lászlóban...

A Németh László
El méleti Líceum sze -
retettel hívja meg Önt
a VIII. osztályosok bal -
lagási ünnepségére jú -
nius 12-én 10 órától.

Németh László
Elméleti Líceum

Tehetséges fiataljaink tárlata
Kis zárókiállítás keretében mutatják be a szülők és az érdeklődő

közönség számára alkotásaikat azok a diákok, fiatalok, akik az el múlt 
két hónap folyamán részt vehettek a Teleki Mag yar Ház ke re té ben
szervezett „GE NIUS LOCI” Képzőművészeti Tehetségsegítő Mű hely
tevékenységeiben. A tárlatmegnyitóra június 12-én, azaz MA 17.00
órai kezdettel kerül sor, a Teleki Házban. Az ese mé nyt az ugyancsak
középiskolás Koncsárd Balázs zongorajátéka színesíti.

A március 21 – május 30. között,
szombat délelőttönként lezajlott tehet -
ség segítő műhely keretében a rend sze -
res grafikai-festészeti oktatás és gyakor -
latok mellett műteremlátogatásra, a nagy -
bányai Művészeti Múzeum régi és kor -
társ képzőművészeti gyűjteményének
megismerésére, kortárs képzőmű vé szek -
kel való megismerkedésre is lehető sé -
get biztosítottunk a résztvevő fiata lok -
nak. A pro gram vezetői Deák Orsolya
és Győri Kinga képzőművészek vol -
tak. Megvalósulását pedig az Erdélyi Te -
hetségsegítő Tanács és a Teleki Mag yar
Ház Társaság együttműködésének, vala -
mint az Emberi Erőforrások Minisz té -
riuma megbízásából, az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erő -

for rás Támogatáskezelő által meghir -
de tett NTP-HTP-M-14-0005 kódszá mú
pályázati támogatásnak köszönhetjük.

A jövő heti tárlatmegnyitóra sze -
re tettel várunk mindenkit! (TMH)

BÓBITA CSALÁDI NAPOK 2015
JÚNIUS 13., szombat

10-14.00 - Bóbita-matató
Vakációváró Kézmíves Szombat a

szatmárnémeti Borókagyökér Egye sü -
lettel és nagybányai meghívottakkal.
Hozzátok magatokkal kézmíves köny -
vecskéiteket, sorsolunk!

16.00-20.00 - Cirkusziskola
A cirkusz varázslatos világának já -

tékai, a budapesti Debreczeni Pro duk -
ció közreműködésével: zsong lorkö dés,
akrobatamutatványok, labda, bu zo -
gány, karika, tányér, ördögbot, vi rág -
bot. Egyensúlyozhattok egykerekűn,
sőt az extrém ugráló gólyalábakon va -
ló száguldást is kipróbálhatjátok!

KÖZBEN: cserebere-vásár, pici- li -
cit, könyvlapozgató mesesarok. A cse -
rebere-vásárra és pici-licitre hozzá tok
magatokkal új gazdára váró tár gyai -
to kat, játékaitokat!

JÚNIUS 14., vasárnap

9.00 - Meseerdő
Iskolába készülődők, kisiskolások 

és nagyobbacskák számára!
Segítsetek mesebeli barátai tok nak,

a Meseerdő lakóinak, akiket elva rá -
zsolt a gonosz vén Boszorka! Talál ko -
zunk a Ház udvarán, ahol a Vén Gom -

bacsináló vár benneteket, ő fog majd
elvezetni a Meseerdőbe. Gyertek er -
dőjáró ruhában (bakancs, esőkabát) a
batyuban (hátizsák) pedig hozzatok
magatokkal innivalót, elemózsiát.

18.00-20.00 - Papás-mamás lu fi -
csaták; Tom bola; Óriásbu borék- pa -
rádé; Bóbita-torta

A RÉSZTVÉTEL INGYENES!
Támogatóink, segítségeink:
SAI TOS Kürtőskalács, MED -

POL Állator vo si Rendelő és a gr.
Teleki Sándor cserkészcsapat. Sze -
retettel várunk a Teleki Mag yar Ház ba!

... és a Nicolae Iorga
Általános Iskolában

Ballagnak a Nicolae Iorga Ál ta lá -
nos Iskola nyolcadikos diákjai.

Szeretettel meghívunk minden szü -
lőt, hozzátartozót és érdeklődőt a nyol -
cadikos diákjaink ballagási ünnep sé gé -
re, melyet június 12-én 10 órai kez -
dettel tartunk iskolánk tornatermében.

A nagybányai Nicolae Iorga
Általános Iskola mag yar tagozata

Gyalogtúra a
felsőfernezelyi gyűjtőtótól 
a Fokhagymás völgyébe

A nagybányai EKE Gutin Osztálya
és a Szatmári Természetjárók 2015. jú -
nius 14-én, vasárnap gyalogtúrát szer -
veznek a felsőfernezelyi gyűjtőtótól a
Fokhagymás völgyébe, végig hűs, ár -
nyas erdőben, kisebb-nagyobb emel ke -
dőkkel fűszerezve.

A tervezett útvonal: a felsőfer ne ze -
lyi gyűjtőtó-Varatici tisztás-Dia nye reg-
 Diósrét-Fokhagymás völgye-Liget (Nagy -
bánya). Az útvonal megközelítőleg 15 km.

Találkozás 9.30 órakor (a vonat ér -
ke zésekor) a vasútállomási busz meg ál -
lónál.
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan gél i kus- Lu -

theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel  10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit. 

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközség templomából he -
lyezték örök nyugalomra Sándor Sán -
dor testvérünket, akit 41 évesen szó lí -
tott magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor -
má tus Egyházközségtől helyezték ö rök
nyu galomra Branner János (48), Ta kács
Béla Gábor (75), Szereti Ferenc (69), Ko -
vács István (81), Katona Jó zsef Lóránt
(55) testvéreinket és Tim Ferencné szü -
letett Zelencz Julianna (60) asszony -
testvérünket. Nyugod ja nak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Princzinger Róbert József
(56) és Petruşca Nicolae (86) testvé re -
inket, valamint Tarcza Julianna asszony -
testvérünket (57). Nyugodjanak béké ben!

* TETTEK NAPJA CSALÁDOK -
KAL A HÁLA JEGYÉBEN a Krisz -
tus Király plébánián 2015. június
20-án, szombaton. Pro gram:

12.00 - Tanévzáró hálaadó szent mi -
se. Utána beszélgetés külön csopor tok -
ban: apukák, anyukák, nagyszülők.

14.00 - ebéd, melyet a hittanos gye -
rekek, fiatalok készítenek elő. Ebéd u -
tán akadályversenyek, vetélkedők.

17.00 - „Valami lőtt seb a szí ve men..., 
avagy Szőkék előnyben!” vidám nyár -
esti játék László Zita színművész és
Hencz József zeneszerző előadásában. 
Az előadás jótékonysági célt szolgál. 

A vidám zenés előadásra nemcsak a 
gyerekes szőlőket, hanem minden ér -
deklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Előadás után karaoke, borozás.
* SZENTEK NYOMÁBAN OLASZ -

ORSZÁGBAN, SZENT RITA, SZENT
PIÓ ATYA, 2015. július 7-13.

7 nap/ 6 éjszakai szállással (6 reg -
geli, 3 vacsora): 480 Ä vagy 155.000 Ft

A zarándoklat lelkivezetője Szmut -
ku Róbert plébános

Keretprogram:
1. nap. Indulás Nagybányáról haj nali

4.00 órakor (helyi, román idő sze rint).
Utazás Szlovénián, majd Észak- O lasz -
országon keresztül a szállás he lyünk -
re. Szállásfoglalás Lido di Jeso lóban, az
Adriai-tengerpart közkedvelt üdülő vá -
rosában. (Üdülőhelyi illeték: kb. 3 Ä/fő).

2. nap. Indulunk tovább, s délután

már a San Ma rino-i Köztársaságban ki -
rándulunk. Európa egyik miniállama a
Titano hegy tetején található. A he lyi ek
finom likőrökkel, édességekkel, jó mi -
nőségű bőrtermékekkel várják az oda lá -
togatókat. Szállásfoglalás Riminiben,
Közép-Adria központjában. (Üdü lőhe -
lyi illeték kb. 3 Ä/fő)

3. nap. Folytatjuk utunkat. Lore to -
ban tiszteletünket tesszük a kegy szo bor
előtt, és Szűz Mária názáreti házában
elimádkozzuk a loretói litániát. Délu -
tán Lanciano következik, ahol eucha -
risztikus csoda történt: a szentmisében
az átváltoztatás alkalmával a Szent os -
tyából vérző húsdarab lett, a bor pedig
Krisztus piros vérévé változott. Tisz te -
letünket fejezzük ki ezen szent erek lyék
előtt. Szentmisét tartunk. Este érke zünk
Pió atya városába, 2 éjszaka Roton dó -
ban. Vacsora.

4. nap. Megtekintjük Pió atya em -
lékcelláját, ahol 50 éven keresztül élt
testén hordozva Krisztus öt szent se bét.
Ellátogatunk a régi kis templomba, s az 
új, mod ern bazilikába. Tiszteletünket 
tesszük a szent sírja előtt. Szentmisét
tartunk. (A helyi kisbusz ára Roton dó -
ban: kb. 8 Ä/fő) Délután Monte San An -
geloba kirándulunk, ahol a legenda sze -
rint megjelent Szent Mihály arkangyal. 
Tiszteletére építették a bazilikát, és az
egyedülálló barlangkápolnát. Este vissza -
térünk Rotondóba, vacsora.

5. nap. Folytatjuk utunkat Cascia fe -
lé. Tiszteletünket tesszük Szent Rita é -
pen maradt teste előtt a bazilikában.
Szentmisét mutatunk be. Roccapo ré ban
ellátogatunk abba a templomba, ahol Ri -
ta esküvője volt, s ahol gyermekeit meg -
keresztelték. Keresztutat végzünk, szál -
lásfoglalás, vacsora.

6. nap. Bo lo gna felé indulunk to vább, 

délután a városban barangolunk. Han -
gulatos árkádsorai, a gyönyörű palo ták,
terek magával ragadják a turistákat. Szál -
lásfoglalás a város közelében.

7. nap. Folytatjuk utunkat hazafelé. 
Érkezés az éjszakai órákban.

Utasbiztosítás külön fizetendő!
A zarándoklatra a Krisztus Király plé -

bánián lehet jelentkezni naponta 9-12
között, vagy a következő telefon szá mo -
kon: 0743287550; 0362806815.

Jelentkezési határidő: június 20.!

Nagybányai lakcímmel rendelkező,
flexibilis munkaprogramra hajlandó

személyeket keresünk
kürtőskalács és lángos

készítésére és árusítására.
Érdeklődni a nagypiacon lévő standunknál, 

vagy a 0722388838-as telefonszámon.

Miért csak 20 százalék fölött?...
„A mag yar felirat nem lehet jóindulat kérdése” - ezzel a címmel jelent meg

egy hosszabb beszélgetés szövege Kelemen Hunor szövetségi elnökkel a Szi -
lágy ság című újság május 29-i számában.

A kétnyelvű helységnévtáblák és a közel 3 000 (háromezer) mag yar vo nat -
kozású műemlék hiányzó mag yar nyel vű tájékoztató feliratok kapcsán készült 
az interjú.

Kétnyelvű helységnévtáblát arra való hivatkozással nem helyeztek ki, mi -
szerint a törvény csak 20 százalék fölötti számarányú kisebbségi közösség e se -
tében teszi kötelezővé. Kisebb létszámú nemzetiségi kisebbségek esetében sem
tiltja ezt, csak akarat kell hozzá - egészíti ki válaszát a szövetségi elnök.

A műemlékek feliratozása sem kötődik a lakosság számarányához, így a
megyei és helyi tanácsok kérhetik a kisebbség nyelvén való ismertető felirat
kihelyezését - jelentette ki Kelemen Hunor elnök.

Márpedig, ha sem egyiket, sem másikat a törvény nem tiltja, akkor miért nem
lehet a kisebbségi feliratozást is látni a román helységnév után ott, ahol az
illető nemzetiségiek aránya nem éri el a 20 százalékot? - kívánkozik a kérdés.

Vagy például kedves iskolavárosomban, Zilahon nemrég véndiák talál ko -
zón vettem részt, abban a kollégiumban, amely átadásakor, 1903-ban az épít -
tető Wesselényi nevén lett ismertté. Majd több más névváltoztatás után 1953-
 ban Ady Endre nevét vette fel, de csak 1960-ig, amikor a román tannyelvű lí -
ce ummal egyesülve, már ezt a nevet sem viselhette tovább. Jelenleg Colegiul
Na tional Silvania.

A főbejáratnál az 1996-ban elhelyezett emléktáblán csak román nyelven ol -
vasható fennállásának 350. évfordulója (beleértve az eredeti épület 1646. évi
átadását is). De az, hogy kik alapították, milyen nyelven működött 350 éven
át, nem tűnik ki a szövegből. A valóságot nem ismerő turista olvasván a fel i -
ratot azt hiheti, hogy a kollégium bizonyára a kezdetektől fogva kizárólag ro -
mán nyelvű tanintézményként működött. Most már a nagyméretű Goga- szo -
bor és a román nemzeti lobogó mellett, még Ady Endre mellszobra jelzi, hogy
az intézménynek van „némi” köze a Szilágyság, illetve Zilah város ma gyar ja -
ihoz. Az eredeti színes, mag yar motívumokkal díszített homlokzatot már rég,
még az előző rendszerben igyekeztek eltüntetni.

Mi ez tehát, ha nem a tények, a tiszta igazság szándékos eltorzítása és fél -
remagyarázása (de csak finoman szólva). És ezzel lépten-nyomon talál ko zunk,
akkor is, amikor Dózsa György végvári vitéz az 1514-es parasztfelkelés ve zé -
ré nek nevét több helyen Gheorghe Doja felirattal olvassuk Vásárhelyen, Zi -
lahon, akárcsak nálunk, vagy más településeken is.

Íme, ezekkel a csúsztatásokkal kell most még az utolsó órában - a de mok -
rácia szellemében (ha egyáltalán van ilyen) - helyükre tenni a dolgokat mű -
emlékeink, helység- és utcaneveink vonatkozásában, amint azt Kelemen Hu nor
képviseleti elnökünk különben az újságon keresztül megígérte. (Varga Imre)

A hét mottója:
,,A humorista az az em ber, akinek
jó rosszkedve van.” (Jules Renard)
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (18.)   
Kemény Melinda volt némethlászlós levele

a leendő némethlászlósoknak:

Kedves Felvételiző!
Remélem, az előttem szólók már meg -

győztek téged arról, hogy a Németh Lász -
ló Elméleti Líceum a legmegfelelőbb hely
a számodra, de ha mégis kételkednél
benne, akkor talán e pár sor majd el -
billenti a mérleget.

2013-ban végeztem a humán tago -
zatú osztályban, jelenleg pedig másod -
éves vagyok a Babeş-Bolyai Tudo mány -
egyetem bölcsészkarán, mag yar-német 
szakon. 

Miután a negyedik osztályt befe jez -
tem, nem volt kérdés számomra, hogy
a Németh Lászlóban szeretném foly tat -
ni a tanulást, de ugyanúgy nem merült
fel ez a kérdés a nyolcadik osztály el -
vég zése után sem. Akkoriban nem köny -
nyí tették meg a választásunkat érvek so -
rai, de úgy éreztem, nincs is feltétlenül
szükségem rájuk. Tudtam, hogy csak egy
mag yar közösségben koncentrálhatok
gondtalanul a fejlődésre, tanulásra, ahol
nem kell idegennek éreznem magam,
és nem a beilleszkedés problémái fog -
lalkoztatnak. Reményeim beiga zolód -
tak, hiszen olyan közösségre leltem, a -
mely befogadó, segítőkész és barát sá -
gos volt. És úgy gondolom, hogy a
megfelelő iskola kiválasztásának szem -
pontjai között ez kellene legyen az el -
sődleges, de legalábbis ne kullogjon az 
utolsó helyen, csak a szakmai oldalt, a
megfelelő felkészültséget kérve szá mon.

Sokszor beigazolódott már, hogy a
Németh László nem hátrányokkal e resz ti 
útnak az ott tanulókat (lásd remek érett -
ségi-, felvételi eredmények, verse nye -
ken szerzett díjak), hanem élmé nyek -
kel, már körvonalazódó szemé lyiség -
gel, és a valahova tartozás érzésével.
Én nem arról szeretnélek meggyőzni,
hogy ha itt tanulsz, akkor kikövezett u -
tad lesz egy jól fizető munkahely felé,
hiszen egyetlen iskola elvégzése sem ga -
rantálja ezt, de ez az iskola nyújthat ne -
ked egy olyan pluszt, ami az aka dá lyo -

kat könnyebben áthidalhatóvá teszi. Meg -
tanít arra, hogy kik is vagyunk, milyen
gyökerekkel rendelkezünk; hiszen min -
denki szeretne valahová tartozni, és mi -
ért keresnénk más közösséget, ha az,
amelybe beleszülettünk, s amelyben ott -
hon érezhetjük magunkat, tárt ka rok kal
vár ránk. Egy olyan embert, aki nincs
tisztában ősei történetével, szelle misé -
gével, aki nem ezek tudatában fejlődik
tovább, azt az élet szele ide-oda fúj hat -
ja, viszont ha valaki rendelkezik ezen
alapokkal, akkor az egy biztos pontot
jelent az amúgy is nehéz útkeresésben. 

Az iskolai tanórák és az azokon kí -
vül végzett tevékenységek, versenyek,
kirándulások és különösen a Turul-Sas 
Hagyományőrző Egyesület programjai 
segítettek formálni személyiségemet, vi -
lágképemet, mely legalább annyira fon -
tos, mint az iskolában megszerzett tu -
dásanyag. Az Egyesület diákmissziós
tevékenysége, a játékos történe lem ó -
rák tartása kisiskolásoknak pedig arra

is rádöbbentett, hogy milyen pályán sze -
retnék elindulni, hiszen nem is olyan
könnyű a rengeteg lehetőség közül (jól)
választani. 

Úgy gondolom, hogy nincs mitől fél -
ned, a Németh László el len szóló ér ve -
ket már többször is megcáfolták, a mel -
lette szóló érvek közül pedig biztosan
találsz olyat, amely számodra is meg -
győző. Ha a karrieredhez szükséges meg -
felelő alapokat szeretnéd megszerezni
az iskolában, akkor az a tény, hogy a -
nyanyelvén tanul leghatékonyabban az 
ember, a Németh László felé terel; de ha
egy olyan közösséget keresel, melyben 
nemcsak intelligenciád, hanem önké ped, 
céltudatosságod és kitartásod is fej lőd -
het, akkor is a Németh László Elméleti
Líceum a válasz. 

Kívánok neked bölcsességet a vá -
lasz táshoz, és sok sikert a további ak ban!

Kemény Melinda

A bakancs
Margitka nem a bakancsáért sze -

rette meg őt, de annak fix helye volt
a kapcsolatukban: akkor is, sőt még
inkább, amikor Margitka uraként le -
parancsolták a lábáról. Az oszt rák-
 magyar hegyivadászok bakancsa volt,
vadonatúj, és ő frontharcos ön tu dat -
tal, peckesen lépett benne. Az első vi -
lágháború véget ért, ő visszatért szü -
lővárosába és a vasúthoz állt be dol -
gozni. Minden reggel fél hatkor lé -
pett ki a kapujukon, Margitka meg
az ablakból kísérte bakancsos lá bá -
nak minden léptét, amíg az ura be
nem fordult egy szűk mellékutcába,
amely egyenesen a vasúti sínekhez ve -
zetett. És olyankor Margitka kaca -
gott, eszébe jutott szelíd, tudálékos u -
rának egyik bölcsessége: két pont kö -
zött az egyenes a legrövidebb út. És
akkor is kacagott, amikor egy reg gel
az ura alig hogy elment, vissza is tért,
méghozzá mezítláb. A sínpár menti
ösvényen egy zsandár rászegezte szu -
ronyos puskáját és ráreccsent: húzd 
le a bakancsodat. Mit tehetett? Szu -
rony feszült a mellének. A zsandár a
lába elé dobta a bocskorát. Mar git -
ka kacagott, de a bakancs hiánya a
szívébe nyilallt. Két évre rá Mar git -
ka unokanővére befogadó iratot kül -
dött nekik Amerikából. Az ura hall -
gatott vagy két hétig a dologról, majd
tudálékosan kijelentette: Ameri ká ban
végleg elrabolnák tőlem a bakan cso -
mat. És Margitka megértette annak
a bakancsnak a fix helyét az éle tük -
ben. Eltelt 26 év a vasútnál, az ura
egyik tüdejét lekapcsolták, de 1946-
 ban a másik is vészjelt adott, köhé -
cselésnél habos vér buggyant az ura 
szájára. Egy kopár falú nagy kór te -
rembe került. Annak másik végében
feküdt még egy beteg, feje búbjáig
betakarózva. Margitka minden nap
ebédet vitt az urának, s suttogva el -
beszélgettek. A negyedik napon az
ura még Margitka előtt felült az á -
gyában, tudta, hogy meg kell borot -
válkoznia utoljára, a rozzant szek -
rényke fiókjában azonban nem ta lál -
ta a Salingen-tokot. Biztosan tudta,
hogy oda tette. Értetlenül, tehe tet le -
nül ült meggörnyedve az ágya szé lén.

Margitka is végig kutatta a szek -
rényke ürességét, még alá is be né zett.
Aztán kiegyenesedett, körülnézett a
kórteremben, és határozottan a má -
sik beteg ágyához lépett. A bőr szí jak -
ból font szatyra elég súlyos volt, és a 
számonkérés erejével lecsapott a ta -
karó alatt összekunkorodóra. A bőr -
szatyor ütése fájdalmas volt. A har -
madik csapásra előbukkant a másik
feje.

- Ne tessék, most, most vissza a -
dom, a véremben van a lopás kény -
szere.

Margitka átvette a Salingen-to kot,
és ahogy lehajolt érte, az ágy alatt
megpillantotta a bakancsot, a ron csát. 
Könnyesen kacagott és mutatta az u -
rának: megvan a fix pont, a bakan -
csod.

A férje elégedetten megbo rotvál -
kozott, és beesett arca mintha kitelt
volna, színt is kapott. Mindketten tud -
ták, hogy az mit jelent: a test utolsó,
vég előtti összeszedettsége, az élet -
erő utolsó lobbanása. Hallgattak,
szinte elméláztak azon a bizonyos
küszöbön, és az ura suttogta: látod,
Margitka, ezért nem mentem Ame -
rikába.

Szigeti Béla

Hideg-meleg
Hallom a hírt: Kijevben szét ver -

ték a melegek felvonulását!  Már csak
ez hiányzott a háború sodrásába ke -
veredett Ukrajnának! Háború és me -
legfelvonulás!

Magyarázatot várok: kik is a me -
legek? És ha vannak melegek, ak -
k or léteznek hidegek? A melegek büsz -
kén mutatják magukat, hogy ők me -
le gek (ezért a felvonulás), a hidegek 
pedig szégyelljék magukat? Ha a me -
legek a másságosak, akkor a hi de -
gek a másságtalanok? Töpren gé sem -
ben megpróbálok tisztázni bizonyos 
dolgokat. A másság alatt leggyak -
rabban a párkapcsolat másságát ér -
tik, vagyis a homoszekszualitást, a -
mely a „mod ern nyugaton” törvé -
nyességet nyert. Nemrég a katolikus 
Írország népszavazáson szavazta meg
az egyneműek házasságát, aztán ar -
ról is hírt kaphattunk, hogy egyes or -
szágokban a születési anyakönyvbe
már nem írják be a gyermek nemét,
hanem ő majd nagyobb korában dönt -
se el, hogy  valódi, vagy más akar len -
ni. Arra is törvény vigyáz, hogy a kis -
gyermekek öltözetében és visel ke dé -
sében nehogy megkülönböztetést le -
hessen felismerni a nemek között. A
férfiaknak is azt igyekeznek bebe -
szélni, hogy egészségtelen, ahogyan 
állva végzik könnyebbülésüket, in -
kább folyamodjanak a guggolós for -
mához. Akármi legyen is a mod ern
divat, én ragaszkodom konzervatív
szokásaimhoz.

Nézzünk szembe a tényekkel: a
más ságot veleszületett reflexiónak
minősítik, tehát akaratlan tulaj don -
ság, ám veleszületett tulajdonság pél -
dául a színvakság, mely esetleg ki -
zár ja, hogy az illető autóvezetői jo go -
sítványt kaphasson. Ugyanúgy fel té -
telei vannak a katonai alkal mass ság -
nak is, megannyi más funkció betöl -
tésének. Éppen így feltételei lehet nek
a házasságnak is, mely elindulási fo -
lyamata a családalapításnak, amit a
„mod ern nyugat” ugyancsak túlha -
ladottnak tekint. Tehát, ahogyan bi -
zo nyos feltételek megléte szükséges
bizonyos társadalmi helyzetek be töl -
téséhez, ugyanúgy a házasság meg -
kötésének is vannak feltételei.

Megnyugtató számomra, hogy a
román és a mag yar állam alkot má -
nyaikban a házasság alatt egy férfi
és egy nő szerződésén alapuló kö -
zös séget ért. Ez Isten és a természet
al kotta törvény.

Kis Kornél Iván

Lakberendezési és bútorkiegészítő elemek és
vasalatok beszerzésével és forgalmazásával
foglalkozó CRESSENT kereskedelmi vállalat

(Nagybánya, Vasile Lucaciu utca, 163. szám, tel.:
0262-217453) állást hirdet asztalos munkára.

Munkaköri leírás:
* MDF-ből készült bútorfrontok kivitelezése

Feltételek:
* Asztalosi végzettség és tapasztalat

* Kézügyesség, minőségi munkára való törekvés
Az önéletrajzokat eljuttathatják hozzánk faxon:

0262-217491, emailben: henrietta@cressent.ro,
vagy személyesen letehetik a székhelyen

legkésőbb 2015. június 19-ig.

Kemény Melinda
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Francia ősök felsőbányai ezermestere
Pain Károly egyik pozítiv jellemvonása a sze rény -

ség. Nehezen tudtam meggyőzni arról, hogy cikket
ír jak életútjáról.

Pain Lajos helytörténész nagybátyja a család ne -
ve és bizonyos okmányok alapján arra a követ kez -
tetésre jutott, hogy őseik Franciaországból szár maz -
nak, és a XVIII. században telepedtek le váro sunk ban.

Pain Károly 1941. július 14-én született. Négy test -
véréből már csak egy, József él, aki a múlt század
húszas-harmincas éveiben a helyi műkedvelő tár su -
lat előadásain gyakran szerepelt.

Kari édesapja az államosításig lakatosmű helyé -
ben kereste meg családjának a mindennapi kenye ret.

A művelt, szépérzékkel megáldott ezermester el -
ső emlékei a természethez fűződnek. Így az északi
tá ja kat imádó fiúcska első emlékei is természethez
fű ződőek. Édesapjával gyakran sétáltak félhomályos
er dei ösvényeken, a Nyugati- és Keleti-árkon.

Szülei három-négyéves korában megdöbbenve ta -
pasztalták, hogy gyerekük dadogni kezd. Beszéd hi -
bá ját egy leesésből származó fejsérülése okozhatta.
Dadogását némiképpen enyhítette a családi kör ben -
sőséges melege.

Az elemi iskolában először Oravecz Baba, majd
Páska Gabriella oktatta és nevelte az éles elméjű kis -

fiút. Még élő osztálytársai, Keisz Rezső és Szigyártó 
Dezső is tisztelettel beszélnek róla.

Bulbuk Ibolya, az osztályfőnöknője is szívébe zár -
ta tudásra szomjas, szorgalmas, fegyelmezett tanít -
ványát. Bulbuk Gábor, az orosz, francia, német, o lasz
nyelvet ismerő férje, amatőr festőművész és a Nagy -
bányai Filharmonikus Zenekar hegedűse szintén ked -
velte őt. Egyszer lakásukban a hegedűs eljátszotta
neki Sarasate spanyol zeneszerző Cigánydallamok
című kompozicióját. Otthon Kari XX. század eleji he -
gedűjén eljátszotta a virtuóz technikát igénylő mű
néhány részletét. A hatvanas évek elején beirat ko zott
a nagybányai Népművészeti Iskolába, amelyben Grün -
berg, az egyik tanára, a Filharmónia hegedű művé -
sze is segítette, hogy kibontakoztassa a tehetségét.

A zene barátom életének a része. Testét, lelkét át -
járja a varázslatos zene, amikor otthon hegedül vagy
Bee tho ven, Mo zart, Schu bert, Schumann, Men dels -
sohn Bartholdy műveit hallgatja. Múlt század eleji
kottagyűjteményének a kompozicióit is gyakran 
játssza mély átéléssel.

Kedvenc írója a romantikus, színes fantáziájú,
mesélő Jókai Mór.

Pain Károly a líceum elvégzése után 17 évesen a
felsőbányai ércfeldolgozóba került. A rátermett, ü -

gyes kezű lakatost és villanyszerelőt munkahelyén sen ki 
nem gúnyolta beszédhibájáért. Az irigység nem mér gez -
te meg lelkét, örvendett kollégái teljesít mé nyeinek.

Többször kapott prémiumot. Egyszer azért jutal -
mazták meg, mert lírát ábrázoló jelvényeket készí -
tett a fuvószenekar tagjainak az egyenruhájához.

Tehetségét dicsérik azok a rézből vésett cím táb -
lák is, amelyek több intézmény ajtaján csillognak.

Kíváló ütemérzékét a műhelyben is bebizo nyítot -
ta. Egyszer Bónis János kovácsmesterrel és még két
kollégájukkal kalapáccsal üllőn muzsikáltak.

Az aranyszívű Kari tizennyolc éven át teljes o -
dadással éjjel-nappal gondozta az ápolónő Magdit, 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő feleségét.

Lelki rokonom nyugdíjba vonulása után is min -
dig tesz-vesz valamit, mert a tétlenség fárasztja, un -
tatja. Nemcsak a templomba jár minden vasárnap,
ha nem évtizedeken át a plébánián villanyszere lő -
ként, lakatosként örömmel dolgozott.

- Hogy vagy? - kérdem mindig tőle talál kozá -
sunk első percében.

- Bár vesebetegségben szenvedek, magas a vér -
nyomásom, és fáj a derekam, nem panaszkodom.
Mindig érzem Isten szeretetet sugárzó jelenlétét,
Igéjének a fénye világítja be életutam - válaszolja
halványan mosolyogva.

Hűséges barátom sziklaszilárd hitéből én is erőt
merítek. (Boczor József)

Volt egyszer egy római katolikus 
felekezeti iskola Magyarláposon

A magyarláposi katolikus fele keze -
ti iskola padjait koptattam négy éven
át, 1937 és 1941 között.

Mindenkinek vannak szép és ke vés -
bé szép emlékei az éle te folyamán átélt
eseményekről. Sok kedves emlék hal -
mozódik fel az iskolai élettel kap cso -
latban, amelyek többé-kevésbé elhal vá -
nyodnak, de az elemi első osztályában
történtek elevenen élnek bennünk.

Annyi megilletődéssel indultunk szü -
le inkkel szeptemberben az új élmé nyek
felé, hogy az felejthetetlen... De ami -
kor tanító bácsink ránk mosolygott, el -
szállt minden félelmünk. Sose felejtem 
el azt az iskolát, ahol az első betűket,
számokat tanultam. Azt a személyt, aki 
először fogta meg a kezem és vezetett
be türelmesen az ismeretek világába.

A mi kis iskolánkat gr. Majláth Gusz -
táv Károly püspök úr építtette az 1800-
 as évek vége felé. Szándékosan írom,
hogy kicsi, mert egyetlen tanteremből
állt (kb. 6x6 m), de befogadta mind a
hét (7) osztályt. Igen, egyidőben, egy
helyiségben tanult az I-II-III-IV- V-VI-
 VII. osztály. (Egy osztályban kb. 4-5
gyer mek járt, de így is 7x5=35 tanuló.)

Valovics Ferencs tanítóbácsink igen
be kellett ossza az időt, a tananyagot,
fegyelmezzen, hogy minden rendben
menjen. Abban az időben ő középkorú
volt, magas, tiszteletet parancsoló. So -
kan nem szerették, mert szigorú, kö vet -
kezetes, de igazságos volt. A büntetés,
jutalmazás a módszeréhez tartozott.

A képen látható tornyocskában egy
kis harang volt, amit a takarító bácsi
reggel 7 órakor megkongatott. Ez azt
jelentette: készülődés. Fél nyolckor má -
sodik jel: indulás, 8-ra, a harmadikra

mindenki a helyén ült. Jaj volt annak,
aki késett! Órák előtt imádkoztunk, az -
tán órarend szerint elő a könyveket, pa -
latáblát, palavesszőt. A szolgálatos el -
lenőrizte a házi feladatot, tanítónk rend re 
elmagyarázta az anyagot az illető osz -
tálynak. Egyesek ilyen-olyan gyakor -
latot kaptak, vagy törték a fejüket a meg -
oldáson. 50 perc tanóra után 10 perc szü -
net következett. Ki a friss levegőre!
Szel lőztetés! Katonás következe tes ség, 
megszoktuk. Verekedés, rendet lenke dés, 
még véletlenül sem volt. A szeme min -
dig rajtunk...

Voltak közben kellemes esemé nyek, 
időtöltések. Pl. karácsony előtt pász -
tor játékot tanultunk, mindenki sze re pelt,
a templomban előadtuk az éjféli misén. 
Ezért ajándékcsomag járt (érdem sze -
rint). Tornaórán szánkózni, a „Ma da rak,
Fák Napján” egésznapos kirán dulásra
vitt. De máskor is tettünk hosszabb sé -
tákat. Emlékszem: elsős koromban fél -
tem átmenni egy kicsi patakon, ő ölbe
vett és átvitt, nem csak engem...

Kitérnék egy felejthetetlen epizód -
ra. Elsős lehettem, tél volt, szánkózásra 
alkalmas idő. Egyik szüneten a „nagy
fiúk” mit gondoltak: a szomszédos desz -
kakerítésről leválasztottak két hosszú
szá lat, s a mellettünk levő domboldalas 
kertben alaposan letaposták a havat,
szán kóversenyt rendeztek. Elől meg há -
tul egy-egy na gyobb fiú ült, középen pe -
dig 2-3 kisebb. Engem is magukkal vit -
tek, s én nem ellenkeztem. Igen kelle -
mes volt a játék, észre sem vettük, hogy
becsengettek.

Egyszer csak felfigyeltünk arra, hogy 
üres az iskola udvara. Nosza besom po -
lyogtunk, de a tanítóbácsi észrevett. Sor -

ba állított, elől a legnagyobb, majd or -
gonasípszerűen a többi „tettes”. Én vol -
tam a legkisebb, a legutolsó... Min den -
ki megkapta a kijáró büntetést: fene kest,
nyaklevest, vagy tenyerest! Mikor rám
került a sor, kinyújtottam a két te nye -
rem és könnyben úszó szemmel ránéz -
tem tanítómra. Ő rám mosolygott és el -
engedte büntetésem, egyelőre. (Ezt az
esetet számtalanszor elmesélte, amikor 
nyugdíjas korában meglátogattam.) Töb -
bet soha nem hagytam el az udvart szü -
net alatt.

Hogy milyen alapos ismeretet kap -
tam Valovics Ferenc tanítóbácsitól? Bi -
zonyítja, hogy amikor elvégeztem a IV.
elemi osztályt, szüleim a Szatmári Nő -
növelde nevű elit iskolába irattak az I.
polgáriba. Eleinte nehéz volt meg áll -
nom a helyem a városi, jól felkészült
kislányokkal szemben, de a szilárd a -
lap, a kitartó szorgalom, meg egy kis
rátermettség meghozta az eredményt.

1950-ben a tanítóképző elvégzése után 
én is a tanítók soraiba léptem. Szeret -
ném lejegyezni a tanítók indulóját, ami 
hű en tükrözi elhivatottságunkat:

Csak vígkedéllyel érhetsz el eredményt,
Bárhová hívjon is a kötelesség,
Ha hivatásszeretetből teszed,
Isten megáldja törekvésedet.

Refr.: Dolgozz sokat, ké pezd magad,
hogy mint tanító töltsd be hivatásodat!

Munkára lelkesítsen a gondolat,
Lélekformálás lesz a szent feladat,
Mit Isten kertjében kell végezned,

Emberpalántákat jól neveljed.

Refr. Dolgozz sokat...

Tisztelet és megbecsülés jár a lel ki -
ismeretes „nemzet napszámosainak”, a 
néptanítóknak.

Özv. Csornainé sz. Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő Magyarlápos ról
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TAPSONY ENDRE:

Chain Schwarzberg (2.)
Ezelőtt száz évvel javában dúlt az I. világháború. Szóltak az á gyúk, ro -

pogtak a fegyverek minden szinten. Sokan életüket adták a ha zá ért. Vol -
tak, akik harctéri emlékeiket papírra vetve megö rökí tet ték az utókor szá -
mára az akkori eseményeket. Közéjük tartozott Tap sony Endre egykori
sü lelmedi lelkész is, akinek írásai közül az aláb bival elevenítjük fel az egy
évszázaddal ezelőtti eseményeket. (Vicsai György)

- folytatás az előző lapszámból -

- Már bocsánat az alkalmat lanko -
dásért! - törtem meg a német nyelvvel
együtt a nyomasztó csendet -, de itt lát -
tunk üres udvart s lámpavilágot. Új á -
gyút viszünk az állásba s nem akartunk 
éjszaka botorkálni a rossz erdei uta kon.

Helyeslő, alázatos igenlés minden
irányból. 

- Kérem - fordultam a feketesza kál -
lúhoz -, vonuljanak vissza a szobájuk -
ba s folytassák nyugodtan megzavart
álmukat. Én olvasgatok ott addig a pár
óráig, amíg virrad és elindulhatunk. Ha 
ugyan nem zavarja az öreg urat a fény!...

- Ah! Nem, nem. Arról szó sem le -
het! - tiltakozott udvarias meghajlással
a magas em ber. - Mi rendelkezésére bo -
csátjuk önkéntes úrnak a másik szobát.
Ott nem lesz senki, kipihenheti magát.
Katonának szüksége van a pihenésre.
Úgy, úgy!

Körülnéztem a kis, piszkos odúban.
Ásítozó gyerekek, fáradt, gyűrött arcú
asszonynépség.

- Nem, nem! - mondtam határo zot -
tan - Csak menjenek aludni! Ipar ko dom,
hogy mennél kevésbé legyek alkal mat -
lan... Az olvasáshoz is csak azért ra -
gaszkodnám, hogy el ne aludjam s baj
ne legyen a késői indulásból. Ha, mon -
dom, az öreg úr...

- Én? - vágott közbe halkan a pátri -
árkaszakállú az ágyból. - Sajnos nem
tudok aludni. Kivált éjjel. Ez a lámpa

folyton ég; olvasgatok, imádkozom.
Hosszú esztendők óta ez az én életem:
ez az ágy, meg a könyvek... Tehát, ha úgy
tetszik, ketten fogunk olvasni. Mich stören?! 
Aber!1 - s fájdalmas mosollyal legyin -
tett bütykös, száraz, vértelen ke zével.

- Slojm - rendelkezett azután -, men -
jetek! Ha már a Herr Freiwilliger olyan 
szíves.

A két fekvőhely birtokosán kívül min -
denki kivonult, s valami kevéssé utat
lelt magának a sajátságos, émely gős- sa -
vanyú levegő s helyette friss, tisztító
áramlat csapott be a megnyitott ajtón.
Egy darabig még átszűrődött túlról sze -
mélyem elismerő bírálata: „na ja, ein 
feiner Herr!... Chap‘s gleich gesehn!”2, 
s aztán csend lett odaát... Előszedtem a
könyvemet. Két fekete gyémánt s két
kiégett tüzű, vörös, nedves szem fi gyel -
te a mozdulataimat...

- Mit olvas? - érdeklődött az ag gas -
tyán.

- Valami rossz regényt, amit egy ut -
cai árus tukmált rám. De arra elég jó,
hogy agyonüssem vele az időt. És ön?

- A Talmudot. Én már csak efélé ket
olvasok. Kevés az idő, uram, nagyon
kevés; ki kell használnom.

- Nem olvasta még végig? - kér dém
ügyetlenül.

Elmosolyodott. Büszkeség és alázat 
ölelkezett a mosolyában. Csak a rajon -
gók arcának éke ez. Önérzetből és áhi -
tatból van szőve.

- De hányszor! - válaszolta. - Ám de
nem elégszer. Mindig olvasni kellene!
A bölcsességből sohasem lehet elég a
sok sem!

- Akkor nem zavarom - szóltam
köny vem után nyúlva -, s bizonyára
terhére is esik a beszéd.

- Óh nem! - tiltakozott. - Szeretek el -
beszélgetni... sind sie ein Jud3? - kérdé
kisvártatva, miután végigmustrált a pá -
paszeme felett. 

- Nem. Miért?
- Csak úgy kérdeztem. Egyébként

nem tesz semmit. Csak akkor jobban tud -
nánk beszélgetni.

- Így is beszélgethetünk!
- De a Talmudból!
- Na, ahhoz bizony nem nagyon ér -

tek. Olvastam ugyan belőle valamit for -
dításban...

- Áh! - legyintett kicsinylően. - For -
dítás! Az semmi! A héber, az az igazi!

- Tudok egyet-mást Eliezer rab bi ról, 
Nachum Gimsóról, Gamalielről, Hi léb -
ről, Akibáról - hadartam.

Az öreg lehunyt szemmel, áldozó ke -
gyelettel suttogta el újra az általam nem
elég áhitatosan kiejtett szent neveket.

- Gondolom, Rabbi Akiba mon dá -
sa, hogy: Nincs semmi új a nap alatt! -
hencegtem.

Kinyíltak a fáradt szemek s az agg
halkan, megfontoltan beszélni kezdett.

- Ő is mondta, más is mondta. Jól
mondották. Csakugyan nincs semmi új.
A háború sem új, de ez a mostani kissé
hirtelen jött, nagy fergeteggel. Meg bor -
zasztja az embert... Hjah! Hjah! Ne kem
is három fiam van fronton. Tűz vonal -
ban! - hangsúlyozta ki, aggódalommal
inkább, mint büszkeséggel. - Csak So -
lómón maradt itthon család fenntar tó -
nak, ő vezeti az üzletet... Nem mon dom,
elég jól megy, de veszélyes itt a vonal
közelében. Elér idáig is a messze hor dó
muszka ágyú. A ballont szokta lőni,
meg a kommandókat... Én nem félek,
csak ezeket féltem - s a divánra mu ta -
tott, az éjszemű tündérre. - Az unokám, 
Cilla. Mindig velem van.

A leány fel pil lantott s kezdett meg -
ba rátkozni a te kintete. De szótlan ma -
radt. Feszélyes a helyzet: fekve társa -
logni fiatal leánynak idegen férfival.

- Nem hagyjuk aludni, ugye? - mond -
tam Cillának.

Nem felelt, csak befordult szégyen -
lős mosollyal. Chain Schwarzberg egy
pillantást vetett reá s ismét a meg kez -
dett tárgyra tért.

- Azt mondják - szólt -, a háború
szükséges rossz. Nem igaz!... Hogy rossz,
az igen, de nem szükséges. A pusztítás
és kegyetlenkedés sohasem szükséges,
uram! Nem emberi dolog. Nem kultúr -
emberi! És mit segít elő?... Hogy fogy
az emberiség?... Miért fogyjon?! Nem 
va gyunk olyan sokan, hogy el ne férjen 
ki-ki a maga helyén. És ha kevesebben
leszünk, jobb lesz? S biztos, hogy azok 
esnek el, akikre nincs szükség?... Na -
tur liche Se lec tion: ein Wahnsinn!4 A leg  -
kiválóbbak esnek el!...

Ámulva néztem az öreg bölcsre, ki
vértelen ajkairól csak úgy záporozta a
nagy kérdések zuhatagát. Honnan vet -
te ez az egyszerű, vén zsidó a tudo má -
nyát?... Mégis, vannak titkok a nap alatt!

- Eh - folytatta kis szünet után -, ér -
telmetlen dolog! Nem magamért be szé -
lek, nekem már nincsen idelenn semmi 
keresnivalóm. Nem is félek semmitől.
Was kann’ch verlieren?5 - s azután rá -
tüsszentette a feleletet is: Nüchts!... A -
ber die Kinder!6

S abban a divánon nyugvó, kócos

fejecskében, ahogy aggódó szeretettel
végigsimogatta a szemével, benne si -
mo gatta az egész féltett famíliát; benne 
különösen Ábrámot, Smült és Dávidot, 
akik a fronton küzdenek most, a tűz vo -
nalban... Elrepült az idő. Olvasatlan ma -
radt a rossz regény is, meg a Tal mud is. 
A szobácskába figyelmeztetően ka csin -
tott be a hajnal s aztán egészen belo -
pózva birokra kelt a kis, füstös lámpa
gyér fényével. Na bizony, nem nagy do -
log volt legyőznie. Különben is fogy -
tán volt benne már az olaj, mintha csak
az öreg virrasztót példázná, akinek min -
den új nap nem remélt ajándék, s aki
már semmit sem veszthet, csak azt a kis
étolajat, ami pedig: „nüchts”7.

Elköszöntem.

Péter Károly jegyzete:

Bátorság
Amint látom, az élethez ismét bátorság kell, éppen úgy, mint a múlt század

ötvenes éveiben. Ma - akár csak akkor - új, ismeretlen dolgokba kezdeni, nye -
rő lépéseket tenni, változtatni csak az tud, aki bátor. A mai világ, akárcsak az
akkori, tele van félelemmel. A félelmet felismerni és legyőzni pedig csakis bá -
torsággal lehet. Még jó, hogy életünkben nemcsak öröm van, hanem sok-sok
igazságtalanság is; máskülönben nem tanulnánk bátorságot és türelmet!

Ma bátorság kell ahhoz, hogy szólhassunk, hogy meglássunk visszás dol -
go kat, hogy ne féljünk új, ismeretlen dolgokba kezdeni, nyerő lépéseket tenni,
változtatni. Bátorság kell, hogy ne maradjunk gyávák, mert a gyávák nap mint
nap meghalnak, míg a bátrak csak egyszer.

A sors vigyáz ránk, hogy ne legyen veszteni valónk, ha pedig nincs veszteni 
valónk, akkor miért ne válhatnánk bátorrá? Gyáva csak az az em ber lehet, a -
ki nek van mihez ragaszkodni, legtöbbünknek azonban nincs.

Úgyhogy ismétlem, bátorság emberek! Bátorság, hogy szólni merjünk, hogy
szabadok maradjunk, bátorság, hogy igent vagy nemet mondjunk, ha kell, hogy
változtassunk dolgokon, hogy legyőzzük félelmünket! Sokan vagyunk és erő -
sek, de „erő bátorság nélkül: fejsze nyél nélkül”, mondta Gárdonyi Géza.

1. Zavar?! Dehogy!
2. „Nos, egy úriember!... Rég

láttam hasonló pasast!”
3. Ön zsidó?
4. Természetes szelekció: őrület!
5. Mit veszíthetek?...
6. Semmit... De a gyerekek!
7. „Semmi”

Homokszemcsék
a szemben

1.) A szerencsejátékok közül a
lottó viszi a prímet ma is. Nemrég
hazánkban megjelent egy friss „haj -
tása”, az úgynevezett nyugta lottó.
A román húsvét alkalmával meg is
ejtették az első sorshúzást. Azóta el -
szaporodtak a nyugta kukázók, akik
a kereskedelmi egységek hulla dékai 
között nyugtaszelvényre vadásznak. 
Az élelmesebbje még az interneten is
kínálja „szerzeményét”. Ez így szo -
kott lenni, a szegény országokban
mindig nagy a nyerési vágy.

2.) Adók terén sem vagyunk u tol -
sók. Annyi minden más közé egy kor -
mánypárti honatya bevezetné: a la -
kodalmak alkalmával az ifjú párnak 
adott ajándékokat is adózzák meg.
Jól is festene az ifjú pár asztalánál
egy finánc is, aki szorgalmasan íro -
gatná és kalkulálná a kapott össze -
gek és egyébb javak után az állam -
bácsinak járó részt. Végül nyugtát
is adna róla szerencsekívánatok kí -
sé re tében, aztán jöhet az ihaj-csu -
haj virradatig.

3.) A napi reklámáradat között,
megfigyeltem azt, hogy a gyógy szer -
reklámok közül az injekciókat nem
reklámozzák. Vajon miért? Talán a
felnőttek is félnek a doktor bácsi szu -
rijától.

Vicsai György
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Azt mondja a strandon a feleség a férjének:
- Képzeld, drágám, majdnem belefulladtam a me -

dencébe. Az úszómester mentett ki.
- Tudom, az előbb volt itt bocsánatot kérni.

***
- Hívja a mentoket, Jean!
- Mi baj, uram?
- Elütötte az óra az éjfélt.

***
Kannibálok vacsoráznak:
- Te, nagyon rágós ez a hús!
A másik felpattan és torkon ragadja:
- Mit mondtál az anyámra?

***
Két kannibálfiú beszélget:
- Ki volt az a lány, akivel tegnap este láttalak?
- Az nem egy lány volt, hanem a vacsorám.

***
- Miért büntették meg a japán ori gami művészt?
- ???
- Gyorshajtásért...

***
Az idős házaspár lefekvéshez készülődik. Az asz -

szony panaszkodva mondja:
- Korábban mindig fogtad a kezem...
A férj kinyúl és megfogja a kezét.
- Aztán mindig megcsókoltál...
A férfi megcsókolja.
- Aztán beleharaptál a nyakamba.
A férj erre fölkel és elsiet.
- Hová mész? - kérdezi az asszony.
- A fürdőszobába a fogamért.

***

Egy fiatalasszony mutatja az új nyakláncát a ba -
rátnőjének, amin egy kinyitható szív medál lóg. 

- Hű, de szép! - csodálja a barátnő. - És tartasz
benne valami emléket?

- Igen, a férjem hajszálát.
- De hiszen a férjed még él!
- Igen, de a haja már csak emlék.

***
- Miért vándorolt Mózes 40 napon át a siva tag -

ban?
- ???
- Mert a férfiak már akkoriban sem szerettek út -

baigazítást kérni senkitől.

***
Két fiatal srác beszélget:
- Hallom, egy nő az autós oktatód! Hogy tetszik? 

- kérdezi az egyik.
- Hát... Nem is tudom... Parkolni még nem si ke -

rült megtanulnom, de már profin kifestem magam a
visszapillantó tükörben.

***
Kovács az étteremben előzékenyen kinyitja egy

csinos szőke nő előtt az ajtót. A felesége szem re há -
nyóan mondja:

- Bezzeg nekem sosem nyitod ki az ajtót!
- Ne mondd már! - mondja Kovács. - Nem em -

lékszel azokra az időkre, amikor azzal fenyegettél,
hogy elhagysz?

***
Szívtipró fickó meséli a haverjainak:
- Mióta a barátnőm terhes lett, minden megvál -

tozott! A telefonszámom, a zár a bejárati ajtómon...

***
- Mit csináltok, elvtársak?
- Bontjuk a téglagyárat.
- De hát téglára szükség van!
- Azért bontjuk.

***
Peti feleségül akarja kérni Katit, de nagyon bá -

tortalan. Elhatározza, hogy telefonon kéri meg a lány 
kezét. Felhívja:

- Szia! Mondd, hozzám jössz feleségül?
- Persze - feleli Kati -, de kivel beszélek?

***

Az újgazdag épít egy palotát, három úszó me den -
cé vel. Az egyikben meleg, a másikban hideg víz van, 
a harmadik pedig üres. A barátja érdeklődik a dologról.

- Tudod, vannak napok, amikor jólesik a meleg
medencében úszkálni, a forró napokon viszont a hi -
deg medencét választom.

- De minek az üres medence?
- Vannak napok, amikor nincs kedvem úszni.

***

Móricka lelkendezve megy haza az első box ed zé -
sé rő l: 

- Anya, anya, többé nem lesz szükségem fog sza -
bályozóra!

***
- Mit mond a hód, hallván a láncfűrészt?
- A nótámat játsszák.

***
A szőke nő férje hazaér a munkából. Így szól hoz -

zá a felesége:
- Nincs még izomlázad?
Férj:
- Nincs! Miért?
Szőke nő:
- Mert egész nap a fejemben jársz.

***
Egy férfi borbélyhoz megy borotváltatni. Miköz -

ben a borbély beszappanozza, a férfi bevallja, hogy
mindig nehezen tudja alaposan megborotválni az arcát.

- Akkor próbálja ki ezt - mondja a borbély, és o -
daad neki egy kis fagolyót, amelyet a fiókból vett elő.
- Tegye a szájába, és meglátja, mennyivel alapo sab -
ban le lehet így vágni a szőrt.

A férfi félénken megkérdezi:
- Mi történik, ha véletlenül lenyelem a golyót?
- Semmi gond - feleli a borbély. - Majd holnap

visszahozza, mint a többiek.

Hogy megy a
fogyókúra?

K
u

ss!

Ha igazán szeretsz egy élőlényt, engedd sza -
badon! Ha önmagától visszatér hozzád, örökre a
tied marad. Ha nem tér vissza, akkor soha nem is
volt a tied. 

Ha azonban csak üldögél a nappalidban, szét -
szórja a holmijaidat, megeszi az ennivalódat, hasz -
nálja a telefonodat, elkölti a pénzedet és még csak 
nem is veszi észre, hogy szabadon engedted, ak kor
az vagy a házastársad, vagy az utódod. 

* Vajon a férfiak esetében a nőzés miért nem
ugyanazt jelenti, mint a nők esetében a hímzés?

* Tegnap reggel véletlenül a WC mellé ültem. 
Hát, elhihetitek, mennyire felment bennem a pum -
pa...

* Informatika érettségi: Aki nem tudta letöl -
te ni a tételeket, az megbukott.

* Okos pilóta nem katapultál alagútban!
* A mi kis bolygónkon ebben a percben 300

millió em ber eszik, 200 millió tévézik, 150 millió
alszik, 90 millió szeretkezik. Csak 1 hülye olvassa 
az Új Szót.

A Kutya teremtése
Az első napon az Úr megteremtette a Kutyát.
A második napon az Úr teremtette az embert,

hogy szolgálja a Kutyát.
A harmadik napon az Úr teremtette az összes

többi állatot, hogy eleségül szolgáljanak a Ku -
tyának.

A negyedik napon az Úr teremtette a munkát,
hogy az em ber dolgozhasson a Kutya jólétéért.

Az ötödik napon az Úr teremtette a tenisz lab -
dát, hogy a Kutyának legyen mit visszahozni, ha
akarja.

A hatodik napon az Úr teremtette az állat or -
vost a Kutya egészége és az em ber anyagi csőd -
bejuttatása érdekében.

A hetedik napon az Úr pihent volna, de a Ku -
tyát kellett sétáltatnia.

Már a közelben lehet!
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Mégis szétszakítják
Munkácsy trilógiáját

Pákh Imre mag yar származású amerikai műgyűjtő elviszi a
debreceni Déri Múzeumból a Krisztus-trilógia tagját, a Golgota
című festményt. Munkácsy Mihály alkotásáért a Mag yar Nem ze ti
Bank (MNB) korábban 6 millió dollárt ajánlott, de a tulaj do nos 9
millió dollárt kért.

Pákh Imre az MTI-hez eljuttatott
közleményében azt írta, megsza kad -
tak a kép eladásáról szóló tárgya lá sok,
ezért a tulajdonát képező festményt
június 25-én elszállíttatja. De ha „ad -
dig változik az MNB, illetve alelnö ké -
nek, Gerhardt Ferencnek véleménye, 
vagy más állami szervezet, intéz mény
érdeklődést mutat a kép iránt, állok
rendelkezésükre” – jegyezte meg.

A műgyűjtő felidézte: a Golgotát
több mint egy évtizede vásárolta meg 
azzal a céllal, hogy egyben marad has -
son a Munkácsy-trilógia. Akkor – írta 
– abban állapodott meg vezető mag yar
politikusokkal, rövid úton megoldást
keresnek arra, hogy ez a műalkotás is
a mag yar állam tulajdonába kerüljön.

Pákh Imre az árvitával kapcso lat -
ban kiemelte, hogy a világ két legis -

mer tebb aukciósháza, a Chris tie’s és
a Sotheby’s, valamint a Fine Art As -
set Man age ment az értékbecslé sei ben
egyaránt 10 millió dollár körüli ösz -
szegre becsülte a Golgota értékét.

Gerhardt Ferenc, az MNB alel nö -
ke azt mondta: a jogszabály szerint há -
rom igazságügyi műtárgybecsüsnek
kell értékelést készítenie, és ennek a -
lapján lehet dönteni az árról. A becsü -
sök egy árintervallumot adnak meg, ez
esetben a felső határ a 6 millió dollár,
az MNB igazgatósága ennek alapján
hozta meg a határozatát arról, hogy a
Mag yar Nemzeti Bank ennyit fizet het
érte, többet nem. A Krisztus Pilátus e -
lőtt – a trilógia másik darabja – 5,7
millió dollárért került kanadaiból ma -
g yar tulajdonba, és ez a piaci ár - mond -
ta az MNB alelnöke. (mult-kor)

SORS ÉS JELKÉP
Erdélyi mag yar

képzőművészet 1920-1990
A budapesti Nemzeti Galériában április 24-én megnyílt Erdélyi

mag yar képzőművészet 1920-tól 1990-ig című kiállítás eddig nem lá tott
gazdagságban és új szempontok szerint mutatja be az 1920 és 1990
közötti évek erdélyi mag yar képzőművészetét.

A megszokott Erdély-sztereotípiák
helyett azt a kevéssé ismert, rejtett vagy
ismeretlen erdélyi művészetet ismer te -
ti meg a látogatókkal, amely igazi új don -
ságként hat. Az átfogó igényű tárlat fo -
kozottan támaszkodik az erdélyi (ro má -
niai) köz- és magángyűjtemények a nya -
gára. A tárlat kilenc szekciója a leg vál -
to zatosabb szempontok szerint mutatja 
be Erdély mag yar művészetének hét év -
tizedét.

Az első egység – „Em ber a tájban
címmel” – Nagybánya örökségére és a 
tájfestészeti hagyományra kon cent -
rál. „A kőben, a fában” című szekció az
archaikus kő- és fafaragásnak a mod ern 
erdélyi művészetben továbbélő gyakor -
latával foglalkozik. A harmadik egy -
ség („Akik előttem jártak”) a nagy er -
délyi személyiségekről készült portré -
sorozatokat mutatja be, legyen szó a -
kár történeti panteonról, vagy kor tár sa -
kat megörökítő szoboregyüttesről. Az
avantgárd hatásával és a klasszikus tra -
díció feléledésével is egy-egy kiállítási 
egység foglalkozik („Avantgarde su gár -
zás”, „Klasszikus értékek nyomában”).

A realizmus problémája szinte kor -
szakoktól függetlenül örök kérdése a mű -
vészetnek. Erdély mag yar művé szeté -
ben is vissza-visszatérő kérdések fo gal -
mazódnak meg a realizmus ábrázolási
hagyományában. A kiállítás két nagy
tematikus egysége „Művészet és tár sa -
dalom” és „A realizmuson innen és túl”
címmel a realizmus kérdéseit járja kö rül.

Az 1960-as évektől egyrészt nagy
reprezentatív megbízások hiányában,
másrészt a szigorú művészi cenzúra mi -
att a grafika megújulásának lehetünk ta -
núi, ez a témája a nyolcadik, „Ha gyo -
mány és megújulás a grafikában” cí -
mű egységnek. De legalább ennyire je -
lentős az erdélyi neoavantgárd művé -
szet is, amelynek a diktatúra éveiben
sokszor ironikus, sokszor kétértel mű sé -
gen és félreérthetőségen alapuló szem -
léletmódja különösen összetett kritikai

tartalmak kifejezésére is alkalmas volt. 
Ezt azonban a hivatalos művé szetpo li ti -
ka egyáltalán nem tűrte. Az erdélyi ne o -
avantgárd különösen izgalmas alko tá sa it 
a kiállítás utolsó, „Itt és mást!. Ex pan -
zió és kísérletezés” című szekciója mu -
tatja be.

A kiállításon mintegy 430 mű – fest -
mények, szobrok, grafikák, plakátok és
egyéb illusztrációk – láthatóak. A Ga lé -
ria saját műveinek bemutatása mellett
közel nyolcvan hazai és külföldi köz- és
magángyűjteményből kölcsönzött mű -
tárgyakat a tárlatra. A vetítőteremben az
erdélyi képzőművészet nagy alak jai ról,
művészcsoportjairól készült portréfil -
mek, etűdök, rövidebb riportok néz he tők
meg. A kiállításhoz gazdag doku mentá -
ciót tartalmazó katalógus is készült. A
tárlat kurátora Szücs György, a Szép -
művészeti Múzeum – Mag yar Nemzeti 
Galéria főigaz gató-he lyet tese.

A kiállítás a Mag yar Nemzeti Ga lé ria
A épületében látogatható, 2015. április 
24.-augusztus 23. között.

(a MNO nyomán)

Pittner Olivér:
Felsőbányai részlet, 1931

Szolnay Sándor: Nagybányai táj

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST mindössze 25 lejért!

Megvásárolható
a Teleki Mag yar Házban!

„Mai nagybányaiak”,
ezútal Martfű városában
Folytatódik a nagysikerű „Mai nagybányaiak” című ván dor ki ál -

lítás, amelyet az elmúlt hónapokban Újpest, Sárospatak majd Paks
művészetkedvelő közönsége láthatott az anyaországban.

A Bitay Zoltan, Silvia Boar, Du -
dás Gyula, Győri Sánta Kinga, Kása 
Dávid, Kovács Bertalan és Les Pál
kortárs nagybányai képzőművészek al -
kotásaiból készült válogatás június 5- -
től a Martfű Városi Művelődési Ház és
Könyvtárban látogatható.

A ki állítók jelenlétében ezúttal Csat -
lósné Ko má romi Kata lin, a sárospataki 
Művelődés Háza és Könyvtára igaz ga -

tója nyitotta meg a tárlatot, amelynek
kurátora Bordás István, a Sárospataki
Képtár vezetője volt; az EMKE ma gyar -
országi képviseletének munkatár sai ként
mindkettőjüknek nagy szerepe volt a
vándorkiállítás megszervezésében.

A Martfűn megnyílt kiállítás jú ni -
us 5. és július 3. között tekinthető meg 
a Művelődési Ház emeleti galéri á já ban!

(dávid)



Új világrekord született
az űrben

Új női világrekord született az űr ha -
józásban: Samantha Cristoforetti 38
éves olasz asztronauta vasárnap tölti
195. napját a Nemzetközi Űrállomás
(ISS) fedélzetén. Az Európai Űrügy -
nök ség (ESA) űrhajósa az amerikai
Su nita Wil liams csúcsát döntötte meg,
ő 2006-ban és 2007-ben 194 napot töl -
tött Föld körüli pályán megszakítás
nél kül. Az ESA leendő vezetője, Jan
Wörner gratulált Cristoforettinek, “nagy -
szerű teljesítménynek” nevezte re kord -
ját. Május elején az olasz pilótanő főz -

te az ISS első kávéját az űrállomás szá -
mára készült kávégépen, a különleges
alkalomra Star Trek- egyenruhát öltött. 
Cristoforetti januárban a Balatonról és
a Dunántúl északi részéről készített pá -
ratlan felvételt, amelyet a Twitterre tett 
fel, a kép alatt üdvözletét küldte Ma -
gyarországnak. (hirado.hu)

Járványként terjed
a veszélyes elhízás

Az európai elhízástudományi szak -
em berek közös nyilatkozatot tettek köz -
zé, melyben felhívják az európai kor -
mányok, egészségügyi tárcák és intéz -

ményeik, az egészségpolitikusok, va -
la mint a döntéshozók figyelmét az
azonnali cselekvés szükségességére a
növekvő elhízás megfékezésére. A Dek -
larációt az Európai Elhízástudományi
Társaság (Eu ro pean As so ci a tion for
the Study of Obe sity) és 32 tagállam
nemzeti társaságai írták alá májusban a 
22. Európai Elhízástudományi Kongresz -
szuson Prágában, köztük a Mag yar El -
hízástudományi Társaság, amely már
az első, 1999. évi Milánói Deklarációt
is szignálta. A WHO az idei Európai
Elhízástudományi Kongresszuson mu -
tatta be prevalencia adatait, amely alap -
ján 2030-ig várhatóan tovább emel ke -
dik a túlsúly és elhízás előfordulása Eu -
rópában, valamint számos országban
világszerte. 2030-ra a túlsúly és elhízás 
együttes előfordulása a teljes európai la -
kosságra kiterjedhet. Ezért az Európai
Elhízástudományi Társaság a Milánói
Expo alatt június 6-án az Európai Unió 
pavilonjában workshopot tartott, ahol
cselekvésre szólított, és felhívta a fi -
gyelmet az elhízás jelentőségére, a meg -
előzés és kezelés azonnali sürgető igé -
nyére. A nyilatkozat új eleme, hogy a
tavaly alapítótagságunkkal létrejött Eu -
ropean Patien Coun cil (Európai Túl sú -
lyos Betegek Tanácsa) is közzétette nyi -
latkozatát a Deklarációban. Az EASO
egyben együttműködését, szakmai tá -
mo gatását és irányítását ajánlja az eu -
rópai kormányoknak, azzal a céllal,
hogy a súlytöbbletből adódó egész ség -
telen állapotok jelentette egyre nö vek -
vő gazdasági többletterhet csökkent hes -
sék. Tekintettel arra, hogy az elhízás
számos krónikus betegség előidézője,
mondhatjuk előszobája a morbiditási
és mortalitási struktúrát meghatározó
betegségeknek, így a hypertonia, 2. tí -
pusú di a be tes mellitus, dyslipidae miák,
egyes daganatos betegségek, és önálló

kockázati tényezője a szív- érrendszeri 
betegségek kialakulásának, ezért az
evi denciákra épülő testsúlyme nedzs -
ment alapvető. Az elhízás kitüntetett
fi gyelmet igényel, ha csökkenteni sze -
retnénk az európai morbiditást és mor -
talitást.

Hit ler titkos raktárát
találhatták meg

Adolf Hit ler náci vezér eddig is me -
retlen, titkos delikáteszraktárát találták 
meg a németországi Szászország tar to -
mányban egy kastély parkjában – állít -
ja az ingatlan tulajdonosa. A Drezda
melletti Moriztburg-kastély – a Wettin
szász uralkodócsalád egyik volt szék -
helye – Marcolini-palota nevű mellék -
épületét a hozzá tartozó 13 ezer négy -
zetméteres parkkal együtt egy gasztro -
nómus vásárolta meg még évekkel ko -
rábban, és az épületben a felújítás után
vendéglőt nyitott. A tulajdonos a park -
ban egy domb alatt pincerendszert fe -
de zett fel és történetének feltárásával
szakértőket bízott meg. A Bild című
lap beszámolja szerint a tulajdonos el -
mondta, hogy egy helytörténész a kas -

tély utolsó Wettin-házi lakója, Ernst
Hein rich szász herceg feljegyzései kö -
zött talált egy iratot, amely szerint Hit -
ler 1944 végén ínyencségeket raktá -
roz tatott el a pincékben – írja az MTI.
A náci vezér parancsára több teher -
autónyi pezsgőt, konyakot, sajtokat,
cso koládét és sok egyéb finomságot
szál lítottak a szászországi kastélypark
pincéibe, és Ernst Hein rich a tárolásért
cserébe egy csomag ínyencséget ka -
pott Hitlertől – állítja a tulajdonos a le -
véltári forrásra hivatkozva. Az elrak tá -
rozott élelmiszerekből és élvezeti sze -
rek ből nem maradt semmi, mert a te rü -
letet felszabadító szovjet csapatok ka -
tonái kifosztották a pincét – mondta a
Marcolini-palota tulajdonosa.

A csókról
VÍZSZINTES: 1. Elme. 3. “Ami

megszépíti, megédesíti a csókot, az
nem annyira ...” (Maeterlinck). 13.
Nemzetközi mértékegységrendszer (röv.).
14. Véres ...; Dashiell Hammett re gé -
nye. 15. Éppen csak súrol. 16. ... No -
vák; festő (Vilmos). 18. ... et labora!;
Imádkozzál és dolgozzál! 19. Betart!
21. Ötlet. 22. Orosz folyó. 24. Az érem 
előlapja. 26. Vérfaktor (röv.). 27. Teá -
zási időpont. 28. Kéznél levő hossz -
mér ték. 29. ... melegséged; Ady Endre
verse. 30. Lapok a talonból! 31. Szik -
la csúcs. 32. Saját kézzel (röv.). 33.
Kissé zümmög! 35. Germán nép volt.
37. Részben dolgos! 38. Vékonyabb
faág. 40. Fémipari szakmunkás. 43.
Cső rös agyagfuvola. 45. Minek követ -
keztében. 46. A zivatar kezdete! 48.
Já rom, de nem a táncom! 49. A csodák
csodája. 50. Görög betű. 51. Mérlegel,
fontolgat. 53. Kissé barna! 55. Numero 
(röv.). 57. Függőzár. 58. Erőgép. 60.
Madridi lap. 61. A kocka része. 62. Ré -
gi büntetőeszköz. 63. Bibliai ország a

Holt-tenger közelében. 65. Jószívűs -
kö dik. 66. Indulatszó. 67. Harap. 69.
Makacs, önfejű. 71. Az egyik égtájjal
kapcsolatos. 74. Kissé ravasz!

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Téli sporthoz szük -
séges eszköz. 3. Mindig ez van! 4. Íz,
zamat. 5. Hunyadi nádora. 6. Alma-...;
Almati régi neve. 7. Páratlan adás! 8.
Munkakerülő, tekergő. 9. Az óév kez -
dete! 10. Fűrészes élű, maláji tőr. 11.
Római számok; összegük: 1501. 12.
Vegyi reakcióba nem lépő. 17. Lenti
helyen. 20. Lusta. 23. Időnként jegy -
zetelő. 24. Aromás csoport. 25. Kissé
borzol! 28. Azután! 29. Mikszáth Kál -
mán hőse (Miklós). 31. Svéd, thaiföldi
és ománi gkj. 32. Sekélyen kapál. 34. E 
napi. 36. “... essem el én” (Petőfi). 38.
Tréfás színházi bemondás. 39. Luxem -
burgi, norvég és ománi gkj. 41. Bab
ka paszkodik rá. 42. Meredek, mély és
viszonylag szűk völgy. 44. Csónakge -
rinc. 47. Innivaló. 51. Orosz autómár -
ka. 52. Törött bot! 54. Elemi parány.
56. Lengyel város. 57. Elek! 58. Ma-
 gyar rapénekes. 59. Annak a tetejére.
61. Összeroskad. 62. Alexandre Du -
mas műve. 64. Egy (ang.). 66. Hiszen
(nép.). 68. Helyez. 70. Kéményszélek!
72. Oldalt szebb! 73. Kissé hideg!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megjelent az 
Erdélyi Gyopár idei
harmadik lapszáma

Tartalmából:
– Új elnöke van az Erdélyi Kárpát- Egye -

sületnek
– EKE-nap a Várban: országzászló az

aján dék
– Kirándulás Böjte Csaba gyermekeivel – 

felnőtt korra is megmarad az élmény
– Készülődés a Vándortáborra: hasznos

tanácsok, vonzó programok
– A Pietrele Doamnei-Rarău Természet -

vé delmi Terület bemutatása
– Kirándulás a Rozsályra 135 évvel ezelőtt
– Barangolás nyár eleji gombáink világában

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!
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Újabb adományok a nagybányai
Teleki-kúria felújításának javára!

Hamarosan a nagyobbik utcai
homlokzattal folytatódnak a munkálatok

VARGA ÖDÖN TIBOR (Edmund) neves szentendrei festőművész két 
alkotásával gyarapodott képzőművészeti gyűjteményünk, amelynek darab -
ja it azok között fogjuk kisorsolni, akik téglajegyek vásárlásával támogatják
a Teleki-kúria felújítási munkálatait! Az adományozó ugyanakkor felaján lást
tett Kárpáti triptichon c. monumentális (700x180 cm) alkotásának áta dá sá ra
is. Amennyiben sikerül árverésen értékesítenünk a kb. 5 ezer euróra becsült műal -
kotást, a bevétel u gyan csak a Ház felújítását segítheti.

Köszönjük az adományt! 

EZÚTON IS TÁJÉKOZTATNI SZERETNÉNK a munkálatokat a -
do mányai val segítő mag yar közösséget, hogy a Te le ki-ház nagyobbik utcai
homlok za tának felújítása – bár ígéretünk volt rá, hogy május vé gén el kezd -
hetjük a munkát – az építkezési engedélyeztetési eljárás elhú zó dása miatt
egyelőre kés ni kényszerül. Reméljük, hogy nem lesz hosszas a várakozási 
idő, s mi hamarabb valóban hozzáfoghatunk a terv bevettek meg va lósítá sá hoz.
Mi min denesetre azon leszünk, hogy ez így legyen, s bízunk benne hogy
azok is mindent megtesznek ennek ér dekében, akik az elmúlt évben is na gyon
sokat segítettek a felújítási tervek el készítésében, az enge dé lyezte té si doku -
mentáció összeállításában. 

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 és Edmund (Varga Ödön Tibor) munkáiból.

Legutóbbi adományok: Dr. Kürti Lász ló, Margitta – 100 lej (ezüst), Asz -
talos Gábor és Szilvia, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Vári Zoltán, Nagy bá -
nya – 10 lej (pó ló-bónusz), Név nélkül – 100 lej (2 db. bronz), Dövényi Zol -
tán, Szentendre – 200 lej és 10 000 fo rint (1 db. arany és 1 db. bronz), Dom bi 
Er zsébet és István, Nagybánya – 100 lej (e züst), Név nélkül, Nagy bánya – 50
lej (bronz), Csongovai Illés, Kap nik bánya – 100 lej (ezüst), Ju ra sics Klá ra,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Hadadi A dal bert, Nagy bánya – 100 lej (e züst),
A rany Botond Balázs, Oroszlány – 10 lej (pó ló- bó nusz), Szilágyi E ni kő, Nagy -
bánya – 40 lej (4 db. póló-bó nusz), Ár vai And rás, Győrújbarát – 40 lej (4 db. 
póló-bónusz), Haszeg Zoltán, Bu da pest – 2500 fo rint és 15 lej (bronz), Nagy 
Árpád, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Dinu Gabriella, Nagybánya – 100 lej (e -
züst), Gyarmathy Gábor és családja, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Tim Már -
ta, Nagybánya – 50 lej (bronz), Konrádi Sándor, Várkudu – 10 lej (pó ló- bó -
nusz), Tallódi Magdolna, Nagy bá nya – 100 lej (ezüst), Szmutku Zol tán, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 400 lej (1 arany és 1 ezüst),
Lipcsey Magda, Nagybánya – 15 lej (egyszerű), Móré Ambrus és Éva, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Berindán Emese, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Kulik
Mária Angela, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Zeleznik Erika, Nagybánya –
30 lej (3 db. egyszerű).

A MO CSÁ RI KÁROLY ÉS BARÁTAI (Káldor Zsuzsanna, Antós
Dénes és  Pleszkán Marianna hangszeres előadóművészek) által a Te le -
ki-ház feljújításának javára felajánlott JÓTÉKONYSÁGI HANG VER -
SENY bevétele 1 560 lej volt!

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

délután 5 órától a Teleki Házban!

Hatalmas mecsetet
terveznek Bukarestbe

Európa egyik legnagyobb mecsetje épül majd Bukarestben egy
muszlim kulturális központ részeként, amely 11 ezer négyzetméter
alapterületű lesz - adta hírül szerdán az Adevarul.

A romániai muzulmán felekezet a
török állam segítségével építi meg a köz -
pontot, amely könyvtárat, tantermeket
és szálláshelyeket is magában foglal a
tervek szerint.

Juszuf Murat romániai főmufti sze -
rint a mecsettel rendelkező európai fővá -
rosok közül a bukaresti mecset lesz a
legna gyobb. A telket az állam bocsá -
tot ta a muzulmánok rendelkezésére.

A főmufti szerint azért választották
Bukarestet, mert az elmúlt években csak -
nem megkétszereződött a fővárosban a 
muzulmánok száma, jelenleg megkö ze -
líti a tízezret. Bukarestben jelenleg négy
kisméretű mecset van. A Fekete-tenger 

partján lévő Dobrudzsa történelmi régi -
óban nagy létszámú török közösség él,
a 2011-es  népszámlálás adatai szerint
csak nem 65 ezren vallották magukat mu -
zul mán vallásúnak.

Mevlüt Cavusoglu török külügy mi -
niszter megköszönte az államnak, hogy
támogatja a mecsetek építését. Sze rin te
ez újfent bizonyítja, hogy Románia nyi -
tottságot tanúsít kisebbségeinek problé -
mái és szükségletei iránt. (maszol.ro)

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között, a Teleki
Házban!

Tel: 0362-401260

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított és bővített ki -
a dás! Érdeklődni lehet a Teleki Ma -
g yar Házban, vagy a +40262212668, 
+40744919166 tele fonszá mo kon.
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 K-generáció: eljött a magabiztos,
 aktivista tinilányok kora?

A 13-20 éves lányok már nem a házi vagy a szerelem miatt
szoronganak, hanem a világ jövőjéért aggódnak, de tennének is ez
el len.

Erős, magabiztos, harcos, empatikus, túlélő,
igazságos, és mindeközben nagyon emberi. Tá -
mogatja az elesetteket, de nem várja mások tá -
mo gatását; ha mégis megkapja, akkor szövet -
kezve, egyenrangú partnerségben vágnak neki a 
problémák megoldásának. Dühösen kapálózik
min den igazságtalanság el len, de tesz is va la -
mit, a céljai elérésének érdekében köt néhány
kompromisszumot, de a legnagyobbat – saját
el vei feladását – sohasem. Ja és közben 16 éves.

A fenti leírás egy olyan személyé, aki nem létezik, és mégis körvonalazódni
látszik a jelenlegi tinik körében. Katniss Everdeenről, a The Hun ger Games (Az
éhezők viadala) főszereplőjéről van szó. A regénytrilógia és a belőle készült
filmek nem hiába emelkednek ki a többi, az utóbbi pár évben nagyon menő,
disztópikus ifjúsági regény közül: a történet, a regénybeli világ mellett Katniss
karaktere teszi nagyon erőssé ezeket a szövegeket/filmeket. Katniss lett a régóta
áhított női karakter, akivel a tinédzser lányok azonosulni tudnak, akinek az élete
nem fiúkról és bulikról szól, hanem a túlélésről magáról, a tenni akarásról, a fo -
lyamatos aktív létezésről a sok-sok, passzivitásra ítéltetett női karakter mellett.

Nem csoda tehát, ha az amerikai fiatalok körében nemrég beazonosított új ge -
nerációt róla nevezte el K-generációnak Noreena Hertz közgazdász, egyetemi
ta nár. Hertz több mint ezer amerikai és brit, 13-20 éves lány megkérdezésével ju -
tott arra a következtetésre, hogy az 1995 és 2002 között születettek különálló
nem zedéket alkotnak, és nagyban különböznek a náluk csak picit korábban szü -
letettektől. Fő közös jellemzőik, hogy 

- teljes magabiztossággal kezelik a technológiai eszközöket; 
- szorongásban nőttek fel; 
- érdeklik a társadalmi, szociális kérdések; 
- aktivista beállítottságúak; 
- azt gondolják magukról, hogy egyediek. 
Ez utóbbi pont különösen annak fényében érdekes, hogy egy két évvel ez -

előtti kutatás, amely azt mérte fel, hogy miért depisek az Y-generáció tagjai, ki -
mutatta: egyik ok pont az volt, hogy különlegesnek érzik magukat. A javaslat ak -
kor az volt, hogy erről a szemléletről kellene letenni ahhoz, hogy valóban bol do -
gok lehessenek – az viszont nem derül ki, hogy a K-generáció esetében ez ne ga -
tív befolyással van-e, vagy éppen felhajtóerőként működik. 

„Ez az a generáció, akinek az al-Kaida beszivárgott a nappalijába és az okos -
telefonjára, akik látták a szüleiket és szeretteiket munka nélkül maradni. Ennek a 
generációnak a számára felkavaróan ismerősek Katniss 12. körzetbeli tájai:
egyen lőtlenséggel, erőszakkal, nehézségekkel – körülbelül így foglalja össze
Hertz a K-generációt. 

A közgazdász májusban egy, a McCann reklámügynökség által szervezett
ese ményen is felszólalt, és ennek nyomán kapta fel az angol nyelvű sajtó a K-ge -
neráció elméletét. Azt emelik ki a leginkább – és maga Hertz is ezt tartotta a leg -
aggasztóbbnak –, hogy ezek a fiatalok szoronganak, félnek. 

Sokkal több mindentől és más dolgoktól, mint a „tipikus” tinifélelmek – nem
attól, hogy nem szereti őket a barátjuk/barátnőjük, vagy hogy már megint meny -
nyi házi van; hanem a saját jövőjüket féltik. Ha kiakadnak azon, hogy az okos -
telefonjuk beesett a vécébe – Hertz ezt saját lánya esetével illusztrálta” –, akkor
nem a telefon, mint értéktárgy miatt keseregnek, hanem amiatt, hogy nem lesz -
nek elérhetők. De aggódnak a klímaváltozás, a terrorizmus, az egyenlőtlenségek
és a gazdasági helyzet miatt is, egyszóval amiatt, hogy „merre tart a világ”. 

A profizmus a technológia használatában ugyanakkor nem jelenti azt, hogy
csak on line léteznének, véli Hertz. Éppen ellenkezőleg, amellett, hogy on line
tart ják a kapcsolatot, a személyes találkozásokat többre értékelik a virtuálisnál,
és odafigyelnek az on line jelenlétükre és biztonságukra is. A „selfie and self ish”
(szelfiző és önző) generáció megnevezés nem illik rájuk: lehet, hogy szelfiznek,
de egyáltalán nem önzők, állítja Hertz. Ők azok, akik mások kárán tapasztalták
meg az on line jelenlét veszélyeit, és míg az „első ezredfordulósok” belefutottak
az on line kiposztolt meztelen fotókba, a K-generáció sokkal jobban odafigyel
erre. 

Hertz és pár más szerző is kitért arra a kérdésre, hogy milyen gazdasági hatá -
sai lehetnek a K-generáció képviselőinek. Amennyiben tényleg ilyen össze füg -
gő csoportot alkotnak – a kutatás azért nem reprezentatív –, akkor kevesebbet
fognak fogyasztani és másképp, állapítják meg - például ők sosem vásárolnak
zenét, mindig csak “leasingelik”. 

A kutatás emellett azt is kimutatta, hogy a K-generáció tagjainak csupán 6
szá zaléka bízik abban, hogy „helyes”, amit a nagyvállalatok tesznek. Ehhez ké -
pest a felnőttek 60 százaléka megbízik bennük, és még az „ezredfordulósoknak”
(a jelenlegi 20-30 évesek) is 12 százaléka. A felmérésben megkérdezett lányok
kimagaslóan karrieristák – 90 százalékuk mondta azt, hogy fontos egy jól fizető
állás a számukra – de, mint Hertz megjegyzi, az ő kapitalista attitűdjük erős
igazságérzettel társul. 

Ha Hertz helyesen körvonalazta a generációt, akkor valóban eléggé meg fe -
lelnek Katniss karakterének, abból is a könyvváltozatnak, mivel a filmben kicsit
rásegítettek a hős szerepre. Katniss nem hős, csak em ber, aki élni akar, anélkül,
hogy bárkit igazságtalanság érjen, és ezért hajlandó is tenni, viszont nem érzi
ma gát hősnek csak emiatt. Önállónak, cselekvőképesnek igen, miközben nor má -
lis mértékben fél és aggódik is - és pont ettől lesz emberi. (Transindex)

6 végzetes hiba, amit az
álláskeresés fázisaiban elkövetsz
Az álláskeresés nem mindig lélekemelő és vidám, sok csalódás

és kudarc érheti közben az embert. Nagyon könnyű bakikat elkö -
vetni a folyamat különböző fázisaiban; most azt összegezzük, mire 
kell figyelni egy-egy állomásnál.

Választás
Az álláskeresés azzal indul, hogy kiválasztjuk azokat a helyeket és pozíció -

kat, amiket meg akarunk pályázni – sokan már itt elkövetnek különféle hibákat.
Az egyik az, hogy válogatás nélkül mindenhova jelentkeznek, ami egy kétség be -
esett időszakban érthető, de nem mindig kifizetődő.

Egyrészt túl sok jelentkezést nehéz követni, így amikor felhívják a jelent ke -
zőt, pár perc alatt kiderül, hogy nem is emlékszik a szóban forgó hirdetésre, ami
egyből negatív képet alakíthat ki róla. Másrészt időt is elvonhat magától azzal,
ha olyan helyekre is elmegy egy-egy állásinterjúra, ahol egyáltalán nem szeretne 
dolgozni, persze erről még a jelentkezés előtt tudhatott volna, ha utánanéz egy
kicsit mélyebben.

A másik gyakori hiba ennek az ellenkezője, amikor a jelentkező az elvárások
miatt fél megpályázni egy pozíciót. A hirdetésekben az ideális jelöltet írják le,
így ha a hat-nyolc elvárásból egy-kettőnek nem felelünk meg, akkor is érdemes
jelentkezni.

Önéletrajz (CV)
Az önéletrajzok leggyakoribb hibái, hogy nincsenek a meghirdetett állásra

szab va, hanem egy általános, előre megírtat küldünk el változtatás nélkül min -
den hirdetésre. Fontos, hogy a CV mindig legyen a kiírt pozícióra hangolva,
azok a pontok legyenek benne kiemelve, amik vonzóvá tesznek minket az állást
meghirdető cég számára.

Néhány perces munkával átszerkeszthetjük az önéletrajzunkat, amivel egy lé -
péssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy felfigyeljenek ránk. Szintén hiba, ha a
CV áttekinthetetlen, túl hosszú vagy igénytelenül megírt, ahogyan a személyre
szabott, az adott céget megszólító kísérőlevél hiánya is ronthatja az esélyeinket.

Telefonos interjú
Az kiválasztási folyamat része a telefonos interjú, amikor előzetesen beszél -

getnek a jelentkezővel, és aminek komoly súlya van. A hívás sokszor váratlanul
ér kezik, ilyenkor az em ber könnyen lehet olyan helyzetben, amiben nem tud
nyu godtan beszélni. Éppen a munkahelyén van, közlekedik, hangos családi
összejövetelen vesz részt, bevásárol, így a keze tele van táskákkal vagy éppen a
délutáni alvásából ébresztették fel.

Nem feltétlenül nyerő az, ha azt próbáljuk sugározni, mindig rendelkezésre
állunk, készek vagyunk egy telefonos interjúra, majd a zavaró körülmények
közepette próbáljuk megválaszolni a kérdéseket és oldottan beszélgetni.

Nagy a hibafaktor ebben a szituációban, ezért sokszor célszerűbb megkö szön ni 
a hívást, majd elnézést kérve közölni, hogy most éppen nem alkalmas, nem va -
gyunk olyan helyzetben, hogy beszélgetni tudjunk. Ajánljuk fel, hogy vissza -
hívjuk mi őket, egyeztessünk egy mindkét fél számára alkalmas időpontot. Ez
legyen minél korábbi, ne húzzuk el, ne adjunk esélyt arra, hogy előttünk minél
több embert meg tudjanak hallgatni. (folytatjuk)

                            (men.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.

• Katalinban eladó közművesített,
építkezésre alkalmas telek, 33 ár. 

Telefonszám: 0729500350.
• VITA BENE kft – Munka he lye -

ket ajánlunk hölgyeknek otthoni be teg -
ápolás munkakörben Ausztriába. Fel ké -
szítő tanfolyamokat is ajánlunk. Tel.:
0740 077 491.

• Régi, Singer típusú varrógépek el -
adók. Telefonszám 0362-803523, vagy:
0771-738541.

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

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

Telefon: 0742 794 946
• A MEZZOFORTE Kft. munka -

könyvvel alkalmaz lamináltlap sza bá szat -
ban jártas asztalost, esetleg szak kép zet -
len munkást. Információk a 0744 570
717 és 0744 828 719-es telefonszá mo kon.

GYÁSZHÍR

Mély megrendüléssel és szomo -
rú an búcsúzunk

BERKESSY ZOLTÁNTÓL
az 1962-ben érettségizett volt

osz tály társai. Emlékét kegyelettel
meg ő ríz zük. Nyugodjon békében.

Fájó szívvel búcsúzunk a felejt -
he tetlen drága jó édesanyától,
anyóstól, nagymamától

STRÉBELI (szül. Ernszt)
MÁRIÁTÓL

Temetése ma, június 12-én, 14 órá -
tól lesz a Rozália (Horea I) ká polnától.

Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott. A gyászoló család.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetet mondok mind a -
zok nak, akik jelenlétükkel és virá -
ga ikkal fájdalmamban osztoztak és
elkí sérték utolsó útjára szeretett éd -
es anyá mat

PUSKÁS MAGDOLNÁT
Gyászoló leánya Zita.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk június
16- án két éve, hogy a szeretett

NAGY ISTVÁN
eltávozott az élők sorából. Emléke
legyen áldott. A bánatos család.

Könnyes szemmel és fájó
szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára és nagymamára,

FENYÁK GYÖRGYNÉ,
szül. CZOMPA KLÁRÁRA,
aki hatodik éve, hogy eltávozott.

„A míg csak élünk, rá emlékezünk, / Az
e gyütt töltött időt soha nem fe led jük.
/ Lé lek ben mindig itt lesz velünk. /
Odafentről is féltőn figyel minket.”
Emlékét ke gye lettel őrzi lánya és
unokája.

Szívünkben mély fájdalommal
em lékezünk, hogy június 10-én 1
éve, a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagy mama, dédnagymama

GICZEI IBOLYA
örökre itt hagyott bennünket.

„Csak az hal meg, akit elfelednek, /
Örökké él, akit nagyon szeretnek!”.

 
Június 9-én volt 3 éve, hogy a

drá ga férj, édesapa, nagytata, após,
testvér

PALENCSÁR ERNŐ
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.

Nyugalma legyen csendes.

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

IDÉNYZÁRÓ
TÁNCHÁZ!

– 17 ó rai kez det tel ap rók játszó -
há za,

– 18 órától gyermektáncház
– 19 órai kezdettel táncház na -

gyob bak nak és felnőtteknek!

MUZSIKÁL A BERENA!

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGY -
FÜRDŐ legközelebb június 18-án 

/ 0747017580 (Csoma Bea)

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
FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

MEGBÍZHATÓ,
DOLGOZNI AKARÓ,
TAPASZTALT

ALKALMAZOTTAT
keresünk a

Com pact üzletbe.
Jelentkezni
ÖNÉLETRAJZZAL
és AJÁNLÓLEVÉLLEL
a helyszínen: Bukarest sugárút

5. szám, naponta 9-18 óra között.

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
kincseket. Őrizzük meg gyűjtemé -
nyünkben 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.

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.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS

OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK

HANGLEMEZEK

WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

ŐSLÉNYPARK
BARCAROZSNYÓN

Dél-Kelet-Európa egyik legna gyobb
őslényparkja nyitotta meg kapuit a Bras -
só megyei Barcarozsnyón. Az 5 millió
eurós beruházásból létesített szóra koz -
tató központ 1,4 hektáron terül el és 45
életnagyságú dinoszauruszt sorakoztat
fel. A parkban faágak közé helyezett há -
zikók, mozi és számos meglepetés vár -
ja az érdeklődőket, akik a dinosza uru -
szok fejlődését végigkövető látványos
úton haladnak végig – idézte a létesít -
mény közleményét a román sajtó.

A befektetők 500 ezer eurós üzleti
forgalmat remélnek az őslényparktól az
első évben és több mint 100 ezer lá to -
ga tóra számítanak. A középkori barca -
rozsnyói vár közelében található dinó -
park, amely szabadtéri múzeum is, a hét
minden napján látogatható, 9.30-tól 20 
óráig. A belépti díj felnőtteknek 28, gye -
rekeknek 22 lejbe kerül, a 3 év alatti ki -
csik ingyen tekinthetik meg a hatalmas 
őslényeket. Barcarozsnyó Brassótól 15 
kilométerre, a Törcsvári-szoros bejára -
tánál fekszik. (kronika.ro)
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FIFA: Elvehetjük Oroszországtól 
és Katartól a vébét

Sepp Blatter lemondása után Domenico Scalát bízták meg az zal,
hogy vigye véghez a reformokat a FIFA-ban. Az olasz sport dip lo ma ta 
most kijelentette: ha bizonyítékokat találnak a korrupcióra,
elveszítheti a tornarendezés jogát Oroszország és Katar is.

Sepp Blatter eddig ragaszkodott ah -
hoz, hogy a 2018-as világbajnokság O -
roszországban, a 2022-es pedig Katar -
ban lesz, ez most radikális változás a
FIFA kommunikációjában.

Scala egy svájci lapnak nyilatkozva 
elmondta, hogy csak akkor jöhet szóba 
a rendezés elvétele, ha bizonyítékokat
találnak a korrupcióra, és ahogy fo gal -
mazott, hozzá még nem jutottak el bi -
zonyítékok. Más kérdés, hogy az an go -
loknál állítólag megvannak ezek a bi -
zo nyítékok, és a svájci hatóságok mel -
lett az FBI is nyomoz az ügyben.

Oroszország és Katar szerint min -
den rendben volt a pályázataikkal, de
még a FIFA-nál belső vizsgálat indult,
hogy tisztázzák, minden rendben ment- e
a pályázásnál. Sokat elmond a vizs gá -

lat eredményéről, hogy azt mindezi dá -
ig nem hozták nyilvánosságra (ez az a
bizonyos Gar cia-jelentés), a FIFA a ma -
ga részére levont ugyan tanulságokat, de
azokat a jelentést készítő Mi chael Gar -
cia nem fogadta el. (SamsungSport)

Megérdemelt Barceona-
fieszta Berlinben 

„Fantasztikus mérkőzés volt, ahol mindkét csapat mindent meg tett
a siker érdekében” – foglalta össze Luís Enrique a labda rú gó- Baj -
nokok Ligája szombat esti berlini döntőjét, melyben csapata, a Bar -
ce lona 3-1-re legyőzte a Juventust. 

A katalánok vezetőedzője – aki a Ki -
rály Kupát és a spanyol bajnokságot
megnyerve triplázott a szezonban – ta -
nítványai kiváló kezdését hangsú lyoz -
ta, meglátása szerint rászolgáltak a si ker -
re. Mindezt jól tükrözi a horvát Ivan Ra -
kitic gólja, amellyel egy szépségdíjas,
sokpasszos labdajáratást követően a ne -
gyedik percben megszerezték a veze tést.

A sérült Giorgio Chiellini hiánya a -
laposan sebezhetővé tette a Juventus vé -
delmét, amelyet csak az utolsó bás tya -
ként bravúros hárításokat bemutató Gi -
anluigi Buffon nyugalma mentett meg
attól, hogy a Suárez–Neymar–Messi tri ó
ne igázza le teljesen már az első féli dő -
ben. A katalán fölény közepette a to ri -
nói Zebrák ellentámadásai eleinte ve -
szélytelenül lecsorogtak, de ahogyan tel -
tek a percek, úgy egyre inkább össze -
szedték magukat.

Próbálkozásaik az 55. percben értek 
góllá, amikor a Real Ma drid elleni elő -
dön tőben is eredményes Álvaro Mo ra -
ta megbosszulta a Bar ce lona könnyel -
mű ségét. Az egyenlítés lendületet a dott
az olasz csapatnak, de kitámadásukra a 
katalán alakulat egy Messi által veze -
tett villámgyors támadással válaszolt, a -
melyből Suárez (68. perc) szerzett is -
mét vezetést. A katalánok nem sokkal
később újfent eldönthették volna a ku -
pa sorsát, de Neymar elképesztő hely -
zetben a kezére fejelte a labdát, ami on -
nan ugyan a hálóban kötött ki, de a bíró 
érvénytelenítette a találatot.

A Juventus az utolsó leheletéig küz -
dött, de a ráadás utolsó pillanataiban a
Bar ce lona egy újabb kontra végén Ney -
mar befejezésével megadta a ke gye lem -
döfést riválisának. A brazil klasszisnak 
ez volt a tizedik találata  az idei BL- sze -
zonban, és így beérte Messit és Cris ti a -
no Ronaldót a gólkirályi címért foly ta -
tott versenyben.

Ekkor amúgy már pályán volt Xavi
is, aki pályafutása 767. mérkőzését ját -
szotta a Barca színeiben, és az ősi ri vá -
lis Real Ma drid kapusát, Iker Casillast
megelőzve a rekordot jelentő 151. BL-
 találkozóval a háta mögött int búcsút
24 év után a klubnak.

A mérkőzés legjobbjának megvá lasz -

tott Andrés Iniesta szerint a gyors ve -
ze tés után könnyedén eldönthették vol -
na a találkozót, de nem tudtak élni a le he -
tőséggel, így rendkívül nehéz össze csa -
pás lett belőle. Hozzátette, hat évvel ez -
előtt úgy gondolták, szinte lehetetlen lesz
újra triplázniuk, most mégis megtették, 
s szeretnék élvezni a pillanatot.

„Nem sikerült győznünk, de nem a -
zért, mert nem próbálkoztunk. Volt vagy
tíz perc, amikor azt hittem, hogy nyer -
ni tudunk, de épp akkor vesztettük el”
– mondta csalódottan Buffon. A Ju ven -
tus 37 éves kapusa szerint a Bar ce lona a
világ legjobb csapata, teljesen igaz sá -
gos a végeredmény, ám az a tény, hogy 
eljutottak idáig, őket is magabiztossá
teszi.

„Két-három év múlva talán más ál -
mo kat is megvalósítunk” – tette hozzá.
A története ötödik BL-serlegét begyűj -
tő Barcával ellentétben a Juventus tör -
ténete hatodik ezüstjével az élre állt a
döntőt elveszítők örökrangsorában, de
Massimiliano Allegri így is büszke ta -
nítványaira. Az olasz bajnok vezető ed -
zője szerint tudnak még fejlődni, és ar -
ra törekszenek, hogy folyamatosan Eu -
rópa legjobb nyolc csapata között le gye -
nek. „Persze az álmunk továbbra is a Baj -
nokok Ligája, reméljük, egyszer sike -
rül” – mondta Allegri.

A 2015–2016-os Bajnokok Ligá ja-
 sze zon selejtezőjének sorsolását már jú -
nius 22-én megtartják a svájci Nyon ban,
majd június 30-án az első mérkő zé se -
ket is lejátsszák. A román bajnok Ste a -
ua és a mag yar aranyérmes Videoton a
július közepén kezdődő második kör ben
kapcsolódik be a küzdelembe.

A négykörös selejtező augusztus 26-
 án ér véget, a szokás szerint 32 csa pa -
tos csoportkör szeptember 15-én kezdő -
dik és de cem ber 9-én ér véget, míg az e -
gyenes kieséses szakasz első játék nap -
ja 2016. február 16-án lesz. A BL dön -
tő je jövőre a milánói San Siróban lesz
május 28-án.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

F1: Ham il ton simán
nyert Kanadában

Visszatért a dobogó legfelső fokára Lewis Ham il ton, a Mer ce des
világbajnok brit versenyzője, ugyanis megnyerte a Forma 1-es
Kanadai Nagydíjat csapattársa, Nico Rosberg előtt. A 30 éves brit
versenyző az élről indulva, végig az élen haladva győzött, pá lya fu tá sa 
37. futamgyőzelmét aratva ezzel.

Rosberg az első pillanattól a má so dik
helyen haladt, és ugyan mindent meg -
tett, de nem volt esélye csapattársa le -
győzésére.

A harmadik helyen a Wil liams finn
versenyzője, Valtteri Bottas ért célba,
mi után a sokáig előtte haladó honfi tár -
sa, a ferraris Kimi Räikkönen a verseny 
felénél megpördült, rengeteg időt ve szí -
tett, és negyedik lett. 

A 70 körös futamon a 18. helyről in -
dult Sebastian Vettel (Ferrari) az ötö dik
helyre jött fel.

A rajt után az élmezőnyből min den -
ki megtartotta pozícióját, Hamiltont Ros -
berg, Räikkönen és Bottas követte. A
brit pilóta gyorsan megnyugtató e lőny -
re tett szert, Rosberg pedig a Ferrari finn -
jével szemben szerzett kisebb előnyt, és 
hosszú körökön át, tulajdonképpen egé -
szen a 30. körre időzített kerékcserékig 
nem is volt változás az élen.

Eközben a 18. helyről startolt Vettel 
és a 15-ről indult Felipe Massa (Wil li -
ams) folyamatosan előzött és jutott egy -
re előrébb, még úgy is, hogy Vettel na -
gyon hamar kiment kereket cserélni.

A mezőny elején először Räik kö nen
váltott gumikat, ám alig ért vissza a pá -
lyára, a lassú jobb kanyarban csúnyán
megpördült, és rengeteg ideje ment el,
amíg megfordult és menetirányba állt.
A finn hibáját Bottas használta ki, és e -
lé került.

A Mercedesek kerékcseréi után Ha -
m il ton előnye hirtelen 2 másodperc alá
csökkent, és ezt követően Rosberg so -
káig próbált közel kerülni hozzá, ám egy
másodpercen belülre egyszer sem tud -
ta faragni hátrányát, így pedig nem nyit -
hatta a hátsó szárnyát, és esélye sem volt
az előzésre.

A hajrában Vettel egészen az ötö dik,
Massa pedig a hatodik helyig jutott elő -

re, Räikkönen viszont nem tudta már
visszaszerezni a harmadik pozíciót. 

Ham il ton összességében nagyon si -
mán győzött, és szerezte meg karrierje
negyedik sikerét Kanadában. 

1. Lewis Ham il ton / brit / Mercedes
/ 1:31:53.145

2. Nico Rosberg / német / Mercedes
3. Valtteri Bottas / finn / Wil li ams-

 Mercedes
4. Kimi Räikkönen / finn / Ferrari
5. Sebastian Vettel / német / Ferrari
6. Felipe Massa / brazil / Wil li ams-

 Mercedes
7. Pas tor Maldonado / venezuelai / 

Lo tus-Mercedes
8. Nico Hülkenberg / német / For -

ce In dia-Mercedes / 1 kör h.
9. Danyiil Kvjat orosz / Red Bull-

 Renault / 1 kör h.
10. Romain Grosjean / francia / Lo -

tus-Mercedes / 1 kör h.
11. Sergio Pérez / mexikói / Force

In dia-Mercedes / 1 kör h.
12. Carlos Sainz Jr. / spanyol / To -

ro Rosso-Renault / 1 kör h.
13. Dan iel Ricciardo / ausztrál / Red

Bull-Renault / 1 kör h.
14. Marcus Ericsson / svéd / Sau -

ber-Ferrari / 1 kör h.
15. Max Verstappen / hol land / To -

ro Rosso-Renault / 1 kör h.
16. Felipe Nasr / brazil / Sau ber- Fer -

rari / 2 kör h.
17. Will Stevens / brit / Ma rus sia-

Ferrari / 4 kör h.
Nem ért célba:
Roberto Merhi / spanyol / Ma rus -

sia-Ferrari / 57 kör 
Jenson But ton / brit / Mc La ren-Hon -

da / 54 kör
Fernando Alonso / spanyol / Mc -

La ren-Honda / 44 kör.
(MTI)


