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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.

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.

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.

Különjáratot indított az Urbis
Keddtől új járatot indított a közszállítási vállalat a 10- es szá -

mú, vagyis a vasútállomás és a Művészeti Líceum közötti vonalon.

A járat útvonala: vasút ál lo -
más - Traian sugárút - Pizza Plus
- Ca nal 7 - Bukarest sugárút -
Pietrosu - Unirii sugárút - Vic -
to riei utca - Szent Antal temp -
lom (a futballpálya környéke).

A busz az iskolaidőszak i de -
jén közlekedik. 7.35 órakor in -

dul a vasútállomásról, és 7.50
ó rakor érkezik meg a végál lo -
másra. Visszafelé az 1-es, a 4-
 es, a 8-as és a 9-es járatok biz -
tosítják az összeköttetést a fo -
cipálya környéke és a vasútál -
lomás között.

(tamási)

Negyed évszázad
erdélyi mag yar

politikatörténete:
1989-2014

Közismert tény, hogy
nemzeteket úgy lehet aka -
rat képtelenné tenni, esz me -
ileg lefegyverezni, ha eltor -
zít ják önképüket, ha elve -
szik tőlük valós történel mü -
ket, s azt idegen érdekek -
nek és értékeknek megfele -
lő, hami sított történelemmel 
helyettesítik.

Amikor az Erdélyi Ma -
g yar Nemzeti Tanács meg -
je lentette Borbély Zsol t Attila
politológus-közírónak a rends zerváltás óta eltelt ne -
gyed évszázad politikai tör té néseit összefoglaló mo no -
gráfiáját, az volt a célja, hogy szembeszálljon a jelen i -
dejű történelemhamisítással, hogy rögzítse a tényeket 
úgy, ahogy azok megtör tén tek.

„A szerző nem csupán történelmet ír és kevés volna, 
hogyha csak a jeles politológus, jogász és közíró kivé -
te les szakértelmét és lényeglátását méltathatnánk. Mind -
ezeken túlmenően Borbély Zsolt At tila erdélyi közel múl -
tunk hiteles tanújaként szól hozzánk, mint olyan em ber, 
aki maga is cselekvő közszereplője volt az elmúlt ne -
gyed évszázadnak, aki számára a toll fegyver, az írt szó
cselekedet” (…)

„Azok számára, akik huszonöt év után sem adták
fel, Borbély Zsolt könyve erőforrás, muníció és fegyver
a folytatásra. «Az nem lehet», hogy annyi nemes tö rek -
vés és áldozatos erőfeszítés hiábavaló lett volna erdélyi 
magyarságunkért” – írja Tőkés László „Az erdélyi ma -
gyar politikai érdekképviselet negyed évszázada” cí mű
kötet előszavában.

A kötet bemutatására a Teleki Mag yar Házban
kerül sor 2015. június 11.-én 18.00 órától, majd a
könyvbemutatót követően borkóstoló veszi kez de -
tét, ahol a szerző borszakértői minőségben 9 féle
bort mutat be a Balaton-menti és villányi térségből.
Az esemény előtt 17 órától sor kerül az Erdélyi Ma -
g yar Nemzeti Tanács esedékes tisztújító köz gyű lé -
sé re.

A rendezvény nyitott, a szervezők mindenkit sze -
retettel várnak.

Felhívás a kár -
pát aljai mag yar
nem zettársaink
megsegítésére

Amint az közismert, a kárpátaljai ma -
gyar közösség háborús helyzetbe ke rült. 
Az országban az infláció soha nem ta -
pasztalt méreteket öltött, és a súlyos sze -
génység sokak számára megtapasztalt
valóság lett. A régióban a háború előtt
is gyenge volt a gazdasági helyzet. A
Kár pátalját megjárt erdélyi mag yar em -
berek azzal szembesültek, hogy a Kár -
pát-medencében van egy magyarlakta
régió, ahol az erdélyi körülményekhez
képest is jóval nehezebb a megélhetés.

Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács 
(EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) pénzbeli adománygyűjtést kez -
deményez a kárpátaljai magyarok meg -
segítésére. Az adományokat 2015. júli -
us 30-ig várjuk. Az összegyűlt pénza do -
mányokat a Kárpátaljai Mag yar Kul tu -
rális Szövetség Jótékonysági Alapít vá -
nyának adjuk át. Az Alapítvány a kár -
pátaljai mag yar óvodás és iskolás gyer -
mekek étkeztetésére fordítja a felaján -
lásokat.

Az adományokat az alábbi bank -
számlára várjuk OTP Bank, számla tu -
lajdonos: Asociaţia EMNT Egyesület,
számlaszám: RO58 OTPV 2000 0034
5078 RO01

A számlára lejben lehet utalni, vagy
az OTP Bank fiókjaiban készpénzt be -
fizetni. Utaláskor, befizetéskor kérjük
feltüntetni: Kárpátalja.

Az Erdély-szerte működő EMNT De -
mokrácia Központokban gyűjtő helye ket
hozunk létre, ahol a segíteni szán dé ko -
zók szintén átadhatják pénzbeli ado má -
nyaikat.

A gyűjtésben partnerünk az Erdélyi
Mag yar Néppárt, valamint annak ifjú -
sági szervezete, a Minta is. További csat -
lakozókat, együttműködő szer vezete ket
szívesen várunk.

 Tőkés László, az EMNT elnöke
Izsák Balázs, az SZNT elnöke

Nagybányán pénza domá nyo -
kat a Teleki Mag yar Házban mű -
ködő Demokrácia Központban
gyűj tenek.

FF2015 - Üzlettér, vásártér,
főtér – szabadtéri kiállítás

Szabadtéri kiállítást szervez a Főtér Fesztivál 2015. al kal -
mával a Nagybánya.ro. A kiállítás tárgya a múlt század első
felében meglévő főtéri kereskedelmi egységek, boltok bemu -
tatása korabeli fényképek feldolgozása által. Szeretettel foga -
dunk régi fényképeket a főtér épületeiről, ahol látszanak az ak -
kori üzletek és szolgáltatóegységek.

Beküldeni lehet saját tulajdonban lévő fényképet, szkenelve
vagy interneten talált felvételeket emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro.

A beküldők között értékes könyvadományokat sorsolunk ki
a Főtér Fesztivál 2015. idején.

Beküldési határidő: 2015. augusztus 21.

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.)

A hét mottója:
,,Ha valaki elég időt eltöltött ebben az országban

(...), immunis lesz a hülyeséggel szemben, s ritkán

lepődik meg bármin is. ” (Keresztury Tibor)
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JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd júniusban 9-én és 23-án, 15-16

óra kö zött tart ingyenes jogta nácsadást a nagy bányai
RMDSz  szék házban (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).

Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fo gadó ó -
rák sze mélyes vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján történnek,
ezért megkérjük a jog ta nács adást igény lő ket, hogy idő ben
jelezzék szándékukat a 0262-217103 vagy 0262- 216593 tele fon számon.

Folytatódik a mag yar és
német nyelvtanfolyam

A korábban a Duna Tele ví zió ál tal is
be mu tatott mag yar nyelv tan fo lyam máso -
dik félé vére is a Nagy bá nyai ,,Pet re Dul fu”
Me gyei Könyv tár ban kerül sor minden hét -
főn 17.30 ó rá tól, Komlósi La jos nyelvtanár irá nyí tásával. A nyelv tanta nu lást ki egé -
szí tik a népdalok, gyer mekdalok és az e gyütt lét kö zös él mé nye.

***
Ugyancsak a Megyei Könyv tárban tartják a német nyelvtan fo lyamot is (ro mán

nyelvű szakirá nyítással), az aláb bi pro gram sze rint:
- tanulóknak (V. osztálytól) min den kedden 16.00 órától
- felnőtteknek minden szerdán, csü törtökön és pénteken 17.30 ó rától.

Továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Fizessen elő...
... 2015-ben is a Bányavidéki Új Szóra a posta hi va ta lokban, vagy

a postai lap kéz be sí tőknél. 1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék; 3 hó napra -
19.50 lej + postai járulék; 6 hónapra - 39 lej + postai járulék.

Az előfizetés továbbra is a leg biz tosabb módja annak, hogy hoz zá -
jus son lapunkhoz.

Segítség szenvedély -
betegeknek

A Bo nus Pas tor
A lapítvány rövid tá vú 
terápiás programot
szer vez szenve dély -
betegeknek és felnőtt 
hozzátar to zóiknak
2015. június 15-26.
között Szent katol nán,
Kézdivásárhely mel -
lett, Kovászna me gyé -
ben.

Az ország bár me -
lyik részéről vár juk a -
zok jelentkezését, a -
kik változtatni sze ret -
nének alkohol-, drog-, nikotin-, já ték-
vagy társfüggőségükkel terhelt é let mód -
jukon. Jelentkezési határ i dő: 2015.
június 8. Bővebb információk a
www.bonuspastor.ro weboldalon.

A Máramaros megyei érdekeltek ke -
ressék szatmárnémeti munkatársunkat
a következő telefonszámon: 0744-539213.

Újdonság!
Eredeti gyergyói
kürtőskalács a

nagybányai
Nagypiacon!
Keresse fel
standunkat,

szeretettel várjuk!

Betiltották a
fizetős

autóstopot
Kihirdette Klaus Iohannis ál -

lam fő a fizetős autóstopot betil -
tó tör vényt szerdán.

A kormány tavaly ősszel terjesz tet te
a parlament elé a személy- és áru szál -
lításról szóló 2003-as törvény módo sí -
tását célzó tervezetét, amellyel a feke -
te fuvarozásnak akar gátat szabni. A jog -
szabály indoklása szerint az utóbbi idő -
ben elszaporodott az illegális személy -
szállítás, amely hátrányosan érinti a
taxis cégeket és a személyszállító vál -
lal kozásokat, és közvetett módon – a ki -
eső adóbevételek miatt – az állami költ -
ségvetést is.

Az időközben elfogadott, most ki -
hir detett törvény szerint büntetni fog ják
azokat a járművezetőket, akik – az ön -
kor mányzatok által kibocsátott – enge -
dély nélkül, pénzért szállítanak árut vagy
utasokat. Ezentúl 1000-5000 lej közöt -
ti bírságot kell fizetnie annak, aki rend -
szeresen stoposokat vesz fel fizetség
el lenében.

Ugyanezzel a bírsággal sújthatók a -
zok az alkalmi „taxisok” is, akik a Ro -
mániában is egyre népszerűbb okos te -
lefonos Uber pro gram segítségével sze -
rez nek fizetős utasokat, anélkül, hogy
taxis-engedéllyel rendelkeznének és a -
dóznának bevételük után.

Más európai országoktól eltérően Ro -
mániában a felvett autóstopostól több -
nyire elvárják, hogy fizessen a fuvar ért.
A viteldíjról sokszor már az utazás e -
lején megegyeznek a felek. Egyébként
a fizetség az egészségügyben szokásos
„hálapénzhez” hasonló módon cserél
gazdát: az utazás végén az utas belá -
tása szerinti hozzájárulást ajánl fel az
ü zemanyagköltséghez, amelyet a gép -
kocsivezető vagy elfogad, vagy nem.

(MTI)

Zsák a foltját
Az átellenes szomszédban zeneszó

hallatszott. Feketébe öltözött ifjú pár ké -
szült esküvőre. Az alacsony vőle gény
csipőficamos volt, két bottal járt, lábá -
val szélesen kaszált. Az ezüsttel áttört
fekete ruhás menyasszony fém ken gyel -
ben húzta maga után para li zált lábát. 

Ők az ablakból nézték kocsiba ü -
lésük kínlódását. A férje gúnyosan ka -
cagta: zsák a foltját, és utánozta nyo -
morék mozgásukat. A felesége is ka ca -
gott, de abbahagyta és feléje fordulva 
kérdezte: hogy mondtad?

- Megtalálta a zsák a foltját.
A felesége arca ellenséges lett, úgy

szegezte mellének a kérdést:
- Kettőnk közül ki volt a zsák és ki

a foltja?
A férfi jó kedvvel:
- Én voltam a folt.
A nő támadó élességgel:
- Tehát én egy lyukas zsák vol tam,

amit be kellett foltozni.
Ez váratlan és ellenséges fordulat

volt nagy egyetértésükben, új, saját
otthonukban.

- Ez csak amolyan népi szólás - ka -
cagta a férfi, és félkézzel átölelte fele -
sége vállát.

Az kivonta magát az ölelésből és
nem vette le róla számonkérő tekin te -
tét. A férfinak szembe kellett néznie a
kihívással. Védekezésként a támadást 
választotta:

- A volt vőlegényed megállít, kéri tő -
lem a harmincezret, amit kölcsön a dott
neked, adósa maradtál a bank nak, ár ve -
rezni akarták az alig befejezett há zadat.

A nő nyersen felkacagott:
- Azt hitte, hogy ingyen nyalhat?
Hűvös szél fújt keresztül kényel mes

otthonukban, és a felesége elébe tett

egy ügyvédi felszólítást: vagy vissza -
fizeti barátjának a hatvanezret, vagy
perelni fogja.

A férfi belekacagott a másik ar cá ba:
- Már nem emlékszel? Ennyi tar -

to zásod volt még a banknál. Együtt vit -
tük be, és az új ház harminc száza lé -
kát rám irattad.

- Hülye voltam.
- Más választásod nem volt.
- Most honnan fizetjük vissza?
A férfi magabiztosan:
- Nincs írása róla, még tanúja sincs. 

Amolyan kanmuri volt, búcsúztam a
legénységtől, ő meg aznap végre haj -
tást inkasszált, tele volt a zsebe. Le -
ad tam neki egy szexis sztorit rólad,
ami az agyára ment.

- Rólam?
- Bolondul érted, és volt benne már 

három deci. Eljátszottam neki, hogy 
szoktál szeretkezni. Képzeleten felül si -
került.

- Aljas disznója!
- Drágám, mienk ez a kényel me -

sen berendezett ház!
- Pusztulj előlem, kikaparom a sze -

med!
- Drágám, az igazgatóm meghí -

vott kettőnket vacsorára osztály ve ze -
tői kinevezésem ígéretével. Tudod mi -
lyen fontos ez nekünk?

- Nagyon rámenős?
- Beképzelt bunkó. Megkapom a

kinevezést, te pedig lerázod őt szokott 
taktikáddal.

A szomszédban megint felhangzott 
a muzsika, az ifjú pár visszatért a pol -
gáriról, mint hivatalos házasok. Nyo -
morékságukban alig tudtak kiszállni
a kocsiból.

Ők ketten kacagtak, és utánozták
elégedetten egészséges mivoltukban a
szerencsétleneket.

Szigeti Béla
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (17.)  
Kiss Oszkár volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak:
Közel 11 éve, hogy a Németh László 

Líceum padjaiból kinőve sikeresen leé -
rett ségiztem. Hova sodort a sors? Ko -
lozsvárra, a kincses városba.

Matek-infós osztály tanu lójaként úgy
gondoltam, hogy a reál szakból elég volt,
és itt az ideje a humán szak felé irá nyul -
ni. Így hát úgy döntöttem, hogy a Ba -
beş-Bolyai Tudományegyetem Jogtu do -
mányi karára felvételizem. Román szak -
ra. Miért mertem nekifogni az ügyvédi
szakmának? Mert tudtam, hogy van egy
nagy előnyöm a többi kollégáimmal szem -
ben: tudok magyarul. És nem csak, hogy
tudok magyarul, hanem anyanyelvi szin -
ten írok, olvasok, fogalmazok.

Mindezt annak köszönhetően, hogy 
a líceumot magyarul végeztem. Vol tak- e 
hátrányok, nehézségek? Igen, de nem le -
győzhetetlenek. A román nyelvtu dá so -
mat folyamatosan bővítettem. Romá nul
tanulni Romániában nem nehéz. Ami -
kor kikerültem az egyetemről és a mun -
kaerőpiacon próbáltam elhelyezkedni,
a munkáltató fő kérdése az volt, hogy

hány nyelvet beszélek. Mondanom sem
kell, hogy ma a mag yar nyelvnek kö szön -
hetően sikeresen épül a karrierem, mert 
SZÜKSÉG van mag yar nyelvet isme -
rőkre. Nyelvtudás alatt nem az egy sze -
rű, nap mint napi beszédet értem, ha -
nem annak a komplexebb módját: fo -
galmazási készséget, helyesírást, gon -
dol kodást. Erre pedig csak egy kihagy -
hatatlan része az életünknek tanít meg:
a líceum.

Minden szülő gyermekének a leg job -
bat kívánja, és úgy gondolja (téves ala -
pokból kiindulva), hogy gyermeke job -
ban fog érvényesülni, ha román iskolát
végez. Ez el len száz meg száz érvem
van, de egyet mégis kiemelnék: gon dol -
ták volna, hogy Klaus Johannis, aki né -
metül végezte líceumi tanulmányait, Ro -
mánia elnöke lesz?

Köszönettel tartozok a líceumnak,
volt tanáraimnak, osztálytársaimnak és 
nem utolsó sorban szüleimnek, mert e -
sélyt adtak érvényesülni. Magyarul.

Kiss Oszkár ügyvéd, Kolozsvár

Az alábbiakban közöljük a nagybányai óvodák
és napközik jövő tanévi kínálatát:

A NÉMETH LÁSZLÓ ELMÉLETI LÍCEUM
ÓVODACSOPORTJAI:

(Iratkozás a Németh László titkárságán str. Luminisului 1, tel: 0262 213 586)

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724 865 299, Vincze Melinda, tel.: 0735 500 526

8-as Számú Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda,
tel.: 0735 501 201

12-es Számú Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát
Etelka, tel.: 0742 027 848

Wal dorf napközis csoport, óvónő: Kerekes Gabriella, tel. 0742 146 735

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

Színe és fonákja:

Amikor hülyének
nézik az embert...

Bizonyára önökkel is előfordult már, hogy egy
vá sárlás vagy szolgáltatás igénybevétele során úgy
érezték, palira vették önöket. Kellemetlen érzés, fő -
leg ha egy olyan cég részéről ért minket ez a „ma -
dárnaknézés”, amelyikben éveken át megbíztunk.

Nem szokásom ezeken a dolgokon különösebben
felháborodni, az utóbbi napokban azonban több i -
lyen bepalizás is történt velem.

Az első kettő egy mobilszolgáltató „ajándéka” 
volt, míg a harmadik, szerintem a legdurvább, egy
üzletlánctól jött, csak úgy bónuszként az előző ket tő -
re, hogy a történések biztosan kiüssék nálam a biz -
to sítékot.

Áprilisban új (drágább) szerződést kötöttem mo -
bil szolgáltatómmal, azzal a szolgáltatóval, mely szín -
re olyan, mint az anyaországi kormánypárt. Ebben
a szerződésben világosan le van írva, hogy az új (14
eurós) szer ződés életbelépésével egyidőben a régi (10
eurós) szer ződés megszűnik. Igen ám, de immár két
hónapja a régi szerződés tarifáját is leszámlázzák
számomra, vagyis eddig 20 eurót nyúltak le tőlem.

A második ilyen számla kézhezvétele után ter mé -
szetesen felhívtam az ügyfélszolgálatot, méghozzá a 
mag yar nyelvűt, ha már élhetünk ezzel a lehető ség -

gel is. A vonal túlsó végén egy úriember meg hall gat -
ta panaszomat, majd készségesen segíteni próbált,
átirányítva hívásomat az ügyben illetékes kollegi -
ná jához, aki kedvesen elmagyarázta nekem, hogy azt
a plusz összeget a lakástelefon miatt kell fizetnem.
Akkor tudtam meg - több év után -, hogy elvileg la -
kástelefonom is van, igaz, erről soha egyetlen hívás
sem ment ki, ezt a hölgy is elismerte. Igaz ugyan,
hogy a régi szerződés megszűnt - magyarázta to vább
a vonal túlsó végén a kedves hang -, de az ahhoz
tartozó, akkor bónuszként kapott lakástelefon kár -
tya túlélte a szerződés „pusztulását”.

Így, miután a hölgy egy utolsó erőfeszítéssel még 
megpróbált eredménytelenül rávenni arra, hogy tart -
sam fenn a soha igénybe nem vett szol gál tatást, ígé -
retet kaptam arra, hogy beszélgetésünk i dő pont já -
tól „halottá” nyilvánítják a számot.

Mindig úgy tudtam, hogy a mellékszerződés a fő -
szerződés sorsát követi (Accesorium se qui tur prin -
ci pale, mondja a latin), ezt még a rómaiak fogal maz -
ták meg. A fenti példa is igazolja azonban, hogy a
szolgáltató önkényesen fölülírta a kétezer éves jogi
princípiumot.

Nagyjából ugyanakkor rendelni akartam számí -
tó gépemhez egy külső memóriaegységet is az emlí -
tett szolgáltató webáruházától. Kinéztem 58 euróért 
egy ilyen kütyüt, amit gyanútlanul betettem a virtu -
ális kosárba. Ahogy az áru oda került, ára máris 60
euró fölé ugrott. Több mint két eurót tett rá a rend -
szer, amit valószínűleg csak azért vettem észre, mert 
az ár meghaladta a 60-as küszöböt, így jobban szem -

betűnt, mintha mondjuk 58-ról 59 euróra emelték
vol na.

A harmadik sztori az egy áruházlánc egyik saját
termékével kapcsolatos. A márka nevét nem árulom
el, csak annyit mondok róla, hogy két szótagú név,
„Pro”-val kez dő dik és „xi”-vel végződik. Sajnos nem
én vagyok az első, aki olyan mogyorós vagy mazso lás, 
esetleg mo gyorós-mazsolás csokoládét vett, amelyik -
ben kuka cok hemzsegtek. Minap megbontottam egy
ilyen táb la csokoládét, és...  azt hiszem, egy életre el -
ment a kedvem a mogyorós csokoládétól. Nyomban
ellen ő riztem a szavatossági időt, s meglepődve ta -
pasz tal tam, hogy az no vem ber közepén jár csak le.  

Stílszerűen mondva, nem akarok kukacoskodni,
de hogy nézhet ki az áruházi polcon egy hasonló ter -
mék a szavatossági idő lejárta előtt pár héttel, ha
már fél évvel a jótállási idő lejárta előtt sem al kal -
mas emberi fogyasztásra? S mi történik, ha meg sé -
rül a csomagolása, s a nemkívánt lakók más élel mi -
szereket is ellepnek?

A viktimológusok valószínűleg azt mondanák er -
re: csak azt verhetik át, aki hagyja magát átverni. Le -
het, hogy így van, csak éppen nem mindig vagyunk
tudatában annak, hogy éppen átvernek minket. A
nap jainkban divatos bepalizási praktikák már any -
nyi ra kifinomultak, hogy csak hónapokkal, évekkel
ké sőbb válik szá munkra nyilvánvalóvá, hogy áldo za -
tokká váltunk.

Vagy csak én gondolom úgy, hogy átvertek? Le -
het, hogy mifelénk ez a normális, a természetes?

Tamási At tila

Iratkozás nagybányai mag yar óvoda-
és napközicsoportokba - 2015-2016

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.
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Nagymosás (szapulás) Magyar -
láposon az 1900-as évek elején
Az elmúlt századokban a másik nagy szabású házi teendő az úgy nevezett,

1- 2 havonta megejtett nagymosás (sza pu lás) volt. Ennek le írásával a nagy -
csa lá dok édesanyjainak, nőtagjainak sze ret nék em léket állítani. A név te -
len hősöknek, akik családtagjaiknak szentelték életüket.

Nem volt könnyű a nőknek 8-10 gyer -
mek u tán, (ne felejtsük, abban az idő -
ben fo galmuk sem volt, mi az a „pam -
persz”, nem is győzték volna), nehéz tes -
ti mun kát végző férjük és a maguk el -
piszkolódott, szennyes ruhaneműiket 
rendben, tisztán tartani. Az egyszerű em -
berekre gondolok, akik maguk készí tet -
ték kenderből, lenből szőtt lepedőiket,
asztal- és ágyneműjüket, ingeiket, láb -
ravalóikat stb. (Fényűzés volt, ha gya -
potot is használhattak.) Ezek a holmik ké -
zi mosással nem tisztultak eléggé, hi ába 
használtak bőven házi szappant. E zért 
volt szükséges az időnkénti sza pu lás. Ez
a munkálat általában 2-3 napot tartott.

Szinte minden nagycsaládnak volt
sza pulódézsája, s ha nem volt, egy más -
nak kölcsönöztek a többi kellékkel együtt.
Gyakori volt az úgynevezett kaláka,
egymás megsegítése.

Korán reggel a beáztatott szőttest dé -
zsába rakták. Ez kb. 100 l-s nagyságú
faedény, aminek alul, oldalt volt egy csap -
ja. Erős padra állították úgy, hogy a csa -
pon kifolyó lúgot felfogják, és újra me -
legítve ismét a felső sorra töltsék szép
lassan. A lúgot bükkfahamuból főzték

- amit előbb megszitáltak - a katlanban, 
üstben, több 10 liternyit. A erős lúg át -
járta a szennyet, oldotta, egyben ter mé -
szetesen fertőtlenített.

Másnap a dézsát a még meleg ru -
hák kal szekérre rakták, meg a sulykoló -
padot, sulykolókat. (A sulykot legé nyek
faragták kemény fából, tulipán formája 
volt, meg nyele. Több-kevesebb fara -
gott cifraság is díszítette, ami a leány
iránti vonzalmat tükrözte. Több em ber -
öltőt is kibírt ez az igazán őszinte aján -
dék.) A sulyok hossza körülbelül 40- 45
cm nyelével együtt, a szélessége 20-23
cm volt.

A víz partján kavicsos részt ke res -
tek, ahol a krisztálytiszta pataknak nem
volt erős a sodrása. Ide beállították, rög -
zítették a padot, padokat, s jöhettek a
suly kolók. A térdig vízben álló asszo -
nyok rendre kivették a ruhákat, vízbe
mártva megrázogatták, rá a padra, az -
tán csihi-puhi, addig potyolták, meg-
 meg fordították, amíg tiszta víz nem jött
belőle! Ha az idő engedte, ki is terí tet -
ték a közeli tiszta, füves rétre, estig nagy -
jából megszáradt.

Nyáron kellemes munka volt. Mi,

gyermekek örömmel „segítettünk”, ját -
szottunk a langyos vízben, halacskákat 
fogtunk, homokvárat építettünk.

Hűvös időben a hideg víz reu mát o -
kozott... Valahányszor bekapcsolom az
önműködő mosógépem, mindig tisz te -
lettel gondolok azokra a nőkre, akik annyi
áldozatot hoztak szeretteikért.

Milyen jó, hogy napjainkban a tech -
nika fejlődése megment az ilyen kime -
rítő munkától.

Írásomat megtoldom egy magyar lá -
posi nótával, amely bizonyos mérték -

ben kapcsolódik a mosáshoz:

Kimosom a zsebkendőmet tiszta fehérre,
Nem is adom akármilyen legény kezébe.

 Annak adom, kit igazán szeretek,
Akivel az esküvőre mehetek. 

Sárgarépa, petrezselyem, kukoricaszár,
Jaj, de csinos, de takaros a láposi lány.

Körös-körül szalagos a köténye,
Rá sem néz az akármilyen legényre!

Özv. Csornainé sz. Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő, Magyarlápos

Gy. Szabó Béla munkái Nagybányán
A Teleki Napok keretében Gy. Szabó Béla munkáiból nyílt kiállítás a

Teleki Mag yar Házban. Ez a tárlat megörvendeztette mindazokat, akik
ismerik a képzőművész munkáit, de azokat is, akik most ismerkedtek meg  
a  fametszetekkel, akvarellekkel, és  igényes feltöltődésre vágytak.

Az erdélyi fametszés koronázatlan
királyának titulált Gy. Szabó Béla mun -
kássága kimagaslik az erdélyi mag yar
képzőművészet palettáján. Azok, akik
eddig csak könyvillusztrációi révén is -
merték a művészt, most a fametsző mes -
ter több évtizedes munkásságának re mek -
beszabott alkotásait is megcso dálhat ták.
Lendületes, pontosan kiszámított met -
szetek, melyek síkjából szinte kiug ra -
nak, megszólalnak a fák. Nem hiába tart -
ják alkotójukat Erdély egyik legjobb,
ha nem a legjobb fametszőjeként szá mon.

Gy. Szabó Béla 1905. augusztus 26-
 án, Gyulafehérváron született, ott is vé -
gezte elemi és gimnáziumi tanul má nya -
it. Művészetére nagy hatással volt ki vá -
ló rajztanára, Reithofer Jenő. Ezt kö ve -

tően a Budapesti Műegyetemen tanult,
1927-ben gépészmérnöki oklevelet szer -
zett, de már ott, az egyetem padjaiban
érdeklődést mutatott a rajzolás, főleg a
pasztellek iránt. Akkori alkotásain a kör -
nyezete és a gyulafehérvéri élmények
elevenednek meg.

1931-ben állást kap Kolozsváron, az
Energia Villamossági Gépgyárban, így
esténként és éjszaka tudott csak rajzol -
ni, szénnel és ceruzával.

1932-ben Kós Károly - látva rajzain 
a tehetséget - ajánlotta neki, hogy fa met -
szetekkel foglalkozzon. Magányról, si -
ker telenségről árulkodik a Liber mise -
rorum (Szegények könyve) c. al bum, a -
mely a gazdasági válság okozta sebek -
ről szól.

Az 1930-as évek második felében
be iratkozott a Budapesti Mag yar Kép -
ző művészeti Főiskolára. Bejárta Olasz -
országot, Dalmáciát, Bulgáriát, Görög -
országot, ezeket az utakat is rajzokban
örökítette meg.

A Homokvilág c. albuma  a művé szet
finom hangját üti meg, mikor az Al föl -
det és a bugaci pusztát rajzolja meg, ám

a természet más csodáinak, a folyók nak,
a tavaknak, a vízeséseknek a megi dé zé -
se is fametsző óriásunk keze nyomát
di cséri.

Több filozófiai témát is feldol go zott, 
például Dante Divina Comédiáját vagy
az Apokalipszist boncoló grafikák is meg -
találhatók e gazdag hagyatékban.

Gy. Szabó Béla 1985. no vem ber 30-
 án halt meg Kolozsváron. A Házson gár -
di temetőben helyezték örök nyuga lom ra.

Kiállításai bejárták a világot, min de -
nütt sikerrel. Nagy megtiszteltetés szá -
munkra, nagybányaiak számára, hogy 
vá rosunkban is megtekinthetjük a sok -
ol dalú művész munkáiból, famet sze te -
i ből, akvarelljeiből nyílt tárlatot.

A szervezők szeretettel várják az ér -
deklődőket a június közepéig látogat -
ható tárlatra. (Varga Gábor)

A régi Pécsi-rétet is elsodorta a történelem
A régi Pécsi-rétet, a felsőbányaiak egyik kedvenc szó ra -

kozóhelyét, a római katolikus egyház tulajdonát a törté ne -
lem sodorta el. 1948-ban nemcsak a Zárdát, hanem a Pé -
csi-rétet is államosították, néhány év múlva labdarúgó pá -
lyát, majd magánházakat építettek a helyére.

Idősebbek még emlékeznek arra, hogy a múlt század
negyvenes éveinek a végéig tavasszal és nyáron a domb ol -
dalon legények, leányok hancúroztak. A lányok kezükben
egy vesszőcskével körben kergetőztek. A fiúk egyik ked venc
játéka a bakfitty volt, amely bakugrásos, bakkecskéére ha -
sonló ugrándozás.

A dombtetőn a felnőttek gyönyörködtek víg gyerekek já -
tékában.

Gyakran Kárász Róza néni kokast (pattogtatott kuko ri -
cát), sikárlói bort árult néhány krajcárért.

A szénacsinálást Lőrincz János népi költő eleveníti fel 
egyik füzetében: Vígan ment a gereblyézés, készen a sok,

e ső nem áztatta széna, hej, micsoda széna ez!
Amikor a nap vörös korongja elbújt a Szamos-hegy mö -

gütt, már 10-12 kalangya barnállott. Katica néni, Juliska 
né ni házi szalonnával, paprikával, hagymával erősítette az
önkéntes szénázókat.

Czumbel János, a néppel együttérző, az embertpróbáló 
időkben is helytálló plébános is kivette a részét a széna csi -
nálásból, sőt palánták ültetéséből is.

A dombtetőn egy őrház állott. Czumbel János gyakran
a ház északra néző erkélyén ülve gépelt. Valószínűleg eb -
ben az alkotásra serkentő légkörben született meg A bá nya -
munkás című érzelemtől fűtött, a valóságot szépítés nélkül
ábrázoló könyve, amelyet Pain Lajos-Hit ter Ferenc Felső -
bányai arcképcsarnokában olvashatunk el.

A természetbarát plébánost nyári estéken tücsökzene
ringatta álomba az őrházban.

Boczor József

Sulykolás közben nincs idő fotózkodni, azonban ez a fűrdőzőkről
1935-ben készült fotó azt is illusztrálja, hogy a Lápos folyó mely

szakasza volt alkalmas a cikkben leírt munka elvégzésére.

Homokszemcsék a szem ben
1.) Nemsokára azt is megérjük, hogy

a román nemzet XXI. századi híres írói 
a börtönben töltött időszakuk alatt ír ják
legnagyobb műveiket. Példa rá George 
Copos, aki röpke négyszáz nap alatt öt
könyvet hozott össze. Meg is lett az e -
redménye, mert ezután kiengedték a fá -
radt alkotót. Ha leülte volna a kiszabott 
négy évet, talán a román irodalom ú jabb
művekkel gazdagodott volna.

2.) Idén tavasszal, a kertben ügy köd -
ve egyszer csak átszólt a szomszéd, hogy
nincs-e nálam pénz. Azt feleltem neki,
hogy nincs, mert egy órája kitettem a zse -
bemből. Miért, kérdeztem tőle. Nem hal -
lottad? - felelte vissza -, azért mert ha
leg először hallod abban az évben a ka -
kukk hangját és pénz van zsebedben, e -
gész évben lesz benne, ha pedig nincs,
akkor egész évben nem lesz. Így tar tot -
ták az öregek.

A jelenlegi pénzmosással foglal ko zók
vajon hányszor vártak tavaszi el ső ka -
kukkszóra?

Nekik, úgy látszik, megtette a palo -
tájuk egyik falán lévő kakukkos óra
hangja is. (Vicsai György)
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TAPSONY ENDRE:

Chain Schwarzberg (1.)
Ezelőtt száz évvel javában dúlt az I. világháború. Szóltak az á gyúk,

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

- Amondó vagyok, önkéntes úr, ne
vágjunk neki éjjel! Kegyetlen rossz az
út az erdőn, s nincs erre az egy ágyúra
szükség éppen olyan hamar - így vé le -
ményezett a Voreiter, s a közép- és rúd -
lovas helyeslő fejbólintással szavazott
mellette.

Tűzkereszt nélküli, egyhetes harc té -

ri múltam fontoskodásával mérle gel tem
az eshetőségeket, mielőtt káplári ha tá -
rozattá emeltem a javaslatot.

- Hát jó! - szóltam végtére - ke res -
sünk szállást!

- Keressünk?! - dörmögte Ropcsuk 
főtüzér - Há'szen nem kell azt keresni.
Befarol az em ber az első udvarra, amit
lát, oszt’ megvan... ahun ni! - s sza bály -
szerűen már kanyarodott is egy közeli
kapu felé, mely tátott szájjal bámult az
éjszakába.

CHAIN SCHWARZBERG - szaladt
szemem elé az óriásbetűs cégtábla a ház
homlokáról, és dübörögve zökkent be
az üteg holnap felavatandó, vadonatúj,
nehéz ércrekrutája a nisniowi zsidóbolt 
rendetlen udvarára. Csend, sötétség min -
denütt, csupán egy parányi, gyérvilágú 
ablakszem virrasztott az udvar vé gé ben.
A tapasztalt Ropcsuk pengő, zajos lép -
tekkel sietett az ablakhoz, s miután a
pókhálós, piszkos üveg miatt meddő ma -
radt a belső helyzetet kikémlelni törek -
vő jóigyekezete, bekopogtatott.

- Wer ist dort? - tudakozódott be -
lül ről egy vibráló, asztmás hang, mint -
ha a föld mélyéből jönne.

- Kanonir, panye; csak szaporán fel -
fele, oszt’ kvártély! - keverte paran cso -
lóan a három nyelvet Ropcsuk.

- Quartier? ... nyema, panye - fe lel -
te alázatosan a síri hang.

- Muszáj, panye! - mondta be a meg -
fellebezhetetlen ultimót a vitéz.

- Ismerem én már ezeket - fordult
magyarázóan felém.

Bent mozgás támadt, sóhaja ásí tá -
sok kal kevert tanakodás. Világ gyúlt a
szomszédos, alvó ablakokban is. Ágy -
nyikorgásból, felrebbent gyerekek ijedt
sírásából, zagyván daráló zsargon fosz -
lányokból meg lehetett állapítani, hogy 
cihelődik az egész háznép.

- Kár volt megzavarni szegénye ket! 
- szóltam.

- No bizony! - röhögött Ropcsuk -
tőlünk tán megkérdi a muszka, mielőtt
egy „csomagot” odahajít, hogy felkel -
tünk-e? Ennyi zavarást elszenvedhet a
jakhec is a hazáért.

Csikordult a retesz, felnyílt az ajtó s
mi beléptünk a pitvarba, onnan abba a
szobába, amelynek ablakán Ropcsuk
zörgetett. Ötven év körüli, magas, so -
vány, szénszakállú férfi kalauzolt ud -
va riasan.

- Bitte, meine Herrn!... Aber...
Rendetlen, szűk, rossz szagú helyi -

ség. Benne az egész mispoche, a túlsó
szoba lakói is, kik az éjjeli jöve vé nye -
ket megérdeklődni gyűltek ide. Hiá nyos
öltözékű, boglyas nőszemélyek, riadt -
szemű, bámész gyerekek. A két fekvő -
hely el van foglalva. A végelgyengült,
minden mozdulatra fájdalmasan nyö -
szörgő diván szennyes párnái közül szép -
vonású, göndörfekete hajú, fiatal leány -
fej kandikál elő, majd szégyenlősen hú -
zódik a takaró alá. A rozoga ágyon se -
színű dunna alatt, félig ülő helyzetben,
nagyon öreg, pápaszemes, hálósapkás,

pátriárkaszakállú zsidó.
Előtte nagy könyv; oldalt, az ablak -

párkányon rossz petróleumlámpa. A tár -
saság várakozásteljes figyelemmel bá -
mult ránk. Az arcokon az a fásúlt, „lesz,  
ami lesz” nyugalom, ami olyan jel lem -
ző vonást adott a front mögötti lakos -
ságnak, mely megszokta, termé szetes -
nek vette az efféle háborgatásokat.

- No, ebbe beleválasztottunk! - va -
karta a fületövét Ropcsuk.

- Hol fog itt lefeküdni az önkéntes
úr?!

- Bitte Platz zu nehmen! - hangzott
az ágy felől a rekedt köhögésbe fúló a -
jánlat.

Ropcsuk nagyott röhögött.
- Placc?! Nem rossz! Hát hun a nya -

valyába van itt Placc?... Még tréfál is
ez az öreg Mózes!

- Menjen, Ropcsuk - szóltam -, fog -
ják ki, vezessék az istállóba a lovakat
és feküdjenek le! Reggel jókor me gyünk
tovább, majd én szólok. Addig, alud -
janak békességgel.

- És az önkéntes úr?
- Velem ne törődjenek. Elleszek itt

addig.
A katona várt egy pillanatig, egy fin -

torral rándított egyet a bajusza balsó
végén, meg a jobb szemöldökén, aztán
haptákba vágta magát s egy hirtelen „i -
genis”-sel kicsörömpölt az ajtón. Leül -
tem egy székre, mely mellől sietve rán -
gatott el egy bámészkodó vuklis fiúcs -
kát a nem éppen gyöngéd anyai kéz.

- folytatás a következő lapszámban -

Péter Károly jegyzete:

Enyém, tiéd, miénk
Nem véletlen az, hogy a névmás a mag yar leíró nyelvtan egyik legvi tat ha -

tóbb szófaji kategóriája. A fentebbi három birtokos névmás messzemenően meg -
érdemli, hogy szóljunk róluk tudván, hogy a kommunizmus nagyban hozzá já -
rult „érthetőségük” bonyolításához. A kommunizmus megtanított bennünket
egy nagy hazugságra, hogy „Miénk a föld, miénk a gyár”, holott a rendszer
mindent csak magának akart és saját magának tartott, minden az övé volt. Még
az erkölcsöket is államosították. A hatalmas „miénk”-ben odaveszett az „e -
nyém” és a „tiéd” közötti különbség!

Az utóbbi huszonöt évben valamicskét változtak a dolgok, de csakis nyelv -
tanilag, akarom mondani csakis a szavak szintjén, a tettek egészen másokról
mesélnek. Itt van a tömbházak sajátos helyzete. Megvettük a lakásokat, de a
tömbház nem a miénk: csak aki nem akar, az nem ragaszt a bejárati ajtóra kü -
lönböző cédulát. Így cselekszik a polgármesteri hivatal, de még a lakás tu laj -
do nosi társulás embere is, akik első osztályú pillanatragasztót használnak,
hadd izzadjon a tulaj, aki megpróbálja eltávolítani a piszkot. Aztán ott van -
nak a mindenféle telefon, televízió és internet szolgáltatók: akkor fúrnak, a mi -
kor akarnak, és ott, ahol akarnak, a tulajdonost meg sem kérdik.

Most akkor kérdem: enyém, tiéd, vagy még mindig a miénk, vagyis az övé,
az államé? 

Egy dalszöveg nagyon idetaláló, engedjék meg, hogy egy kicsit átfo gal maz -
zam:

„Övé az arany, enyém a réz.
Övé a bilincs, enyém a kéz.

Övé a rendszer, enyém a zűr.
Övé az ország, enyém az Űr.”

EZ + AZ
* Alkoholfogyasztás terén az ötödik helyen vagyunk az Unióban.
Moldovában például az utóbbi egy évben 1300 kiskorút szállítottak a jász vá -

sári kórházba alkoholmérgezés miatt. A legfiatalabb két éves volt, szülői felü -
gyelet nélkül maradva ivott a pálinkásüvegből. A statisztika a közeljövőben sem
fog javuló képet mutatni.

* Nagyon sok az orvosi műhiba. Legutóbb például a bukaresti katona kór ház -
ban egy páciensben kötszert felejtettek. Miután harmadjára is rosszullétre pa -
naszkodott, vették csak észre a kiváltó okot. Azt felelték védekezésképpen: nyu -
gi, steril volt.

Olyan eset is történt nemrég nálunk, Máramaros megyében, hogy a gyó gyult -
nak nyilvánított és hazaküldött beteg 24 órán belül elhalálozott. Aztán olyan is
megtörtént, hogy vakbélgyulladás helyett gyomorrontást diagnosztizált a doki,

pedig aznap a beteg egy kis pirítóson és
teán kívül más egyebet nem fo gyasz -
tott. És ami a fura az egészben, ezek az
egészségügyi dolgozók nem tegnap jöt -
tek ki az orvosi egyetem padjaiból. Ta -
pasztalatuk van a szakmában, csak hát
tévedni emberi dolog - mondanák ők, vi -
szont pácienseik nem kísérleti egerek -
mondjuk mi. Csak beteg ne legyen sen ki. 

Vicsai György

Máramarosi zsidó boltos,
az 1920-as években.

Máramarosszigeti zsidók 1913-ban
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Két házasember beszélget:
- Hallom, megműtötték az anyósodat. Hogy si ke -

rült a műtét?
- Az epekövet kivették, de az epéje sajnos a régi.

***
Bíróságon:
- Vádlott! Mivel tudja magyarázni, hogy mellbe

lőtte az anyósát?
- Aláhordott a puskám.

***
Kovács bemegy egy női kalapkereskedésbe.
- Kérem, kalapot szeretnék venni az anyósom nak.
- Milyen feje van őnagyságának?
- Ronda.

***
- Mi az: reggel ugat, este úszik?
- Az anyós műfogsora.

***
- Miért van még két foga az anyósnak?
- Az egyikkel kinyitja a sörömet, a másik meg

hadd fájjon neki.
***

Kovács egyszer dühbe jön, és csúnyán elveri az a -
nyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre, és fel -
jelenti.

- Hogy merte megütni az anyósát? - förmed rá a
rendőr. - Nem tudja, hogy büntetni csak a ható ság nak
van joga?

- Én nem bánom - feleli Kovács -, itt a botom, üs -
se akkor maga!

***
A gazda a vasárnapi ebéd után leheveredik alud -

ni. A legjobb álmából rázza fel a komája:
- Ébredjen kend! Az anyósa beleesett a kútba és

megfulladt! Hallja? Holtan fekszik a kút fenekén!
A gazda álmosan megrántja a vállát:
- Na és, én úgyis csak csapvizet iszom!

***
Anyós a halálos ágyon:
- Jaj, meghalok..., jaj, végem van, meghalok!
Felnéz a plafonra, és folytatja:
- ... A plafont meszelni kellene!
Mire a vő:
- Anyuka, egyszerre csak egy dologra koncent rál jon!

***
- Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa?
- Igen.
- Mikor?
- Úgy két évvel ezelőtt.
- Em ber! Akkor miért csak most jelenti be?
- Valahogy eddig nem mertem elhinni.

***
- Kedves barátom, hogy megy a méhészkedés?
- Hát, mézem még nincs, de anyósomat már kb.

40-szer csípték meg ezek a szorgalmas kis állatok.

***
- Melyik az a szent, akit az anyósával együtt áb -

rázolnak?
- Sárkányölő Szent György!

***
- Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett

egy tubus pillanatragasztót adott? - ront be egy férfi a 
sarki élelmiszerboltba.

- Én voltam, uram, nagyon sajnálom, tévedés tör -
tént - vallja be a segéd.

- Ugyan, fiam, csak megköszönni jöttem!

***
A fiatal feleség idegesen telefonál a férjének:
- Drágám, a mama leesett a lépcsőn, beütötte a fe -

jét, vérzik. Most mit csináljak?
- Krumplistésztát.

***

- Mit csinál egy rendes vő, ha meghalt az anyó sa?
- Elengedi a torkát.

***
Új foglyot vezetnek be a zárkába. A cellatársa rög -

tön megkérdezi:
- Mennyi?
- Húsz év.
- Miért?
- Egy kutya miatt.
- Egy kutya miatt húsz év?
- Igen, mert az a lökött kutya addig kapart a kert -

ben, amíg kikaparta az anyósomat...

***
- Képzeld, Feri el akar válni tőlem! - szipogja a

fiatal feleség az anyjának.
- És miért? - kérdezi az anyja.
- Miattad! - feleli a lány.
- És miből gondolja ez a bunkó, hogy én hoz zá -

mennék?
***

Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. Nehéz 
a csomag, cammog a mama, mire a veje dühösen ki -
fakad:

- Mama, igyekezzen már, mert ha így haladunk,
holnapra sem érünk haza!

- Majd meglátom én fiam, ha te is 85 éves leszel,
hogy fogsz sietni!

- Az istenfáját magának, hát még azt is meg akar -
ja élni?

***
- Melyik a jóindulatú daganat?
- Amelyik az anyóst támadja meg.

***
- Mi a különbség a kés és az anyós nyelve között?
- A kés egy idő után elkopik.

***

Az anyós így szól a vejéhez:
- Fiam! Miért öltöztél egy hétköznapi vacso rá hoz

talpig feketébe?
- Azzal ne törődjön, mama! Egye inkább azt a fi -

nom gombapaprikást!
***

Két barát beszélget:
- Tudod, hogy fogják tesztelni az új hídat?
- Hogy?
- A falu összes anyósát meghívják, hogy nyü zsög -

jenek a hídon. Ha nem szakad le, jó. Ha leszakad,
még jobb.

***
- Mi az: ha feldobják anyós, ha leesik semmi?
- Hát egy jó nagy mázli!

***
- Mi a különbség az anyós és a ceruzaelem között?
- Az elemnek van pozitív oldala is.

***
- Mit csinálsz, ha elaludt az anyósod?
- Meggyújtod még egyszer.

***
- Mit vesz az anyós feleslegesen?
- Lélegzetet.

***
- Képzeld, a falióránk leesett a falról! Ha egy má -

sodperccel hamarabb történik, pont az anyám fejére
zuhan!

- Ez a fránya óra mindig is késett...

***
Két barát beszélget:
- Hallottad? Azt írta az újság, hogy egy férfi meg -

ölte az anyósát.
- Istenem! Vannak még bátor emberek!

***
- Hétvégén ünnepelünk. Eljössz?
- Mit ünnepeltek?
- Lakodalmi buli lesz.
- És, ki házasodik?
- Az anyósomat elvette a jóisten.

- Olyat mondok, amit a feleségemnek soha
nem mondanék! Küldd inkább anyádat!
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Olcsóbb lett az élelmiszer
Elméletileg 12 százalékkal csökkent hétfőn az élelmiszerek ára,

miután hatályba lépett a kormány azon intézkedése, amely alapján 15 
százalékponttal, az eddigi 24-ről 9 százalékra mérséklődött az é -
lelmiszerekre, alkoholmentes italokra, állateledelre és vető ma gok ra
kivetett általános forgalmi adó (áfa/TVA).

Ennek nyomán például egy 250 gram -
mos, áfa nélkül 10 lejbe kerülő sajtért a
fogyasztó eddig 24 százalékos adóval
12,4 lejt fizetett, 9 százalékos ille ték -
kel pedig 10,9 lejt fog fizetni, így 1,5
lejt takarít meg. A 3,99 lejes olaj hét -
főtől 3,5 lejbe kerül literenként, míg az
eddig 23,49 lejbe kerülő csirkehúsért
mostantól 20,64 lejt kell fizetni.

Az áfacsökkentést a teljes gaz dasá -
gi láncon alkalmazni kell: az értéket a
ter melők és a kereskedők is csök ken -
tették június elsejétől. Így például egy
mezőgazdasági termelőnek 9 száza lé -
kos illetékkel kell eladnia az almát egy
üzletláncnak, amely ugyancsak 9 szá -
za lékos áfát felszámítva adja azt to vább
a fogyasztóknak.

Amennyiben egy kedvezményes a -
ján lat keretében kínált csomag élel mi -
szert és más jellegű terméket is tar tal -
maz, az egyes javakra különböző adó -
kulcsot kell alkalmazni. Az intézkedés
azokra a vendéglátó-ipari egységekre,
éttermekre is érvényes, amelyek előre
csomagolt vagy házhoz szállított élel -
miszert, alkoholmentes italt árulnak.

A nagy bolthálózatokat tömörítő or -
szágos szervezet egyébként felszó lí tot -
ta tagjait, hogy az illeték mérsék lésé vel
megegyező mértékben csökkentsék az
árakat. Erre azért volt szükség, mert az
elmúlt időszakban többször is fel me rült
a gyanú, hogy a nagy üzletláncok mes -
terségesen, akár 30 százalékkal emel -
ték az árakat, hogy az intézkedés ne je -
lentsen kiesést számukra, a Ver seny ta -
nács és a fogyasztóvédelmi hatóság vizs -
gálata azonban nem támasztotta ezt alá.

A régi és új árakat
is feltüntetik

Dan iel Constantin mezőgazdasági
miniszter hétfőn arról számolt be, hogy 
az üzletláncok, boltok többsége már
négy-öt napja feltünteti a polcokon a
termékeknek mind a régi, 24 száza lé -
kos áfával, mind az új, 9 százalékos adó -
val terhelt árát. A tárcavezető úgy véli,
az akció nyomán jelentősen, 20–35 szá -
zalékkal emelkedtek az eladások, ez sze -
rinte azt jelenti, hogy az áfa csök ken tés -
sel nemcsak a fogyasztók, hanem a ter -
melők és kereskedők is nyertek.

Költségvetés-kieséstől
tartanak

Amikor a kormány hónapokkal ez -
e lőtt kilátásba helyezte, hogy 9 szá za -
lék ra csökkenti az élelmiszerek és al -
ko holmentes italok általános forgalmi
adóját, sokan – például a Nemzetközi
Va lutaalap (IMF) és az Európai Bi zott -
ság – attól tartottak, hogy az intézkedés 
túl nagy kiesést jelent majd az állam -
kasszának, így nem sokáig lesz fenn -
tartható.

Az európai országok többségében
már régóta kisebb áfát számolnak fel
az élelmiszerek után: a legkisebb il le té -
ket Luxemburgban, Spanyol ország ban,
Olaszországban és Írországban alkal -
mazzák. Ezzel szemben Magyar orszá -
gon, Bulgáriában, Szlovákiában, Len -
gyel országban és Észtországban az é -
lelmiszerek után meglehetősen magas,
19-25 százalékos áfát kell fizetni az ál -
lamnak.

Magyarország 2004-es uniós csat la -
kozása óta több ízben is módosította a
mindenre kiterjedő illetéket: először 25-
 ről 20 százalékra csökkentették, majd
2009-ben ismét 25 százalékra, 2012- ben
pedig 27 százalékra emelték, ezzel az
ország globális szinten az elsők között
szerepel az áfa tekintetében. A szom szé -
dos országban ugyanakkor a tejter mé -
kek és a kulturális előadások után csak
18 százalékos, míg a gyógyszerek és
könyvek után 5 százalékos általános
forgalmi adót számolnak fel.

Spanyolországban háromkulcsos adót
állapítottak meg: az alapélelmiszerek – 
tej, kenyér, tojás, húsfélék, zöldségek
és gyümölcsök –, valamint a könyvek,
újságok és magazinok esetében az áfa
alig 4 százalékos. A közszállításban és
a szállodaiparban 10 százalékos, míg az
üzemanyag, ruházati cikkek, földgáz, e -
lektromos energia, dohánytermékek és 
alkohol után 21 százalékos adót álla pí -
tottak meg.

Franciaországban 20 százalékos egy -
séges általános forgalmi adó van ér vény -
ben, de az élelmiszerek esetében csak
5,5 százalékos az illeték. Az élelmi sze -
rekre kivetett á fa Olaszországban 4,
Németországban 7, Csehországban 10
százalék. (a Krónika nyomán)

Nyugtalottózás telefonos alkalmazással
A nyugtalottózást egyszerűbbé tevő 

mobiltelefonos alkalmazáson dolgoz -
nak a hatóságok: a tervek szerint a prog -
ramon keresztül le lehetne fényképezni 
és egy adatbázisba feltölteni a nyertes
számlákat, így nem kellene sze mé lye sen
bevinni ezeket az országos adó ható ság -
hoz (ANAF) – jelentette be Eugen Te -
odorovici pénzügyminiszter a Româ nia
TV egyik adásában.

Amint a tárcavezető kifejtette: az app -
likációt év végéig elindítanák, ezzel a
já tékba való bekapcsolódásra ösztö nöz -
nék a fogyasztókat, illetve növelnék a
lottósorsolásban részt vevő nyugták szá -
mát.

Teodorovici egyúttal emlékeztetett: 
a tervek szerint egy hónap múlva már
nem fognak a vásárlók mindegyik nyer -
tes számla után pénznyereményt kap ni,
hanem a bemutatott nyugták közül szá -
zat sorsolnak ki, és ezek tulaj do no sá -
nak garantáltan legalább 10 ezer lejes
összeget biztosítanak. A nyertesek szá -
mának korlátozására vonatkozó ter ve -
ze tet már elfogadta a képviselőház költ -
ségvetési bizottsága, a kabinet pedig azt
szeretné, ha a dokumentum júliusig ha -
tályba lépne.

A kabinet azért tartja szükségesnek
a nyugtalottóra vonatkozó sza bályok mó -
dosítását, mert az első, ápri lis ban szer -
vezett akcióra több mint 18 ezer győz -
tes számlát mutattak be a fo gyasztók, így
egy pénztárblokk után mind össze brut -
tó 55 lejes nyeremény jár.

A miniszter korábban azt is kilá tás -
ba helyezte, hogy maradna az a gya kor -
lat, hogy kihúzzák a hónapnak, illetve
a napnak megfelelő számot, de lehet,
hogy nem húznának többé összeget is,
hogy mindenki részt vehessen a végső
sorsoláson, aki aznap bármilyen összeg -
ben vásárolt. A második húzáson pedig 
száz nyertes nyugtát sorsolnának ki, s
azok tulajdonosai között osztanák szét
a nyereményalapra elkülönített egy mil -
lió lejt.

Amint arról több ízben is írtunk, a
nyugtalottóval tulajdonképpen az volt
a kormány szándéka, hogy a polgárok
vásárláskor kérjék a nyugtát, ezáltal is
hozzájárulva a feketekereskedelem visz -
szaszorításához. A kereskedőket és szol -
gáltatókat eközben drasztikus ellen őr -
zé si akcióval próbálják rávenni, hogy
minden egyes lejt bevezessenek a pénz -
tárgépbe. (kronika.ro)

Ekkora lenne a bérünk, ha
holnaptól bevezetnék az eurót

A PRO TV a június elsejei árfo -
lyam szerint kiszámolta, hogy milyen 
árak és fizetések lennének Romá niá -
ban, ha már most az euró lenne a tör -
vényes fizetőeszköz. Ezek lennének
a fizetések és más juttatások:

– a nettó átlagfizetés: 411 euró
– az átlagnyugdíj: 199 euró
– gyereknevelési pótlék: 20 euró.
Így néznének ki az árak:
– egy kilogramm grillcsirke: 2,14

euró
– egy li ter étolaj: 1,46 euró
– egy vekni: 0,14 euró
– egy li ter benzin: 1,32 euró.
Szakértők szerint szinte el kerül he -

tetlen, hogy az átállás után a keres ke -

dők ne a vásárlók kárára kerekítsék fel
az euróban számolt árakat, legalábbis 
más országokban is így történt. Az át -
állás előnyt jelent külföldre utazáskor 
(nem kell veszteségesen eurót vá sá rol -
ni), és jól fog az ex port-im port cé gek -
nek is, ha uniós országokkal keres ked -
nek.

Mint ismert, az euró beveze tésé nek
romániai céldátuma 2019. Eugen Te -
odorovici pénzügyminiszter azonban 
közölte, hogy a dátum nincs kőbe vés -
ve: az átállás végső menetrendjéről a
későbbiekben születik döntés. Az új
árakat és béreket az euró bevezetését
megelőző évben rögzített árfolyamon 
számolják majd ki.(maszol.ro)

Erdélyi alapítványt hozott
létre a brit trónörökös

A romániai Walesi Herceg Alapítvány megalapítását jelentette be az
erdélyi magánlátogatáson tartózkodó Károly brit trónörökös.

Az alapítvány az örökségvédelem, a
mezőgazdaság és a fenntartható fej lő -
dés területén kíván oktatási tevé keny sé -
get folytatni. Székhelye a Brassó megyei
Szászfehéregyházán lesz, azon a bir to -
kon, amelyet a herceg Nagy-Bri tan niá -
ban bejegyzett alapítványa vásárolt meg
1996-ban.

Amint a Digi 24 hírtelevízió közöl -
te, az alapítvány felújítja és tovább kép -
ző központtá alakítja a szász falusi bir -
tokot. A kialakítandó konferen ciater -
me hetven személy befogadására lesz al -
kalmas. Az alapítványt a herceg által ki -
nevezett kuratórium irányítja, melynek 
a brit trónörökös régi barátja, a mik lós -
vári Kálnoky Tibor gróf az egyik tagja.

Az alapítvány közleménye szerint a 
herceg azt vállalta, hogy támogatja Ro -
mániát egyes, jószerével elfeledett falu -
si mesterségek újbóli felfedezésében.
Ez az első lépés, amelyet továbbiak kö -
vetnek a falusi közösségek igényei sze -

rint. A Digi 24 hírtelevíziónak adott nyi -
latkozatában Károly herceg megerő sí -
tet te, hogy ez az első alapítványa, ame -
lyet a brit államközösségen kívül léte sít.

Magyarázatként hozzátette: szereti
Romániát, és erdélyi felmenőkkel is ren -
delkezik. A brit trónörökös vasárnap ér -
kezett Romániába. Károly herceg Klaus
Johannis államfőnél tett látogatást. Ezt 
követően a székelyföldi zalánpataki bir -
tokára utazott, ahol egy kaszáló ver seny
zsűrijében is szerepet vállalt. A ver senyt
a zalánpataki székely kaszások nyer ték, 
akiknek meglepetésre sikerült megelőz -
niük a hegyi kaszáláshoz szokott gyi -
mesbükki csángó kaszásokat.

A brit királyi család erdélyi mag yar
gyökerekkel is rendelkezik: II. Erzsé -
bet királynő ükanyja, Rhédey Claudia
a Maros megyei Erdőszentgyörgyön szü -
letett 1812-ben, és az ottani Rhé dey- kas -
télyban nevelkedett.

(a Krónika nyomán)



11 éves kislányt vettek fel
a Harvardra

Tizenegy évesen kezdi meg tanul -
má nyait szeptemberben egy indiai szár -
mazású amerikai diáklány a Har vard
elitegyetemen. Az arizonai Gilbertben
lakó Ria Cheruvu, akinek családja In -
diából vándorolt be az Egyesült Álla -
mokba, amerikai tévécsatornáknak el -
mondta, hogy csillapíthatatlan a tudás -
szomja, nem bírja elviselni, ha nem ta -
nulhat szakadatlanul, és értelmet len -
nek találná az életet, ha nem ismer het -
né meg a világ bonyolult dolgait. Az
egyetemen az agyat, az emberi agy fej -
lődését, a gondolatok keletkezését akar -
ja tanulmányozni – mondta el a tele ví -
ziós interjúkban. A kis Ria különleges
képességeire már kilenc hónapos korá -
ban felfigyelt az édesanyja. Bár az agy -
kutatásban már részt vehet, a kislány
az egyetemen csak édesanyja profilján
keresztül tarthatja a kapcsolatot bará -
tai val a közösségi médiában, mivel túl
fiatal ahhoz, hogy saját profilja legyen.

Kiderült végre, hogy
kerül a lyuk a sajtba

Évszázadnyi tanulmányozás és ku -
ta tás után végre felfedezték, mitől ke -
letkezik a lyuk egyes svájci sajtokban,
például az ementáliban és az appen zel -
lerben – közölték svájci tudósok. A hí -
res lyukak a fejéskor a tejbe kerülő szé -
na részecskék miatt keletkeznek – álla -
pí tották meg az Agroscope berni élel -
mi szerkutató intézet és az EMPA kuta -
tóintézet tudósai. A részecskék az erje -
déskor gázt bocsátanak ki, ez okozza a
lyukak képződését. A fejési technikák
korszerűsödésével azonban a lyukak el -
tűntek. A hagyományos sajtárnak a kor -
szerűbb és higiénikusabb eljárásokkal

történő kiváltása okozza a lyukak eltű -
né sét – közölte az intézet egyik szóvi vő -
je. Az Agroscope szerint már 1917-ben
az amerikai Wil liam Clark írt egy cik -
ket a lyukaknak az ementáli sajtban tör -
ténő keletkezéséről. A korabeli isme re -
tek alapján Clark a lyukak képződését
baktériumok szén-dioxid-kibo csátásá -
val magyarázta. A szakemberek meg ál -
lapították, hogy az utóbbi 10-15 évben
készült sajtokban egyre kevesebb lett a 
lyuk. Az Agroscope kutatói ekkor kezd -
tek el foglalkozni a fejési technológiák
változásával és a tejben lévő széna mik -
rorészecskékkel és baktériumokkal. Té -
zisük igazolásához 130 napon át figyel -

ték – egyebek mellett komputertomo -
gráffal – a lyukak képződését a sajt -
ban. Az istállóban, nyitott sajtárokkal
történő fejést az utóbbi években a zárt
fejőgépes rendszerek váltották fel. Az
új technológiák pedig teljesen kizár -
ták, hogy széna mikrorészecskék kerül -
jenek a tejbe. A felfedezés, akárcsak a
felfedezések többsége, véletlenül tör -
tént – mondta a szóvivő. A sajtkészítő
immár pontosan tudja, hogy a széna
mikrorészecskék pontos adagolásával
gyakorlatilag ellenőrizheti a formába
öntött sajtban keletkező lyukak mennyi -
ségét. Svájcban 2014-ben az egy főre
jutó sajtfogyasztás 23,3 kilogramm
volt. A fogyasztás kétharmadát svájci
sajtok tették ki. (mti)

Miről árulkodik, ha sokat 
posztolsz a Facebookra

a szerelmedről?
Facebookos posztjaink árulkodnak

arról, hogy mennyire vagyunk nar cisz -
tikusak, vagy mekkora az önérté kelé -
sünk – derül ki egy friss tanulmányból. 
Korábban már több kutatás is vizs gál -
ta, hogy hogyan viszonyulnak a külön -
böző személyiségjegyek a közösségi
oldalak használatához, most egy újabb
tárt fel összefüggéseket. Az ered mé -

nyek szerint, aki gyakran posztol ed -
zés ről, diétáról vagy a különböző tel -
jesítményeiről, az nagyobb valószí nű -
séggel narcisztikus. Tara Mar shall, a
ta nulmány szerzője szerint bár az ered -
ményeik azt sugallják, hogy a nar cisz -
tikus személyiségeknek megéri ma -
guk ról ilyesmit posztolni, mert nagyon 
sok lájk és biztatás érkezik ezekhez,
ennek ellenére valószínűsíthető, hogy
a barátok gyakran csak udvariasságból
lájkolják, miközben igazából nem sze -
retik az egocentrikus megnyilvánu lá -
so kat. Vagyis gyakran inkább idege sí -
tenek, mintsem szórakoztatnak vele má -
sokat. Ugyanakkor arra a következ te -
tésre jutottak, hogy akik az aktuális kap -
csolatukról, illetve párjukról posztol -
nak gyakran, azoknak alacsonyabb az
önértékelésük. A lelkiismeretesebb sze -
mélyek pedig gyakrabban írnak a gye -
rekeikről. További összefüggések a
Facebook-bejegyzéseink és a szemé -
lyi ségünk között: az extravertáltak gyak -
rabban posztolnak a társasági és a min -
dennapi életükről, vagyis ez is igazol -
ja, hogy inkább kapcsolattartásra hasz -
nálják az oldalt. Ezzel szemben az in -
tellektuális nyitott emberek többet posz -
tolnak különböző őket érdeklő témák -
ról, ami összhangban van azzal, hogy
inkább információk megosztására hasz -
nálják a Facebookot. Általános kö vet -
keztetés még, hogy azok a személyek,
akik sok lájkot és kommentet gyűjte -
nek össze, megtapasztalják a társa dal -
mi elfogadás előnyeit, míg a többiek
kiközösítve érezhetik magukat. A fel -
mé résben 555 Facebook-felhasználó
vett részt, a tanulmány a Per son al ity
and In di vid ual Dif fer ences szaklapban 
jelent meg. (psyblog)

A románok elégedetteb -
bek az életükkel, mint

az uniós átlag
Újfajta statisztikákat közölt az Euro -

stat uniós statisztikai hivatal, amelyek
arra hivatottak rávilágítani, mennyire
elégedettek az unió lakói életükkel. A
megkérdezetteknek életük különféle te -
rületeit kellett osztályozniuk egy nul -
lától tíz pontig terjedő skálán. Az uniós 
átlag 7,1 lett, ennyire elégedett az átla -
gos uniós polgár az életével. Románia - 
elég meglepő módon - az uniós átlag nál

picit elégedettebb: tízes skálán 7,2-es
elégedettségi szintet mértek. Magyar -
or szágon 6,2 pontos átlag jött ki a kü -
lönböző pontszámok összesítésével.
Ugyanennyire osztályozták életüket a
görögök, a ciprusiak és a portugálok is. 
Az EU kimagaslóan elégedett polgárai
a dánok, a finnek és a svédek, ahol 8-8
pont jött ki. A legelégedetlenebbek a
bolgárok, ahol az átlagpontszám mind -
össze 4,8. Az összesített országonkénti 
átlagpontszám nyolc különböző élet -
kö rülmény osztályzatából jött ki. A sta -
tisztikusok az emberi kapcsolatok, a
la káskörülmények, a közlekedéssel töl -
tött idő, a lakókörnyezet, a zöldte rü le -
tek és szabadidős lehetőségek, a mun -
kahely, az időfelhasználás és a pénz -
ügyi helyzet megítélésére kérték a meg -
kérdezetteket. A románok a legma ga -
sabb pontszámot, 7,6-ot a személyes kap -
csolatok megítélésnek adták, a legala -
csonyabbat, 6,2-t pedig pénzügyi hely -
zetüknek. Magyarországon szintén 7,6-ot
“értek” a személyes kapcsolatok, a
pénz ügyi helyzet viszont csak 5,2-t. A
megkérdezett románok a lakhatási kö -
rülményeikre és a lakókörnyezetükre
7,4 pontot, a munkába járás idejére 7,2, 
a zöldterületekre és szabadidős lehető -
ségekre 7, munkahelyükre 7,1, időbe -
osz tásukra 6,9 pontot adtak a lehet sé -
ges 10-ből. A kimutatás néhány unión
kívüli országra is kiterjed. Így a tag je -
lölt Szerbiáról kiderült, hogy az ott
élők alig valamivel elégedettebbek az
uniós sereghajtó bolgároknál: 4,9 pont -
ra értékelték életkörülményeiket. A sta -
tisztikában Izland, Norvégia és Svájc
is szerepel. Mindhárom ország lakói az 
uniós átlagnál elégedettebbek életük -
kel. Az izlandiak és a svájciak 8, a nor -
végok 7,9 pontra értékelték saját éle tü -
ket. Mindhárom országban alig van
olyan mutató, amely 8-asnál rosszabb
értékelést ért el az elégedettség kuta tá -
sakor. A kimutatás a 16 évnél idő seb -
bek elégedettségi fokát hivatott meg -
mu tatni. (mti)

Mindennek az alapja
VÍZSZINTES: 1. Szépeket mond.

6. “A nő őriz: ő a hagyomány, mint
ahogy a férfi a haladás. Márpedig ha 
a két nem nélkül nincs sem család,
sem emberiség, ...” (Amiel). 14. ...
-mód dal; megfontoltan. 15. Piskóta te -
kercs. 16. Iráni város. 17. Beárad! 18.
Céltalanul bolyong. 20. Házfedél. 21.
A világ ...; Jules Verne regénye. 23. A
tetejére. 24. Bombaszilánk! 25. Fosz -
tó képző. 26. ... ákác; Szép Ernő szín -
műve. 28. Hím állat. 30. Teremsport.
31. Cinnel bevonó. 33. Ölel. 35. Állat
has alatti prémje. 37. Pakisztáni folyó.
38. Mátka. 40. Testvérpár jelzője lehet.
42. Páros csók! 43. Pára! 45. Íz, zamat.
46. Papírra vet. 48. Na tal határai! 50.
József At tila verse. 52. Pottyant. 54.
Okleveles (röv.). 56. Iparosok érdek -
vé delmi szervezete. 58. Mérlegel, fon -
tolgat. 60. A szemétdomb ura. 63. Mon -
gol folyó. 65. Síkidom. 67. Sze mé lyé -
ről. 68. Részekre bont. 70. Torino fo -
lyója. 71. Orosz folyó. 73. A Nílus né -
met neve. 74. Ragadozó madár. 75.
Gyó gyító eljárás. 78. ... Derek; film -
szí nésznő. 79. Libanoni és osztrák gkj.

80. Szlovák folyó. 81. “Én nem tudtam 
azt ...” (Koncz Zsuzsa). 83. Egy kis
beszélgetés.

FÜGGŐLEGES: 1. Dőlő.2. Cső -
rös agyagfuvola. 3. Kakukkfarok! 4.
Tölgy (ang.). 5. Katalán költő (Mi -
quel). 7. Kripton és oxigén vj. 8. Ki -
rályi fejdísz. 9. Nehéz fém. 10. Fogait
használja. 11. A vederben vannak! 12.
Eledel. 13. Londoni képtár. 19. Bal ká -
ni nép volt. 20. Magyarországi szlovén 
mesemondó (Pista). 22. Tőle lentebb -
ről. 25. Színültig. 27. Határozott né ve -
lő. 29. Szándék. 30. Kincse az aszú.
32. Páros móka! 34. Összecsengő
(vers sorok). 36. Földet for gat. 37. A
gondolat befejező része. 39. No bel-
 díjas (1930), indiai fizikus (Venkata).
41. Hull a könnye. 44. Szamárfülek!
47. Hozzátartozó. 49. Folyadék. 51.
Lent. 53. Telekhatárok! 55. Öb. 57.
Mily módon? 59. Következmény. 61.
Parkban vannak! 62. Rich ard Strauss
operája. 64. No vem ber (röv.). 66. Ha -
tározórag, a -ről párja. 69. Fasoros sé -
tány. 70. A földtörténeti ókor egyik
szakasza. 72. Háború és ... (Lev Tolsz -
toj). 75. Kambodzsai, osztrák és spa -
nyol gkj. 76. Ama párja. 77.
Főszakács, konyhafőnök. 80. Igló
centruma! 82. Egyszerre!

    Szerkesztette: Csatlós János
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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! 

TÉGLAJEGY vásárlásával Te is hozzájárulhatsz
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: Nagy Edit, Nagy bá nya – 30 lej (3 db. egysze rű),
Dr. Kürti Lász ló, Margitta – 100 lej (ezüst), Asz talos Gábor és Szilvia, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Vári Zoltán, Nagy bánya – 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), Arany Botond Balázs, Oroszlány – 10
lej (pó ló- bó nusz), Szilágyi E nikő, Nagybánya – 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 (ezüst), Gyarmathy Gábor és családja,
Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Tim Márta, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Konrádi Sándor, Várkudu – 10 lej (póló-bónusz), Tallódi Magdolna, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Szmutku Zoltán, Nagybánya – 100 lej (ezüst).

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!

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, pén te ken 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)

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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 Mag yar app segíti a nyelvtanulást
A kommunikációs antropológia eredményeivel segíti a nyelv -

tanulást egy mag yar fejlesztés. Az An droid platformra elérhető
mobilalkalmazás elsősorban azoknak szól, akik már tudnak va la -
mennyire angolul, de “angolosabban” és magasabb szinten sze ret -
nék magukat kifejezni, elrugaszkodva az anyanyelvüktől. 

A Met a phor az első, amely átültette a gyakorlatba a nyelvészeti szakterület
kutatásait. Első, az angol nyelv elsajátítását segítő termékük egy An droid plat -
formra elérhető mobilalkalmazás. 

“Hét nyelvet beszélek, de rögös út vezetett idáig, mert nagyon sok rossz mód -
szerrel találkoztam. Sokat tanultam Lomb Katótól, aki ráébresztett, hogy a nyel -
vek nem egyszerűen egymás fordításai, hanem mindegyik tükröz egy kultúrát, és 
egy külön személyiséget ad az embernek” - mondta az MTI-nek Csigi Balázs, a
vállalkozás alapítója, hozzátéve, hogy azért mobilalkalmazásként indították el
fejlesztésüket, hogy bárhol lehessen használni napi 10-20 percet akár internet
nélkül is, így az idő ne legyen probléma. 

A kommunikációs antropológia fő célja felszínre hozni azokat a szokásokat
és mintákat, amelyek meghatározzák a mindennapi kommunikációt. A kommu -
nikációs szokások és minták eltérnek az egyes kultúrákban, és szakemberek sze -
rint e különbségek ismerete legalább olyan fontos része az idegen nyelvű kom -
munikációnak, mint maga a nyelvtudás - magyarázta Csigi Balázs. A kommu ni -
kációs antropológia ugyanakkor egyike azon nyelvészeti szakterületeknek, ame -
lyek gyakorlati alkalmazása még nem terjedt el. 

Csigi Balázs elmondta, egy neves amerikai nyelvész olyan helyzeteket vizs -
gált, amelyekben mindkét fél beszélte a másik nyelvét, de mégsem volt sikeres a
kommunikáció. Donald Carbaugh felismerte, hogy a félreértések és a kommuni -
kációs problémák mögött az állt, hogy az egyes felek más-más kultúrából ér -
keztek, és így eltérő reakcióik és kommunikációs szokásaik voltak. 

A nyelvoktatásban eddig főleg azon volt a hangsúly, hogy az adott nyelven
jól ki tudják magukat fejezni a nyelvtanulók. A nyelvészetben viszont egyre több 
oldalról fogalmazódik meg az a felismerés, hogy az idegen nyelvű kommuni ká -
cióban nélkülözhetetlen a másik gondolkodásmódjának és kultúrájának ismerete 
is. Kutatók szerint a nyelvtanulásban is nagyon hasznos lenne, ha nem egyen lő -
ségjelet tennének a szavak közé, hanem a nyelvtanulók megértenék, hogy mit je -
lentenek ezek a szavak valójában egy anyanyelvűnek - fogalmazott Csigi Ba -
lázs, hozzátéve, hogy a szakemberek szerint a nyelvtanulási kudarcok egyik oka
az, hogy a nyelvtanulók úgy állnak a szótanuláshoz, hogy memorizálni próbálják 
a szavakat, és nem éreznek rá igazán a nyelvek közötti különbségekre. (mti)

Szuper ételek a máj tisztításához
A mod ern életmódunk miatt a májunkra hatalmas teher nehe ze -

dik, ezért érdemes időnként egy kicsit “megtámogatni” a mun ká -
ját. Mit ehetünk az egészségéért?

A máj az egyik legfontosabb szervünk, mely számos fontos élettani folya mat -
ban szerepet játszik, és nagy mértékben felelős a méreganyagok eltávolításáért.
Amennyiben nem működik megfelelően, az fokozhatja az elhízás, a kardio vasz -
ku láris panaszok, a krónikus fáradtság, a fejfájás, az emésztési panaszok, az
allergia és egyéb betegségek kialakulásának esélyét.

Következzen néhány olyan élelmiszer, melyek rendszeres fogyasztásával ha -
tékonyan javíthatunk a májunk állapotán, erősíthetjük azt, emellett gyorsíthatjuk 
a méreganyagok távozását is.

A fokhagymában található vegyületek, például az allicin, illetve a vitaminok 
és ásványi anyagok segítenek aktiválni a májban található enzimeket, gyorsítják
a méregtelenítési folyamatokat, és megvédik a májat a károsodástól is. A máj
működésének hatékonyságát lassítja, ha túlságosan sok koleszterin, illetve tri gli -
cerid halmozódik fel benne - a fokhagyma ezek el len is hatékonyan küzd. Együnk
naponta 2-3 gerezd nyers fokhagymát, és minél több ételünkbe is főzzük bele!

A grape fruit nemcsak magas C-vi ta min tartalmának köszönhetően játszik
fon tos szerepet az egészségünk megőrzésében, de olyan antioxidánsokat is tar -
tal maz, melyek hatékonyan méregtelenítik a májunkat, illetve megkötik a beteg -
sé ge ket okozó és öregedést felgyorsító szabadgyököket. A naringenin nevezetű
fla vonoid pedig a zsírok lebontásában segíthet. Egy pohár grapefruitlé, vagy egy 
egész gyümölcs elfogyasztása naponta már jelentősen javíthatja a májunk álla -
potát.

A zöld tea rendszeres fogyasztása (naponta legalább 2-3 csészével) nemcsak
mé regteleníti a szervezetet, de jótékonyan hat az anyagcserére, és csökkenti a
szervezet zsírraktárjait is. A zöld teában található vegyületek megakadályozzák,
hogy a zsírok felhalmozódjanak a májban, emellett erőteljes védő hatása is van
bizonyos méreganyagokkal, például az alkohollal szemben. 

Az avokádó nemcsak nagy mennyiségben tartalmaz egészséges zsiradéko -
kat, melyek hatékonyan csökkentik a “rossz” koleszterin szintjét, és növelik a
“jó” koleszterinét (melyet a májunk is könnyebben dolgoz fel), de egy olyan ve -
gyületet,a glutathiont is tartalmazza, mely szükséges ahhoz, hogy a máj megfe -
lelően működjön. Hetente 1-2 avokádó elfogyasztásával már nagyon sokat tehe -
tünk azért, hogy a májunk egészségét helyreállítsuk.

Az almát a legegészségesebb gyümölcsök között tartják számon, ez a hírneve 
többek között annak köszönhető, hogy nagy mennyiségben tartalmaz egy pektin
nevezetű rostot, mely segít eltávolítani a méreganyagokat a szervezetünkből
(nem mellesleg az emésztésünket is rendben tartja), a koleszterin csökkenté sé -
ben is szerepet játszik. Napi egy alma elegendő a máj munkájának támogatá sá -
hoz. Az almaléből sajnos hiányoznak a fontos rostok, ezért ezzel nem tudjuk az
egész gyümölcsöt helyettesíteni. (hazipatika.com)

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
Nincs új a nap alatt! – szokás mondani. Ezt cáfolja meg az Erdélyi Gyopár

legfrissebb számának tartalma. A kiadvány nem fukarkodik a szóval, így szó -
ba hozza, hogy új elnök van immár az Erdélyi Kárpát-Egyesület élén Kovács
Lehel István személyében. Megválasztásának körülményeit sem titkolja el,
részletes beszámolót olvashatunk a tusnádfürdői közgyűlésről. 

Szóba kerül az is a lapban, hogy hány helyre jártak túrázni, miket valósí -
tot tak meg az EKE-tagok. Az osztályok hírei és beszámolói dokumentum -
ként is szolgálnak majd egyszer a következő generációnak. És követhető
lehet az a kezdeményezés is, amely egy gyergyói ekés ötletéből vált valóra: a
Böjte Csaba napközi otthonába járó gyerekeknek kirándulást szervezni. Az
EKE-Vár erre is alkalmas, közel van hozzá a Székelykő, a Tordai-hasadék, az 
élmény pedig felnőttkorig is kitarthat. 

Szintén szóba öntötték a szervezők az EKE Vándortábor újabb túráit, a
leg fontosabb tudnivalókat azok számára, akik a mag yar turistaság legna -
gyobb eseményén együtt kívánnak lenni a természetben. De maradt mon dan -
dó a védett övezetekről is, ez a sorozat most a Pietrele Doamnei-Rarău Ter -
mészetvédelmi Terület bemutatásával folytatódik. A múltba is érdemes visz -
sza tekinteni – állítják azok, akik az 1892-ben megszületett folyóirat utódját
ma szerkesztik. Így olvasható a lapban egy 135 évvel ezelőtti kirándulás a
Ro zsályra, Heppes Miklós ismertetése, valamint a kártyás és turista között is
fellelhetők ősöreg összefüggések. 

A Borvizeink, gyógyvizeink sorozatból érdemes elolvasni A tusnádi Ná -
das fürdő című írást, melyben a szerző, Jánosi Csaba olyan értéket mutat be,
amely a Vándortáborban közelről is megtekinthető lesz. Elmélet és gyakorlat
találkozik itt, akárcsak a gyógynövényrovatban, amelyben Macalik Ernő tesz 
javaslatot egészségünk jobbítására. És ha az Erdélyi Gyopár-ajánló elején azt 
is írtuk, hogy nincs új a nap alatt, reméljük, sikerült ezt megcáfolnunk. Sőt,
ennél is továbbmegyünk: aki a friss kiadványt fellapozza, még arról is meg -
győződhet, hogy van újdonság a csillagok között. Látnivaló éjjel-nappal – ez
a természetszerető ajándéka. 

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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APRÓHIRDETÉSEK

• ELADÓ a régi főtér környékén
kis családi ház 200 négyzetméter te -
lekkel. Irányár 38.000 euró. Telefon:
0742 794 946

• A MEZZOFORTE Kft. mun ka -
könyvvel alkalmaz lamináltlap szabá -
szatban jártas asztalost, esetleg szak -
kép zetlen munkást. Információk a
0744.570.717 és 0744.828.719-es tele -
fonszámokon.

• 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.

• 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a szeretett édesapa, nagy -
apa, após, testvér és rokon

TAKÁCS BÉLA
temetésén résztvettek, utolsó föl -

di útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunk -
ban osztoztak.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendülésünket és őszin -
te együttérzésünket fejezzük ki a
gyá szoló családnak

BERKESSY ZOLTÁN
elvesztése miatt érzett fájdal má -

ban.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!
A Nagybánya Központú Terüle -

ti RMDSZ

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
kollegánk,  Fischer Istvánnak és csa -
ládjának szeretett apósuk elvesztése 
miatt okozta fajdalmukban.

Nyugodjon békében.
Kollegái a Bilardi cégcsoporttól

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Fischer Istvánnak és családjának
most, amikor szeretett apósa vissza -
adta lelkét Teremtőjének. 

Nyugodjon békében!
Hoban Ioan és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk június
2-án arra a szomorú napra, amikor 7 
évvel ezelőtt 

SZÁSZ LAJOS
bádogos mester

szíve hirtelen megszűnt dobog -
ni.

Emlékét kegyelettel őrzi a bána -
tos család

Fájó szívvel emlékezem drága
édesanyámra

PETROVÁN PÉTERNÉ
született BAKÓ JOLÁNRA,
akinek június 9-én lesz 7 éve,

hogy itt hagyott örökre.
Bánatos leánya Katica

Szomorú három év telt el,amióta 
drága fiúnk és unokánk

FÁBIÁN JÓZSEF
(Jóskuca)

12 éves korában örökre itt ha -
gyott. Emléke legyen áldott. Soha
el nem múló szeretettel őrizzük drá -
ga emlékét a szívünkben.

Bánatos szülei és nagymamája

Fájó szívvel emlékezünk június
6-án lesz 14 éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága jó anya,
anyós, nagymama

SIKLODI ILONA
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi bánatos 

leánya és családja

* GYÓGY TOR NA – EL MA -
RAD! Legközelebb június 9-én, ked -
den 16.30 és 17.45 órá tól a Házban!

* HÉTFŐN TÁNCHÁZ! – 17
ó rától ap rók játszó há za, 18 órától
gyermektáncház, 19 órától táncház
na gyob bak nak és felnőtteknek!

* OLVASS NEKEM! – Min -
den szerdán 16 órakor, legközelebb
június 3-án, a Teleki Házban!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb június 10-én

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 (CV)
és AJÁNLÓLEVÉLLEL
a helyszínen: Bukarest sugárút

5. szám, naponta 9-18 óra között.

Tersánszky 
Könyvtár

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

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.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Temesvári
Politechnika Egyetem a legátláthatóbbak az országban

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem került legelső helyre a Román Aka dé -
miai Társaság és a Romániai Diákszervezetek Országos Szövetsége által elvég -
zett Nyilvános egyetemek átláthatósága elnevezésű felmérés során. Az említett
jelentés 55 romániai egyetem átláthatóságát mutatja be, az elemzés a svájci- ro -
mán együttműködési pro gram keretében készült. 

A Nyilvános egyetemek átláthatósága elnevezésű jelentést a Romániai Diák -
szervezetek Országos Szövetségének (ANOSR) alelnöke, Vlad Cherecheş mutat -
ta be, aki beszédében kifejtette, hogy a legátláthatóbb egyetemek a tanulmány
sze rint a Temesvári Politechnika Egyetem és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo -
mányegyetem. Mindkettő első helyezést ért el, 94 ponttal. A két első helyezettet
követi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Craiovai Egye -
tem, a Temesvári Nyugati Egyetem és a suceavai Ştefan cel Mare Egyetem. A pro -
jekt keretében ellenőrizték mind az 55 romániai állami egyetem hon lapját, és 14
átláthatósági kritériumot vettek figyelembe, amelyek alapján átte kin tették azon
releváns információk és dokumentumok jelenlétét, amelyek va la mennyi felső -
ok tatási intézmény megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. A figyelembe
vett szempontok közül megemlítjük: a honlapok ellenőrzését, az 544/2001-es
törvény alapján megfogalmazott kérvényekre adott válaszokat, a fel sőoktatási
in téz mények tanulmányi látogatását, az egyetem által meghatározott díjak és
illetékek feltüntetését. 

A Mit mondanak számunkra és mit rejtenek el előlük a romániai egyetemi
honlapok? jelentés legfőbb következtetése az volt, hogy az állami egyetemek
sokkal átláthatóbbak kell legyenek a jövőben. A jelentés készítői szerint az
egye temek honlapján nem található fontosabb információk: a vezetőségi ülések
jegyzőkönyvei, a hallgatók által elkészített oktatói értékelések, árajánlatok, a
be szerzésekre vonatkozó hirdetések, valamint a vezetőségi ülések napi határo -
zatai. Ezzel szemben az egyetemek jobban teljesítenek az alábbi anyagok köz -
zététele szempontjából: az egyetemi charta nyilvánossá tétele, a kutatói grantok
és hallgatói mobilitás meghirdetése, a tandíjak nyilvánossá tétele, a betöltetlen
helyekre meghirdetett versenyvizsgák, illetve az egyetemi állások meghir deté -
se. (Transindex)
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Megíratlan sporttörténelem:
KÖZEL VOLT AZ ARANY,

de ezüstérmes lett az ASA 
Hiába a stadionnyi szurkoló biztatása, a Marosvásárhelyi ASA

mégis elbukott a sporttörténelmi lehetőség kapujában: az él vo nal be li 
labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában kiengedte a kezéből az
aranyérmet, és a másodosztályba kiesett Galac „közre műkö dé sé vel”
a steauások nyakába akasztotta azt. 

Mert ahogyan arra vezetőedzőjük, Li -
viu Ciobotariu is rámutatott, a meccset
saját maguk vesztették el az Otelul el -
len.

Tették ezt azáltal, hogy Gabi Mu re -
san büntetőből szerzett gólja (34. perc -
ben) után már nem tudták értékesíteni a 
ziccereiket, miközben a moldvaiak – ki -
használva a védelemben keletkezett rést
– előbb Tudorie (67. percben), majd
Helder (94. perc) révén büntettek, és vé -
gül 2-1-re nyertek.

Pedig a zárókört kétpontos előnnyel 
kezdő Steaua házigazdája, a Iasi min -
dent elkövetett annak érdekében, hogy
„segítsen” megakadályozni a címvé dést.
Szögeiket remekül lezárva gól nélküli
döntetlent harcoltak ki pár perccel a ma -
rosvásárhelyi meccs lefújása előtt.

Marosvásárhelyen azonban a hajrá -
ban Voiculet két méterről küldte a ka -
puba a labdát, majd Abra ham Muresan 
erős lövését hárította, hogy aztán a ga -
la ci góllal egyidőben Iasi-ban öröm má -
mortól ittas steauások bontsanak pezs -
gőt történetük huszonhatodik országos
bajnoki címének megünneplésére.

A konfettiesőben könnyeiket hulla -
tó vásárhelyi futballisták azzal vigasz -
ta lódhatnak, hogy a szezon elején ke -
ve sen mertek volna arra fogadni, hogy
épp ők, a liga újoncai szorítják majd meg
a címvédőt. Különösen olyan körül mé -
nyek között, hogy a téli szünetben még 
tizenhárom pont volt a Steaua előnye ve -
lük szemben. Erre mutatott rá Ciobo ta -
riu edző is a találkozó végén.

„Lehet, hogy ha az ASA nem tel je -
sí tett volna ilyen jól, akkor a bajnokság 
már rég lezárult volna. Ez a labda rú gás.
Csalódottak vagyunk, de a jó dolgokat
is látni kell. Ilyen az élet, mindent e löl -
ről kell kezdenünk. Meglátjuk, hogy mi
lesz azokkal a játékosokkal, akiknek le -
jár a szerződésük” – nyilatkozta a szak -
ember, akinek távozásáról exkluzív hír -
ként számolt be a DigiSport. A szak em -
ber állítólag egy arab csapathoz szer ző -
dik, helyét pedig épp az az Adrian Fa -
lub veszi majd át, aki az elmúlt szezon
elején is edzette a vásárhelyieket.

De nem az ASA az egyetlen klub, a -
hol az elismerésre méltó teljesítmény da -
cára leváltják az edzőt. Costel Gâlcă is
hi ába teljesítette a célkitűzést, és meg -
nyerte a bajnokságot (és a Román Ku -
pát): a következő szezonban már nem ő
lesz a Steaua szakvezetője. Ezt George 
Becali, a klub tulajdonosa jelentette be
a trófea elhódítását követő ünneplés a -
latt, bejelentve, hogy Mirel Rădoi veszi

át a csapat irányítását.
A viszontagságos tavaszi szezon haj -

rájában korábban levont pontjait a Nem -
zetközi Sportdöntőbíróságtól vissza -
ka pó Kolozsvári CFR 3-0-ra kikapott
szom baton Craiován, ám ennek
ellenére az összetett harmadik helyén
zárt, futbal lis tája, Greg ory Tadé pedig
18 találattal gólkirály lett.

Ezzel együtt sem a fellegváriak, sem
pedig a végül ötödik oltyánok nem in -
dulhatnak az európai kupasorozat kö vet -
kező kiírásában. Előbbiek azért, mert
csődvédelem alatt állnak, akárcsak a do -
bogóról a hatodik helyig zuhanó Plo -
iesti-i Petrolul, valamint a vendég Giur -
giui Astrától 2-0-s vereséget szenvedő
Dinamo.

Emiatt az ezüstérmes ASA mellett az
Astra – amelynek vasárnap óta az egy -
kori Rapid-kapus Dani Coman az el nö -
ke – és a csupán nyolcadik helyen vég -
ző, a zárófordulóban hazai pályán a Vii -
torullal 4-4-es döntetlent játszó Bo to -
sani FC képviseli majd Romániát az
Európa Liga 2015–2016-os kiírásában
(a Kolozsvári U kupagyőzelme esetén
sem indulhat az EL-ben a fizetés kép te -
lenségi eljárás miatt). A Steaua a Baj -
no kok Ligája második selejte zőkö ré ben
kezdi majd meg a nemzetközi szerep -
lést.

A liga július 11-én rajtoló kö vet ke ző
idénye, mint ismert, már csak 14 csa -
pa tos lesz, és rájátszásos rendszerben
szervezik, így az idén kiesett Medgyes, 
Brassó, Kolozsvári Universitatea, Rapid,
Galac és Piatra Neamt helyére a Te mes -
vári Poli és az Ilfov megyei Voluntari
FC jutott fel a másodosztályból.

A Liga 1 végeredménye:
1. Steaua 34 22 5 7 59-23 71,
2. ASA 34 20 8 6 51-25 68,
3. CFR 34 16 9 9 46-29 57,
4. Astra 34 15 12 7 53-27 57,
5. Craiova 34 14 11 9 40-34 53,
6. Petrolul 34 14 10 10 42-30 52,
7. Dinamo 34 13 9 12 47-44 48,
8. Botoşani 34 12 11 11 40-43 47,
9. Târgu Jiu 34 12 9 13 47-42 45,
10. Iaşi 34 11 10 13 31-39 43,
11. Viitorul 34 11 10 13 44-54 43,
12. Chiajna 34 9 14 11 39-44 41,
13. Medgyes 34 8 15 11 29-34 39,
14. Brassó 34 9 9 16 33-46 36,
15. Kolozsv. U 34 8 11 15 29-41 35,
16. Rapid 34 8 9 17 21-42 33,
17. Galac 34 7 11 16 24-45 32,
18. Ceahlăul 34 6 9 19 25-58 27.
(A Krónika nyomán)

NEM SIKERÜLT A BRAVÚR!
A Veszprém nem bírt a

Barcelonával a fináléban
Az MKB-MVM Veszprém 28-23-as vereséget szenvedett a férfi

kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében a Barcelonától. Tavaly is
találkozott a két csapat Kölnben, a zárónapon, de akkor a har ma dik
hely volt a tét, és a katalánok vitatható körülmények között nyer tek
26-25-re. Kieséses rendszerben, illetve helyosztókon eddig ki vé tel
nélkül a spanyolok bizonyultak jobbnak.

A Fi nal Four 2010 óta íródó tör té ne -
tében egészen mostanáig csak német és 
spanyol csapatok jutottak a döntőbe, ezt
a sorozatot szakította meg a Kiel szom -
bati legyőzésével a Veszprém.

Alilovic ott folytatta, ahol az elő dön -
tőben abbahagyta: bravúros védéssel
kezdte a döntőt, majd a gólkirályjelölt
Ilic meglőtte a Veszprém történelmi, 400.
gólját a Bar ce lona el len. Az első öt perc
kőkemény védekezése után elkezdtek
potyogni a gólok, ebben inkább a kata -
lánok jeleskedtek, két eladott labda u -
tán 4-2-re megléptek a 8. percben. A
Veszprém az ex-barcelonás Nagy ré vén
tartotta a lépést. Következett egy „ide -
ges” szakasz, Nagyot, Morrost és Ter -
zicet is kiállították.

Ebből 7-5-ös vezetéssel jött ki a Bar -
ce lona, és a bizonytalan támadások mi -
att időt kért a mag yar bajnok. Ilic mér -
tani pontosságú bombája kevés volt,
mert változatlanul remekül zárt a spa -
nyol fal. A katalánok jól mozgatták meg
a veszprémi védőket, és a balszélső
Sigurdssont sokszor sikerült ziccerbe
hozni.

A 21. percben 9-6 volt az állás, ami -
kor jó védekezésből két indításgólt lőtt
a Veszprém. Az öröm azonban csak át -
meneti volt, ugyanis a szünet előtti haj -
rában parádézott a Bar ce lona, és négy -
gó los előnyre tett szert.

A fordulást követően Nöddesbót a
cserepadról állították ki, ám az em ber -
előnyben nem sikerült csökkentenie a
hátrányt a bakonyiaknak. Sőt, Sulicot
is kiküldték a szigorú román bírók. Míg
Saric ziccereket fogott, a másik kapu -
ban Mikler nem sokszor találkozott a
labdával. A 36. percben 17-12-re ve ze -
tett a Bar ce lona, ekkor jöttek a veszp -
ré mi cserék.

Gördülékenyebb lett a mag yar baj -
nok játéka, és a 43. percben 19-17-et
mutatott az eredményjelző. Nagy eb ben
a szakaszban is igazi vezér volt, A li lo -
vic pedig sorra védte a lövéseket. Ú jabb
emberelőnyben lehetett volna csök ken -
teni a különbséget, ám a játékvezetők
sorozatban háromszor elvették a labdát 

a támadó Veszprémtől. Hatalmas fütty
fogadta az ítéleteket.

Minden erejét mozgósította a mag yar
együttes, amely az utolsó tíz percet 22-
 18-as hátrányból kezdte. A fáradtság
azonban kiütközött, és a hajrában már
nem volt esély a feltámadásra.

Ezzel együtt a Veszprém parádésan
szerepelt az idényben, és minden di csé -
retet megérdemel. Sikerült megnyernie 
a mag yar szuperkupát, később pedig a
regionális SEHA Ligát, a Mag yar Ku -
pát és a mag yar bajnokságot, így négy
trófeát is begyűjtött a BL-ezüstérem mel -
lett. A Bar ce lona kilencedik alka lom mal
győzött a BL-ben, illetve a jogelőd BEK-
 ben. Mag yar részről változatlanul az
1982-es Budapesti Honvéd az egyetlen 
győztese a legrangosabb sorozatnak.

Döntő:
Bar ce lona (spanyol) - MKB-MVM

Veszprém 28-23 (14-10)
Köln, Lanxess Aréna, 20 ezer néző,

v: Dinu, Din (románok)
Gól: Karabatic 6, Sigurdsson 6/1,

Tomas 5, Entrerrios 4, Gurbindo 3,
Nöddesbo 3, Sarmiento 1, illetve Nagy
8, Ilic 5/1, Gulyás 2, Sulic 2, Marguc 2, 
Nilsson 2, Iváncsik 1, Lékai 1

(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


