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Teleki Napok 2015.
További programok

Javában zajlanak az idei, VIII. nagy bá nyai Teleki Napok, amelynek
rendezvényeire, építő-szórakoztató prog ramjaira ezúton is nagy sze re -
tettel hívjuk és várjuk! Programleírás: http://telekihaz.erdely.org/ 
uncategorized/teleki-napok-tavaszi-unneptortenelmi-hangulatban/

Részletes pro gram:
MÁJUS 15., PÉNTEK

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Gy. Szabó Béla emlékkiállítás

Vendégünk: Ferenczy Miklós ko -
lozs vári református espe res-lelki pász -
tor, a hagyaték gondozója. Köz remű kö -
dik a Koltói Kamarakórus és a Teleki Ma -
gyar Ház egyesített énekkara, Fülöp
Gábor karnagy vezetésével, valamint a 
Prof Cafe Duett.

MÁJUS 16., SZOMBAT

10.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Teleki-konferencia

Először hangzik el Nagybányán nyil -
vánosan a Teleki Sándor tiszteletére írt
„Le due Patrie - A két haza” c. dal, Fi -

lippo Marchini és  Joe Natta olasz folk -
énekes szerzeménye. A dal születé sé -
nek körülményeit Galánthay Zsombor
ismerteti.

Előadást tartanak: Dr. Prof. Dö vé -
nyi Zoltán egyetemi tanár, Pécsi Tu do -
mányegyetem, Természettudományi Kar 
– Teleki Pál, a geográfus; Szavári At tila
(tanár – I. Béla Gimnázium, Szekszárd)
– Teleki Pál Erdélye; Balogh Béla ny.
levéltáros, Nagybánya – Megemlékezés
az 50 éve elhunyt Szász Károly nagy bá -
nyai művészettörténészről.

***

Író-olvasó találkozó
„Szerelmes hősök – hős szerel me -

sek”
Vendégünk: Nyáry Krisztián, könyv -

kiadó, író, irodalomtörténész, az Így sze -
rettek ők és az Igazi hősök című köny -
vek szerzője

16.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Várfalséta

Balogh Béla ny. levéltáros veze té -
sé vel járhatjuk végig Nagybánya haj da -
ni várfalainak nyomvonalát, s hall ha tunk
izgalmas történeteket a város múlt já ról,
épületeiről.

Közben: tisztelgés és koszorúzás
gróf Tele ki Sándor nagybányai szob -
ránál, va lamint Szász Károly sír em -
lékénél.

19.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Borkóstoló & vacsora

Vendégünk a Csányi Pincészet, a Te -
leki Zsigmond által 1881-ben alapított
Cha teau Teleki Borászat utódja, a nép -
szerű Teleki, illetve Cha teau Teleki bo -
rok termelője. (folytatás a 2. oldalon)

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.

Sajtóközlemény

Múzeumok
éjszakája

A Megyei Képzőművészeti Mú ze um
(Nagybánya, Május 1 utca, 8. szám)
2015. május 16-án szeretettel hívja és
várja a látogatókat a múzeumok éjszakája 
jegyében zajló programjaira:

15.00-24.00 óra között: a Képző -
mű vészeti Központ állandó kiállítá sá nak
- Nagybányai festőtelep. Hagyomány
és újítás európai mércével -, illetve idő -
szakos kiállításának - Dr. Ioan Metianu
hagyatéka - a megtekintése

16.00-18.00 óra között: ismert me -
sefilmek vetítése gyerekeknek

18.00-tól 19.00 óráig: A Nicolae
Apostol munkásságáról készült film be -
mu tatása

19.00-21.00 óra között: Nagybá -
nyai képzőművészeti pan theon (Hit ter
Ferenc filmjének a II. részét vetítik le)

21.00-24.00 óra között: az André
Rieu szabadtéri koncertjén készült vi -
deóklipek levetítése

A belépés a programokra ingyenes,
pontosabban ingyenjegy alapján tör té -
nik.

A rendkívüli programra való te kin -
tettel, 2015. május 16-án 10.00 és 16.30 
óra között a Megyei Képzőművészeti
Múzeum zárva lesz.

Május 17-étől, azaz vasárnaptól is -
mét a megszokott nyitvatartás szerint
várják a látogatókat, vagyis 10.00 és
16.30 óra között - tudtuk meg Izabela
Poptól, az intézmény közgazdászától.

Új fejezet nyílt a Sárvár és Szinérváralja közötti
testvérvárosi kapcsolatok nagykönyvében

Május 7-e és 9-e között első ízben látogattak Szinérváraljára sár vári
diákok, a két település között immár több mint másfél évtizede lét rejött

testvérvárosi kapcsolat jegyében.
Fotó: csoportkép a váraljai iskola előtt. (Beszámoló a 4. oldalon)

Bérletes
előadás

A Szatmárnémeti Harag
György Társulat

harmadik bérletes előadására
június 3-án, szerdán, 18.00 órától

kerül sor a Városi Színházban.
Műsoron:

I.L. CARAGIALE:

„Az elveszett levél”

A hét mottója:
,,Igazi közösség csak ott jön

létre, ahol az emberek
rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok.
Minden érdeken, valláson,

politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl.”

 (Müller Péter)



2015. május 15. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A nagybányai Krisztus Király

plébánia kirándulást szervez szom ba -
ton a hittanos gyerekek számára a Hár -
mas Tölgyeshez. Az indulás reggel
8.30 órakor lesz a plébániától, Kinczel
Ferenc bronzérmes túravezető veze té -
sével. Mindenkit nagy szeretettel vár -
nak egy csodás közös szombati él -
ményre.

* A felsőbányai római katolikus
Nagyboldogasszony plébániatemp -
lomban  május 17-én délelőtt 11 órai
kez dettel kerül sor az ünnepélyes első -
áldozási szentmisére, amely keretében
plébániánk fiataljai fogják mege rősí te -
ni hitüket Istenben, és először veszik
magukhoz az Oltári Szentséget.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra özvegy Moldován János -
né született Bot Piroska asszony test -
vérünket, akit 47 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr; Feldmann Erzsébet Ka ta -

lin asszontestvérünket, akit 77 évesen
helyeztek örök nyugalomra és ifj. Brön -
ner János testvérünket, akit 48 évesen
kísértünk utolsó útjára. Nyugodjanak
békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában Ho -
dász Szilárd Zsolt, Somai Norbert és
Somai Tünde tartották keresztvíz alá Ho -
dász Gábor Wal ter és Meszáros Csilla
kislányát, aki a keresztségben az Evelin
nevet kapta. Ugyanitt Kirmajer Ervin
és Szamosi Brenda tartották keresztvíz
alá Kolozsi Rudolf és Kirmajer Alida
Al ice kislányát, aki a keresztségben az
Emma nevet kapta. Szopri György és
Sípos Valeria tartották keresztvíz alá
Székely Eugen és Crişan Mónika Anna 
kislányát, aki a keresztségben a Karla
nevet kapta.

* Ugyanitt kötött házasságot Dără -
buş Ştefan Vasile és Filip Réka Iza -
bella, valamint Oláh László Olivér és
Mureşan Liala Ara.

Bunda Csilla Annamária

Segítség
szenvedélybetegeknek

A Bo nus Pas tor Alapítvány rövid tá -
vú terápiás programot szervez szenve -
délybetegeknek és felnőtt hozzátar to -
zóiknak 2015. június 15-26. között
Szentkatolnán, Kézdivásárhely mel lett,
Kovászna megyében.

Az ország bármelyik részéről vár -
juk azok jelentkezését, akik változtatni 
szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-,
já ték- vagy társfüggőségükkel terhelt é -
letmódjukon. Jelentkezési határidő:
2015. június 8. Bővebb információk a
www.bonuspastor.ro weboldalon.

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

Teleki Napok 2015.
- folytatás az első oldalról -

MÁJUS 17., VASÁRNAP

10.00 óra – Krisztus Király ró -
mai katolikus templom

– Ünnepi záróistentisztelet, a Te -
leki Ösztöndíjak, Teleki Emlék pla -
kettek átadása

Szentmisét celebrál: Szmutku Ró bert
plébános. Ünnepi beszédet mond: Ga -
lánthay Zsombor, gróf Teleki Sándor
szépunokája.

12.00 óra: Emlékhelytúra
– A Nagybánya-környéki Tele ki-

 em lékhelyek felkeresése;
– Tisztelgés és koszorúzás gróf Te -

leki Sándor koltói szobránál és sírem -
lékénél

A rendezvény állandó meghí vot tai:
Kecskeméti Huszárok Hagyo mány -

őrző Egyesülete, Kiskun- Huszár és Hon -
véd Hagyományőr Egyesület.

Szombaton 10-19 óra között:

Könyvvásár: Erdélyi Virtuális An -
tikvárium és Könyvesbolt; Idea Könyv -
tér, Kolozsvár

A programváltoztatás jogát fenn -
tart juk!

A belépés ingyenes (kivéve a bor -
kóstolót)! Adományokat a rendez -
vény támogatására köszönettel elfo -
gadunk, a Ház irodájában vagy a
rendez vény hely színeken kihelyezett
perselyekbe. A szom bati Borkós to ló -
val és a vasárnapi Em lék helytúrával
kapcsolatban ér dek lőd ni lehet a Te -
le ki Mag yar Házban.

A 2015. évi Teleki Napokat a Com -
munitas Alapítvány és az RMDSz is
tá mogatja!

Szeretettel várjuk minden lélekben vagy
valóságosan is nagybányai, bányavidéki, vagy

innen elszármazott barátunkat!

Meghirdették a helyeket a BBTE-n
a 2015/16-os tanévre

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2015–2016-os egyetemi tanévre
4.840 tandíjmentes, közel 9.000 tandíjas és 2.655 távoktatási és csökkentett
látogatású helyet hirdetett meg az alapképzési felvételire. A magiszteri kép -
zés ben 3.500 tandíjmentes, közel 6.000 tandíjas és 1.000 csökkentet látoga tá -
sú helyet hirdettek. 

A 2015–2016-os egyetemi tanévvel kezdődően a BBTE négy új alapkép -
zési szakot indít a következő karokon: 

Földrajz Kar: turizmusföldrajz (német nyelven) 
Történelem és Filozófia Kar: biztonsági tanulmányok (angol nyelven) 
Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar: üzletigazgatás (német nyel -

ven) 
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar: lead er ship a

közszférában (angol nyelven). 
Magiszteri képzésen 17 új szakot indít a BBTE: 
Matematika és Informatika Kar: Informatikai didaktika (román, mag yar);

Ad vanced Math e mat ics (angol) 
Biológia és Geológia Kar: Alkalmazott geológia, Biomedikális laborok

minőségmenedzsmentje 
Történelem és Filozófia Kar: Kulturális örökség és kulturális turizmus;

Vezetés és kommunikáció a nemzetközi kapcsolatokban 
Pszichológia és Neveléstudományok Kar: Hatékony tanulási stratégiák

(mag yar, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat); Oktatástechnológiai ter -
ve zés 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar: Könyvelés és szervezetek
(angol); Üzletmodellezés és elosztott számítások (angol) 

Üzletkötő Kar: Vendéglátó-ipari és turisztikai üzletigazgatás (angol) 
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar: Közegész ség-

 tu domány (angol); Alkalmazott médiatudományok (mag yar) 
Testnevelés és Sport Kar: Testnevelés és üdülőturizmus 
Színház és Televízió Kar: Dokumentumfilm-gyártás (angol); A rövidfilm

művészete (mag yar) 
A nyári felvételi 2015. július 14. és július 31. között zajlik. A beiratkozási

időszakra, a felvételi vizsgákra, az eredmények kifüggesztésére, a fellebbe -
zé sek benyújtására, a helyek visszaigazolására, valamint a megmaradó he -
lyek újraosztására vonatkozó tudnivalókat a BBTE egyes karai határozzák
meg. Bővebb információkat itt és itt lehet megtekinteni. 

A 2015–2016-os egyetemi felvételire a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a felvé te -
li re jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességének felmérése cél -
jából. A BBTE valamennyi karán – eltérő súllyal – figyelembe veszik az
érett ségi vizsga átlagát is. 

Az írásbeli felvételi vizsgák tematikája, bibliográfiája már felkerült a ka -
rok hivatalos honlapjára. 

A felvételi díjakat szintén az egyes karok szabják meg. A felvételi díjak -
ról, valamint a tandíjakról szóló bővebb tájékoztatást a BBTE felvételi hon -
lapján lehet megtekinteni. (Transindex)

Felsőbányai olvasóink figyelmébe!
Bányavidéki Új Szót mostantól az Andrea virágüzletben

(Gutinului utca, 15. szám) is vásárolhatnak,
hétfőtől szombatig naponta 8 és 17 óra között.

Elfogadhatatlan az
autonómia Romániában?

Románia felnőtt lakosságának csak -
nem 80 százaléka szerint elfo gad ha -
tatlan, hogy a magyarlakta területek
közigazgatási autonómiát kapjanak –
derült ki egy friss felmérésébol, a me -
lyet szerdán ismertetett az Agerpres
hírügynökség.



2015. május 15.HETIRENDEN

Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (14.) 

Daubner Timea Ing rid volt némethlászlós
levele a leendő némethlászlósoknak:

Daubner Timea Ing rid vagyok, 2013-
 ban végeztem el a biológia-kémia osz -
tályt. Egy percig sem bánom a vá lasz -
tásom. 

Jelenleg másodéves biológus hall -
gató vagyok a Babeş-Bolyai Tudo mány -
egyetem Biológia-Ökológia Karán. Plusz
tevékenységként, és egyben a szakdol -

gozatom érdekében, tagja vagyok az e -
gyetemünk madarászcsoportjának.

A híres ,,Németh Laci”, hát igen, ez
az a lici, ahol első sorban esélyem volt
mag yar nyelven folytatni tanul mányai -
mat, esélyem volt anyanyelvemen ér -
vényesülni és kommunikálni.

A biológia-kémia osztályon belül o -
lyan tantárgyakkal találkoztam, ame lyek 
képességeimet fejlesztették. Akik lici
u tán orvosi, biológia, kertészmérnöki, 
kémia stb. egyetemeken szeretnének to -
vábbtanulni, azoknak ajánlom ezt az osz -
tályt, mivel tapasztalatból mondom, hogy
az alapokat, amelyek ezekre az egye te -
mekre szükségesek, mind megtanulod. 
Emellett minden tantárgyat komolyan
vesznek, a tananyagot logikusan adják le.

A tanuláson kívül számtalan ren dez -
vényen vehetsz részt, tagja lehetsz a di -
áktanácsnak, vagy a foci- és kosár csa -
patnak. 

Nyílt, megértő, kedves, segítőkész
tanári kara van a Németh Lászlónak. A
tanárok különböző tantárgyakból szám -
talan versenyre készítenek fel, me lye -
ken büszkén megmérheted képes ségei -
det.

Szerintem ezek mellett már csak te
kellesz és az akaratod, hogy ilyen le -
hetőségek között mind többet és többet 
akarj megtudni, tanulni, átélni. Nekem
megérte, tuti NEKED is megéri!

Itthon vagyok
- Maga mit keresni itt? Én régóta figyelni ma gát.
- Engem?
- Magát, magát!
- Nem keresek semmit, jól érzem magam itt.
- Még provokálni is engem? Itt csak én érezni jól

magamat.
- Mi ezer éve együtt jól érezzük magunkat itt.
- Én kétezer éve, maga előtt sokkal, hazátlan sen -

kije.
- Ezt honnan tudja?
- A Bibliából, analfabéta bozgora. Eminescu írta.
- Az Ó- vagy az Újtestamentumban?
- Mind a kettőben. Maga jönni ide grófokkal a

mi nyakunkra.
- Mátyással?
- Ki lenni Mátyás? Nincs a Bibliánkban.
- Királyunk volt ezen a földön.
- Még hencegni is nekem? Magának sosem len -

ni király. Az a Mátyás is takarodni innen. Most ütni
az igazság órája.

- Svájci?
- Mit akarni Svájccal, bolond bozgora?
- Márkás órák. Nézze az enyémet: Doxa. A ma -

gá ét hol gyártották?
- Az enyémet nem gyártani, mindig volt.
- Miért tapossa az órámat?
- Darabokra törni a maga óráját, csak az én ó -

rám...
- Kár a Doxáért. De én akkor is itthon vagyok,

jól érzem magam itt.

***
A mentőket nem én hívtam. Nehezen tuszkolták be

a kocsiba, szűkre tervezték az ajtaját, nem gon dol -
tak a jövőre.

Ő a kocsiban is ordította: itt csak én lenni itthon,
itt csak én lenni itthon...

Hirdetőoszlop
Harminc éve ismertük egymást. Majdnem min den

nap mellette mentem el, sokszor megálltam előtte és 
köszönőviszonyban voltunk. Most munkások kezd ték
bontani. Megkérdeztem tőle: nem fáj, hogy le fog nak
bontani?

- Tartalmas, fordulatokban gazdag életet éltem.
- Igen, csodáltalak.
- A régit levakarták rólam, és én örömmel öl töz -

tem az újba.
- Néha megkörnyékez a szégyen a levakarások

miatt.
- Olyasmiről én sosem tudtam, betonba öntött kül -

detésem.
- Megmutattad nekem, hogyan kell egyik napról 

a másikra levedleni addigi énemet, és hirdetni az
újat.

- Megingathatatlan küldetésem.
- De most lebontanak.
- Kacagok. Lélekvándorlás. Ideje volt radiká li -

san korszerűsödnöm: villanyújság, színes maga zin...
Kövesd a példámat.

- Hogyan körözd le addigi önmagadat? Kínál -
kozz fel az újnak. Nem érzed a csábítását?

- Hogyne érezném, és már léptem is. Változ tat -
tam két betűt a nevemen, most már könnyen kiejtik.

-  Akkor taposs a gázra, sok szerencsét!
A munkások félrelöktek, útjukban voltam. A be -

tontörmeléket fellapátolták egy autóra. Utána kiál -
tot tam:

- Köszönöm, mindig tanulni fogok tőled!

Kibírhatatlan Johanna
A negyedik osztályban csend, a leckét körmölik.

Johannának mindig elszállnak a gondolatai.
Megszólal:
- A tanítónéni tud úszni?

- Írd a leckét, Johanna!
- Én nem bánom, de ha nem tetszik tudni úszni...
-  Csend legyen, ne kacagjatok! Johanna, hol nap

jöjjön be az anyukád.
- Beteg, kipukkant a mellrákja. Egy néni jár hoz -

zá kötözni.
- Akkor küldd be az apukádat.
- Elköltözött, fél a ráktól.
- A nagyapád?
- Minden éjjel úszik a fényes part felé, nem látja, 

de az ott van, és aki nem tud úszni...
- Ki vigyáz rád?
- Tetszik tudni, én kései gyerek vagyok, a nővé -

rem tíz évvel idősebb. A nagyapám azt mondja, hogy
hadd ússzanak.

- Kik?
- A nővérem és a barátja. A nagyanyám csap -

kod, a nagyapám csitítja: mi is voltunk fiatalok, csak
mi este a parkban...

- Csend legyen! Johanna, menj ki az osztályból!
- Miért? A nővérem egy fodrászatban dolgozik,

és ott azt mondják, hogy a tanítónéninek is van ba -
rátja.

- Mars ki az osztályból!
- Ne tessék ráncigálni. A tanítónéninek is van ci -

cije, hátha göbös.
***

Az iskola orvosa és a gondnok támogatta ki a ta -
nítónénit, levitték aléltan az orvosi rendelőbe.

Az osztályba berohan az igazgató néni.
Mindenki Johannát nézte.
- Te mit csináltál már megint?
- Megkérdeztem a tanítónénitől, hogy tud-e úsz -

ni?
- Holnaptól ne lássalak az iskolánkban!
- A nővérem is azt mondja: iratkozz át a ro mán -

ba, nagy az osztály, több a hülye, nem fogsz sen ki -
nek szemet szúrni.

Szigeti Béla

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd má -

jusban 26-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 gadóórák 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.

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.

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 ,,Petre 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 nyelvtanta nu lást ki egé szí -
tik a népdalok, gyer mekdalok és az e -
gyütt lét kö zös élménye.

***
Ugyancsak a Megyei Könyvtárban 

tartják a német nyelvtanfolyamot is (ro -
mán nyelvű szakirányítással), az aláb -
bi pro gram szerint:

- tanulóknak (V. osztálytól) min -
den kedden 16.00 órától

- felnőtteknek minden szerdán, csü -
törtökön és pénteken 17.30 órától.

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.
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Emeletes házakat
tervező mag yar mérnök

Bue nos Airesban
Mag yar József BUE NOS AI RES-i mag yar épí tész -

mérnökkel a felsőbányai Boda-család 200 éves, új -
jáépített házának nappali szobájában beszélgettem 
2004 egyik forró nyári délelőttjén.

Abban a szobában az a régi festmény és falióra
né zett le rá, amelyekben a múlt század negyvenes é -
veinek első felében, felsőbányai nyaralásakor is gyö -
nyörködhetett. Akkor még nem gondolta, hogy csak
több mint félévszázad múlva látja viszont az ősi bá -
nyavárost, amelyben Mag yar József, az édesapja
1921-ig tanított.

Abban az évben a tanító Budapesten telepedett le.
Ő és a felesége nem akarták megvárni azt a napot,
amelyen a Vörös Hadsereg megszállja a fővárost, e -
zért 1944 karácsonyán két gyerekükkel Ausztriába
menekültek.

Először egy hónapig Sankt Pöltenben kaptak szál -
lást.

- Segíts magadon, Isten is megsegít - vallotta a ta -
nító.

Két fiával osztrák hegyi falvakban fakiter melés -
sel foglalkozó gazdáknál dolgoztak, és egyéb nehéz
fizikai munkát is vállaltak.

Mag yar József több ausztriai iskolába járt. Ké -
sőbb Argentínában könnyebben sajátította el a spa -
nyol nyelvet, mert a ciszterciták egyik kollé giumá ban
latint is tanítottak.

Miután az Egyesült Államok és a Szovjetunió kö -
zötti kapcsolatok egyre feszültebbé váltak, édesapja 

azon töprengett, hogy miként vándorolhatnának ki
egy olyan országba, amelyet kevésbé sújtana a jö -
vő ben egy világháború. Miután megtudta, hogy az ar -
gentín kormány az ENSZ segítségével európaiakat
fogad be, tétovázás nélkül szállt fel családjával az
olaszországi Génuában arra az amerikai csapat szál -
lító hajóra, amellyel több száz európai utazott a dél-
 amerikai országba. Mag yar József most is életük for -
dulópontjára gondol, amikor egy hajókürt búgását 
hallja.

A Mag yar család egy hónapig az argentín fő vá -
ros kikötője mellett, az Imigrantes Hotelben lakott.
Nemsokára egy olyan házba költöztek, amelyet egy
másik mag yar családdal együtt béreltek ki.

A fáradhatatlan, leleményes, tettrekész családfő
hamar alkalmozkodott az új körülményekhez. A csa -
lád beilleszkedését a fővárosban élő magyarok, a
római katolikus egyházközség is segítette. Egyébként 
azt tapasztalták, hogy a befogadó országban spa nyo -
lok, olaszok, németek, magyarok és más nem zeti sé -
gek békésen éltek egymás mellett.

A fiatal Mag yar József először a ferencesek Bue -
nos Ai res-i kollégiumában tanult, majd három és fél 
év múlva beiratkozott egy építészeti technikumba.
Az erős akaratú, céltudatos emigráns elvégezte a
technikum felső tagozatát is, így  emeletes épületek
tervezésére is jogosítványt kapott. Később az épí tész -
mérnöki diplomát is megszerezte.

Magánvállalkozásához ezermester édesapja is tár -
sult. A mérnök nemcsak vállalkozásával gyara pí tot -
ta vagyonát, hanem hosszabb ideig az Argentín Köz -
ponti Bank lakásépítési hiteleket nyújtó osztályán fel -
ügyelőként  dolgozott.

Jövendőbelijét, az Ausztriában született Siklósi
A nikót a Bue nos Ai res-i Mag yar Ház egyik bál já ban
ismerte meg. Négy, becsületesen dolgozó gyer me kük

és hat unokájuk szintén megtalálta helyét második
hazájukban.

Mag yar József mindig elérzékenyült, amikor meg -
állt az argentín főváros egyik épülete előtt, amely -
ben a második világháború után Páger Antal, Sze -
leczky Zita és Vaszari Piri mag yar filmcsillagok zsú -
folt nézőtér előtt szerepeltek. Akkoriban az 1948- ban
alapított Mag yar Színjátszó Társaság a nyár kivé te -
lével havonta tartott előadást. Szintén a világ hábo -
rú után mag yar nyelvű rádiómusort is sugároztak.

Mag yar József feleségével minden évben a Hun -
gária Klubban ünnepli március tizenötödikét, és é -
vente néhányszor ugyanott tapsolnak magyar orszá -
gi színészeknek, együtteseknek.

Az építészmérnök édesapjától sok könyvet örö -
költ, azokat többször is elolvassa. A Könyvbarátok
Klubja 7000 mag yar könyvvel várja olvasóit. Saj nos, 
Argentínában főként a negyven éven aluliak keveset 
olvasnak.

Mag yar József esténként azokat a CD-ket hall -
gatja, amelyeket erdélyi unokahúga ajándékozott ne -
ki. Ezek a nóták mindig felidézik neki az akácvirág
édes illatát, a hullámzó, aranyló búzamezőket, a su -
dár jegenyefasorokat, a haragoszöld fenyveseket és
a színpompás népviseletbe öltözött mag yar lányo kat
és legényeket.

Végül a 81 éves mérnöknek abból az elek tro ni kus
leveléből idézek, amelyet a múlt  héten küldött ne kem:
,,Az idősebb korosztály elvándorol az égi prérikre, a 
fiatalabbja jár a Hungáriába, ott szép társadalmi é -
let van, de hiányzik az elegendő utánpótlás, ez mind -
egyik nemzeti kolóniánál így van... Amikor én fia ta -
labb voltam, az év legnagyobb társadalmi esemé nye
a cserkészbál volt, még ma is az, akkor voltunk ezer -
kétszázan, ma ha 250 összejön, az sok. Ez van, ezt
kell szeretni.” (Boczor József)

Sárvári tanulók Szinérváralján
Új fejezet nyílt a testvérvárosi
kapcsolatok nagykönyvében

Május 7-e és 9-e között első ízben látogattak Szinérváraljára sár -
vári diákok, a két település között immár több mint másfél évtizede
lét rejött testvérvárosi kapcsolat jegyében. A találkozóra a tavaly a lá -
írt iskolaközi társulási szerződés teremtette meg a hivatalos hátteret.

Tíz tanuló és négy felnőtt kísérő tett 
eleget a Szinérváraljai „Alexiu Be rin de”
Technikai Líceum magyar tagozatának
a pedagógusai és tanulói által intézett 
meghívásnak. A küldöttséget a testvér -
intézmény, azaz a Sárvári „Gárdonyi Gé -
za” Általános Iskola igazgatója, Né meth
Ernő vezette. Vele jött Vörös Krisztina 
tanárnő, Sárvár Város Önkormányzata 
nevében Nagy Miklós történelemtanár, 
valamint Tóth Sándor, a Jobbik sárvári
szervezetének az elnöke, aki a gépjár -
mű vezetői teendőket is ellátta.

Akárhogy is nézzük, a látogatás fő -
szereplői a tanulók voltak, név szerint:
Amey Borbála, Horváth Réka, Mes ter -
házy Dóra, Németh Diána, Zsoldos Me -
lissza (VIII. osztályosok), Horváth Vi vi -
en, Barasits Gréta, Rába Zsófia, Geren -
csér Dóra, Baksay-Isopp Rebecca (VII.
osztályosok). A szinérváraljai befo ga -
dó családok részéről Czompa Angéla,

Domokos Mónika, Hajdú Ildikó, Kál mán
Judit és Vasvári Melinda volt jelen a kül -
döttség érkezésekor.

A kisváros főterén Tulbure Gab rie la
polgármester asszony, Bodea Octavian
alpolgármester, Pop Mihai iskolai gaz -
gató, a két RMDSz-es tanácsos, Sike Má -
ria Márta és Székely Miklós, Czompa
Mónika tanítónő, a váraljai iskola kap -
csolattartója, illetve tanárnők, taní tó nők,
óvónők, szülők fogadták a vendégeket.

Már akkor este elkezdődött az is mer -
kedés a vendégek és a befogadó csa lá -
dok, illetve a testvérvárosból jött és az
itteni gyermekek között, mindez szóra -
koztató, játékos formában történt.

Másnap, azaz pénteken délelőtt a ven -
dégek megtekintették a helyi neveze tes -
ségeket, az iskolát, a római katolikus és 
a református templomot, valamint az or -
todox fatemplomot, hogy csak a fon to -
sabb látnivalókat említsem.

Az ebédet követően a környék ne -
ve zetességeit térképezték fel közösen a 
sárvári és a szinérváraljai gyerekek és
pedagógusok. Előbb a Misztótfalusi Kis
Miklós Emlékházat látogatták meg, ahol
egyebek mellett megkoszorúzták a nem -
rég leleplezett Kis Miklós-szobrot.

Innen Nagybányára vették az irányt,
ahol – az Ásványtani Múzeum anya gá -
nak a megtekintése után – a Teleki Ma -
gyar Háznál ízelítőt kaphattak a Tele -
ki-kúria múltjából és egykori lakóinak
regényes életútjából.

A megyeszékhely régi főterének a
megtekintése után Koltóra látogattak a
vendégek és vendéglátóik. Ott, a neve -
zetességek lajstrombavétele, illetve a Pe -

tőfi-Szendrey-szobor megkoszorúzása 
közben-után  egy megható pillanatnak is
szem- és fültanúi lehettek. Vörös Krisz -
tina magyar nyelv és irodalom szakos
tanárnő az említett szobor tövében nagy
átéléssel szavalta el a Szeptember vé gén
című verset, tanítványa, Németh Diána 
pedig Szendrey Júlia egyik versét (Bár
merre nézek...) tolmácsolta.

Megkésve bár, de fogyva nem ér ke -
zett a csoport vissza Szinérváraljára,
Adoreanu-Kraiger Boglárka tanítónő la -
kásához, ahol késő estébe nyúló közös
bográcspartin, amolyan búcsúvacsorán 
vettek részt a vendégek és a szervezők.

A rendelkezésre álló idő meg lehe -
tő sen rövidnek bizonyult, hiszen más -
nap, azaz szombaton sajnos már el is
ér kezett a búcsú pillanata. Előtte azon -
ban a két iskola képviselői köl csö nö sen
megköszönték azt a lelki töltetet, amit
egymástól kaptak, megajándékozták egy -
mást jellegzetesen otthoni aján dékok -
kal, és Vörös Krisztina egy gyönyörű
népdalt énekelt el. Az itt-tartózkodás em -
lékére előkerült egy nagykönyv is, a -
mely be a vendégek itteni élményeikről 
írhattak be pár sort, mintegy bizo nyí té -
kul, hogy e tájakon jártak.

Suttogva ugyan, de azt is el mon -
dom: mi, szinérváraljaiak titkon abban 
re mény kedünk, hogy a diákok számára 
nem csu pán egy porosodó emlék ma -
rad az itt töltött idő, hanem előbb- u tóbb
visszavágynak és visszatérnek ide. Bí -

zunk benne, hogy az a bizonyos nagy -
könyv – bár meglehetősen vaskos – las -
san meg telik bejegyzésekkel, gon dola tok -
kal, véleményekkel, egyszóval: lélek kel.

Végül pedig, ahogy azt a kor szel lem
megköveteli, elmondom: ez a talál ko zó
nem jöhetett volna létre, ha a szer ve zők
mögött nincsenek ott a támogatók. Név 
szerint is felsorolom őket: Szinér vá ral -
ja Polgármesteri Hivatala, Ado reanu-
 Kraiger Zamfir, Bak-Menyhárt Anetta, 
Domokos Erika, Hajdú Ildikó, Stauder
Ágnes, Stauder Rudolf, Székely Miklós, 
Szilágyi Annamária, Ujlaki Melinda.

Tamási Attila

Csoportkép az újonnan leleplezett
Misztótfalusi Kis Miklós-szobor előtt

Szavalók a koltói
szobornál Tisztelgés a Misztótfalusi-szobor előtt
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Kenyérsütés a múlt század
elején Magyarláposon

Mindnyájan tudjuk, milyen fáradtsá -
gos a mai dolgozó nő élete. Helyt kell
álljon mint feleség, anya, háziasszony,
az élet minden területén. Bizonyítania 
kell, hogy semmivel sem tehet ségte le -
nebb, mint a párja: úgy is, mint vezető,
vagy beosztott, fizikai, vagy szellemi 
munkás.

Nem is tudjuk felmérni, milyen nagy
segítségünkre van, hogy csak betérünk
az áruházba és válogathatunk a külön -
böző minőségű kenyerek között.

A múlt század elején a férfi el kel -
lett tartsa családját, a feleségnek volt bő -
ven tennivalója otthon, a nagycsa lád ban. 
Ezek közé a fáradtságos munkák közé
tartozott az egész hétre sütött Kenyér,
ami nélkül elképzelhetetlenek voltak a
hétköznapok.

Már kicsi gyermekkoromban ott lá -
batlankodtam hajnalban nagymamám kö -
rül, amikor kenyérsütéshez készülő dött. 
Később segítségére is voltam, egyben el -
lestem a folyamat titkait...

Sütés előtti este kovászt készí tet tünk,
amit elkevertünk a liszttel, kony haru há -
val letakarva szobahőmérsékleten tar -
tot tunk reggelig. Másnap hajnalban
krump lit hámoztunk, enyhén sós víz -
ben puhára főztük, majd leszűrtük, a fő -
zővizet félre tettük, a krumplit jól össze -

törve a kovászos liszthez kevertük. Ha
szükséges volt, friss élesztőt foko za to -
san adagolva a lehűlt főzővízzel és szük -
ség szerinti langyos, enyhén sós vízzel
összedagasztottuk, hogy rugalmas ál la -
got kapjunk. Nagymamám jó fél órán
keresztül dagasztott, amíg ,,gyön gyö -
zött a mennyezet”, azaz a homloka iz -
zadni kezdett. Úgy két órán át leta -
kar va kelni hagyta a tésztát. Közben
begyújtott a kemencébe jó száraz bükk -
fával. Ez nekünk, gyermekeknek külön
élmény volt. Mikor a tészta körülbelül
duplájára dagadt, ,,kiszaggatta”. Sás ból
font szakajtót kibélelt lisztezett szal vé -
tával, ebbe rakta a kenyérnekvalót. Min -
den sütéskor három nagy kenyér, egy
cipó és réztepsibe málékenyér készült,
mindnyájunk örömére. Körülbelül még
egy órát kelesztette a szakajtók ,,tar tal -
mát”. Eddigre a kemence jól átfor ró -
sodott, mert a tüzet állandóan táplálni
kellett. Hőmérő nélkül tudta, mikor meg -
felelő a hőfok. Az úgynevezett ,,va ri zsá -
lóval” félrehúzta a parazsat, a sütő la pát -
ra káposztalapit helyezett - télen szárí -
tott lapit tett -, a kiszaggatott, át for mált
tésztát ,,bevetette”. Jól tudta, ho gyan kell
a kemenceajtót légmentesen bezárni,
azt is, mikor lehet a sült cipót kivenni,
hogy a 3 nagy kenyér még át süljön.

Eközben az én feladatom volt, hogy 
a dagasztóteknő oldalán maradt tésztát
lekaparjam, összegyúrjam, kis rudacs -
kákat formáljak belőle, amiből nagy ma -
mám kis madárkákat alakított. (egy-egy
borsszem volt a szemük.) Ezeket is ki -
sütötte. Még lángosokat is, ez volt ám a 
finomság friss tejföllel, melegen!... Mi -
lyen kár, hogy a mai gyermekek ezeket 
az örömöket nem ismerik, csak a ropit
stb. A málékenyér volt a másik ked -
venc, mézzel kenve. Egyikünknek sem 
volt ilyen-olyan emésztőszervi prob lé -
mája..., mégsem.

Amikor kisült a három nagy kenyér, 
nagymamám sütőlapáttal rendre kie mel -

te azokat. Puha kefét enyhén sós vízbe
mártott, a héjukat lekente. Szalvétával
ki bélelt tiszta teknőbe rakta. Ez a nagy -
családnak egy hétig elég kellett legyen,
mert üzletből csak va sárnapra vásá rol -
tunk úgynevezett ,,pékkenyeret”. (Ez fe -
hér volt, míg a saját sütésű barna,
krumplis és egészségesebb.)

Nagyon fontos, hogy alaposan ki dol -
gozzuk a tésztát, jól kikelesztve nem
reped meg.

Ki lehet próbálni!
Sok sikert kíván szeretettel:

Özv. Csornainé sz. Breuer Erzsébet
ny. tanítónő Magyarláposról

Magyarlápos 1930. Anyai nagyszüleim háza, ahol születtem és hét éves
koromig nevelkedtem, de azt követően is gyakran vendégeskedtem ott.

Péter Károly jegyzete:

Nefelejcs
Kék nefelejcs, el ne felejts, / Mikor én már nem leszek.

 (Dalszöveg)

Szerettél minden virágot, de legjobban
talán a nefelejcset, a hűség, a szeretet és az 
emlék jelképes virágát. 

Abban a végzetes évben éppen akkor jár -
tam nálad, amikor a nefelejcs apró mag va -
it szórtad szét a szőlőlugas tartóoszlopai kö -
zött. Nekem is adtál a magvakból, mond -
ván: „szórd csak szét, meglátod: minden
évben ki fognak kelni.”

Azóta - már tizennyolc éve - itt Nagy bá -
nyán, a közösből kiszorított, élő sövénnyel
körbekerített kiskertünkben minden évben
indigókék, gyönyörű virágok képeznek sző -
nyeget, hogy terád emlékeztessenek ben nün -
ket…

És mi emlékszünk. Emlékszünk, hogy érzékeny voltál, akár a nefelejcs. Em -
lékszünk, hogy szerettél bennünket, s mi is szerettünk téged.

Arra is emlékszünk, hogy most lennél 100 éves, ha élnél. Csukás István e -
gyik versének első hat sora jut eszembe:

„Istenke, vedd térdedre édesanyámat,
ringasd el, mert nagyon elfáradt,

ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,

szájára suttogva vette a nevedet.”

A Te soha nem felejtő nefelejcsed apró magvainak - gyermekeidnek, uno -
káidnak és dédunokáidnak - nevében, öreg fiad,

Péter Károly

Logópályázatot hirdetünk, fiatalos
dinamikus terveket várunk, és két Szi -
get Fesztivál bérletet ajánlunk cse ré be.

Arculatot újítunk, és ehhez olyan fi -
atalok segítségét várjuk, akik értenek
egy kicsit ehhez. 

Az indok egyszerű: az ifjúsági szer -
ve zetet a fiatalokkal közösen álmod -
juk és építjük tovább. 

Csupán néhány kikötésünk van: a
logó le gyen fiatalos, dinamikus, tud juk
használni színesben is, fekete fehér -
ben is, nyomdában is, webes felületen
is, kicsiben és óriásban is.

Vektor és JPG formátumban kér jük,
300 dpi felbontásban az

of fice@miert.ro

címre várjuk a munkának június
11-ig, az eredményt pedig 25-én kö -
zöljük. 

Logópályázatot hirdet a MIÉRT
MIÉRT álmodd újra!
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- Mit csinál a részeg a bo -
tanikus kertben ?

- Virágba borul..  .

***
Skótok:
- Tudja, Glenn, én soha nem

tudok egy jó kávét inni.
- De miért, szomszéd?
- Mert én a kávét két cu kor -

ral szeretem.
- És?
- És, és?! Otthon eggyel i -

szom, vendégségben meg há -
rommal.

***
Kohn el akar adni egy ku -

tyát Grünnek.
- Nagyon ügyes kutya - bi -

zonykodik Kohn -, akkorát ug -
rik, mint a Gellért-hegy.

Grün megveszi a kutyát, de
másnap már panaszkodik:

- Becsaptál, Kohn, ez a ku -
tya egyáltalán nem ugrik.

- Miért? A Gellért-hegy ug -
rik?

***

Szülői értekezleten így szól 
a tanár M óricka apukájához:

- Kedves uram, Móricka egy
kész csodagyerek!

- Igen? - kérdezi az apuka
meglepve - Tényleg?

- Igen. Kész csoda lenne,
ha bármit is megtanulna.

***
- Mi az első lecke, amit meg -

tanítanak a felnőtteknek a szá -
mítástechnika tanfolyamon?

- ???
- Ha valamit nem tudsz, kér -

dezd meg a gyerekedet.

***
Egy részeg pasi ül a kocs -

mában. Kér 10 felest, és meg -
issza. Ezután kilencet kér, és
azt is megissza. Azután 8, 7,
majd 6 felest húz le egymás u -
tán, végül így szól:

- Ezt nem értem... Egyre ke -
vesebbet iszom, mégis egyre ré -
szegebb vagyok!

***

A boltos zsidó gyereke ál -
landóan hazudik az iskolában.
A tanárnő behívatja a gyerek
apját, aki így mentegetőzik:

- Nem tudom, hogy hon nan
tanulhatja... Otthon nem hazu -
dunk, az üzletbe pedig nem jár le.

***
Megy egy nagyon gazdag

ember a limuzinjával, amikor
azt látja, hogy két férfi hasal az 
út mellett, és a füvet rágja. Szól
a sofőrnek, megállnak. Meg kér -
dezi az egyik fűevőt: 

- Emberek, maguk miért e -
szik a füvet? 

- Nagyon szegények va gyunk,
nincs pénzünk normális ételre
- válaszolja egyikük.

- Na, jöjjenek, szálljanak be
- invitálja a gazdag em ber. 

- Uram, nekem van egy fe -
leségem és két gyerekem is -
szabadkozik egyikük. 

- Nem baj, hozza csak őket 
is nyugodtan. 

- Nekem is van feleségem,
meg hat gyerekem - mondja a
másik szegény em ber. 

- Nem baj, ők is jöhetnek. 
Beülnek, elindulnak. Az e -

gyik férfi hálálkodik: 
- Uram, maga nagyon jó -

szí vű. 
- Nem tesz semmit, a ker -

temben úgyis egy méteres a
fű…

***

Meghívják a rendőrt hajtó -
va dászatra. 

Elengedik a kutyákat, a rend -
őr lő, egy hajtót megsebez. El -
viszik a sebesültet, folyik to vább
a vadászat, a rendőr megint lő,
megint egy sebesült. Ez így megy
néhányszor, amikor a házi gaz -
da megunja a dolgot és rászól
a rendőrre: 

- Ennyire nem tud bánni a
puskával?! Már az ötödik haj -
tót lövi meg! 

- Hát nem hajtóvadászatra
jöttünk?

***
Szülészeten a váróte rem ben

ülnek a férjek. Kijön a nővér és
mondja az egyiknek: 

- Gratulálok, ikrei szü let tek!
- Számítottam rá, ugyanis a

„Két bivaly” fogadóban dol go -
zom. 

Hamarosan újra jön a nő vér, 
a következő férjhez: 

- Gratulálok, hármas ikrei
születtek. 

- Gondoltam, hogy ez lesz, 
mivel én a „3M”-nél dolgozom.

Elsápad a harmadik férj: 
- Úristen, én voltam a „101 

kiskutya” operatőre…

***
- Mi az: magas a cukor tar -

talma és szobahőmérsékleten köt?
- Cukorbeteg nagymama.

***
Két bolha beszélget:
- Te mit csinálnál, ha nyer -

nél a lottón?
- Hát, először is vennék egy

jó nagy kutyát!

***
- Nagymama, ülhetek az ö -

ledbe?
- Persze, de van még hely

itt mellettem a padon. Miért nem
ülsz oda?

- Mert kiírták, hogy a pad
frissen mázolva.

***
- Apu! Mi az a kolibri?
- Az? Az egy... különleges

halfajta.
- Hal? De hát itt azt írják,

hogy a kolibri virágról virágra
száll.

- Látod, most már azt is tu -
dod, hogy milyen ügyes!

***
Kérdezi a friss lótulajdonos 

a lovászt:
- Ma vettem ezt a lovat. Sze -

rinted versenyezhetnék vele?
- Persze! Sőt, amilyen gebe,

még simán le is győznéd!

***
Egy elefánt és egy hangya

együtt töltenek egy fülledt éj -
szakát. Másnap reggel a han -
gya holtan találja az elefántot.

- Basszus. Egy jó éjszaka,
most meg áshatom a sírt é le tem
végéig.

***
 Két horgász beszélget a

kocsmában.
- Képzeld, tegnap cserno bili

harcsát vacsoráztunk.
- És? Finom volt?
- Igen, főleg a combja!

***
- Hallottál már a legújabb

gyógyszerről?
- Nem. Miért, milyen?
- Olyan erős, hogy csak tel -

jesen egészséges embernek sza -
bad bevenni!

***
- Ma nagy szerencséje van,

nénikém - mondja a biciklis fi -
atalember egy idős néninek, a -
kit éppen elütött.

- Szerencsém?! Hát ez az -
tán nagy szerencse!

- Igen - mondja a fiatal em -
ber -, mert különben úthengert
szoktam vezetni!

***
A kígyó biciklizik az erdő -

ben. Nyuszika döbbenten nézi.
- Hét, te kígyó, mit csinálsz?
- Hogyhogy mit? Bicikli zek.
- De hogyan? Se kezed, se

lábad.
- Jaj, tényleg! Áááááá puff...

***
Másnap ismét találkozik

Nyuszika a kígyóval.
- Te kígyó, ne haragudj, hogy

tegnap beszóltam neked, hogy
nem tudsz biciklizni, mert nincs
lábad!

- Á, mindegy, nem harag -
szom! - mondja a kígyó.

- Tényleg? Kibékülünk? -
kérdezi Nyuszika. - Szép tő -
led. Akkor kezet rá!

Fontolja meg!
* A jó kislányok már nyolckor ágyban vannak..., hogy

tíz re haza érjenek.
* A világon háromféle em ber van: aki tud számolni, és

aki nem.
* A természet igazságos: aki vak, az jobban hall, aki sü -

ket, az jobban lát, akinek rövidebb az egyik lába, annak hosz -
szabb a másik.

- Főnök! A csoportvezetők nem hajlandók
addig felvenni a munkát, amíg nem

vezetjük be a húsz perc Fészbúk-szünetet...

Már megint elkéstél
az iskolából! Mi lesz

így belőled?

Mozdonyvezető?...

Apák napjára a
legszebb ajándékot

kapod, amit csak egy
apa kaphat a fiától...

Visszajelöllek a
Facebookon,

fater!

Mózes! Kezd elegünk
lenni az égi mannából.

Rántott csirkére és
borjúszeletre vágyunk!
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Idén is botrányos bukta lehet
a tankönyvlicitből?

Az idei kiírás veszélye, hogy a jó minőségű, igényes kivi te le -
zésű tankönyvtervvel pályázó kiadók gyakorlatilag labdába sem
rúghatnak.

Akárcsak a tavaly, előreláthatóan
idén sem lesz zökkenőmentes a tan -
könyvlicit: ismét megnehezíti a kiadók 
dolgát a rövid pályázási határidő, illet -
ve az alacsony beszerzési ár. A könyv -
kiadók attól tartanak, hogy egy-egy
döm pingáron előállított, rosszabb mi -
nő ségű tankönyv előzi majd le az igé -
nyesebb, de drágább kiadványokat. Az 
ár ugyanis nagy szerepet játszik az el -
bírálás során, maga mögé utasítva a
mi nőségi szempontokat. 

Konkrétan a pontozáskor az ár
50%- ban, a tudományos tartalom
10%- ban, a pedagógiai megközelítés
10%-ban, a tartalom rendszerezése
10%-ban, a lecke leadásának optima -
lizálásához való hozzájárulás 5%-ban,
a nyelvezet minősége és érthetősége
5%-ban fog számítani, a tördelés és a
digitális verzió felhasználóbarát meg -
oldása 5%-ban, a multimédiás tarta -
lom, a pedagógiai minőség és a tan -
könyv stílusa pedig 5%-ban fog számí -
tani. 

Az ár-minőség kapcsán jelentkező
anomáliát Sorin Cîmpeanu oktatási
miniszter is elismerte. „Nem normális
az, hogy a tankönyvliciten a minél ala -
csonyabb árú tankönyv élvezzen előnyt
– jelentette ki az Adevărulnak adott

interjújában a tárcavezető, aki jóllehet
tudatában van annak, hogy a tankönyv
szellemi értéke tekintetében nem ha -
son lítható össze egyéb áruval vagy
szol gáltatással, elismeri, hogy meg van 
kötve a keze: a tankönyvlicitet is a köz -
beszerzési törvény alapján kötelező
megszervezni, ez a törvény pedig azt
mondja ki, hogy az ár és a minőség
fele-fele arányban számít a kiértéke -
léskor. 

A közbeszerzési eljárást az Oktatási 
Minisztérium alárendeltségébe tartozó
Országos Felmérő és Vizsgaközpont
(CNEE) április 23-án írta ki első, má -
sodik és harmadik osztályos tanköny -
vekre, de a pályázóknak vállalniuk
kell, hogy a tankönyvek digitális ver -
zióját is elkészítik. Az elsős és másodi -
kos tankönyvek esetében azokra vo -
nat kozik a kiírás, amelyekre a tanügyi
tárca tavaly nem hirdetett nyertest. 

A szerződés több mint 36,5 millió
lej értékű. Kategóriánként három alter -
natív tankönyv nyerhet, azaz három -
mal kevesebb, mint tavaly. Az első -
sök nek szánt tankönyveket minden év
elején az első osztályosok számának
megfelelő számban szerzi be az ok ta -
tási tárca, a második és harmadik osz -
tályos tankönyveket továbbadják, va -
donatúj könyveket a másodikos és har -

madikos diákoknak csak a 10-20%-a
fog kapni. 

Későn hirdették meg
a közbeszerzést 

További nehézségek elé állítja a
tan könyvkiadókat, hogy idén a köz be -
szerzési eljárást a tavalyhoz képest is
később hirdették meg. Tavaly is – ami -
kor az első és második osztályos tan -
könyvekre írtak ki közbeszerzési eljá -
rást – óriási volt a csúszás, olyannyira,
hogy iskolakezdéskor nem volt bizto -
sítva a tankönyv az elemisták számára.
Az érdeklődő könyvkiadó cégek a pá -
lyázatokat idén június 8-i határidővel
nyújthatják be. A pályázati borítékokat 
a határidő utáni napon, június 9-én
nyitják meg. 

Idén sem lesz könnyű
dolguk a tankönyv -

kiadóknak 
Nemcsak a kései pályázati kiírás

nehezíti meg a könyvkiadók dolgát.
Dáné Károly, az Országos Tankönyv -
kiadó vezérigazgatója megkeresé sünk -
re elmondta, az egész eljárás túlsá go -
san merev ahhoz, hogy jó tankönyvek

születhessenek. A tantervek január vé -
gén jelentek meg, a pályázati kiírás
április utolsó hetében vált nyilvánossá, 
a tankönyvterveket azonban már jú -
nius 8-án be kell mutatni. 

A kiadók hiába dolgoznak előre, a
követelmények áthúzhatják számítá -
saikat, hiszen ha például előkészítenek
egy százoldalas illusztrált tankönyvet,
és az előírások szerint a könyv csak 80
oldalas lehet, akkor igen nagy prob lé -
mát jelenthet az oldalszám lecsökken -
tése. 

Azonban nem is ez a legnagyobb
probléma. Idén is, – akárcsak a tavaly – 
a hagyományos, papíralapú tanköny -
vek és a digitális tankönyvek egy tételt
képeznek. Ahhoz, hogy a liciten részt
vegyenek, a kiadóknak el kell készí te -
niük a digitális verziót is, ami jelentős
költséggel jár, és ha nem nyernek, ak -
kor elveszítik a digitális tankönyv elő -
állításába befektetett pénzt. 

„Hadd mondjak egy példát: a szlo -
vák gyerekek számára 52 ábécés köny -
vet kellene készíteni. Az 52 ábécés
könyvre – ha a minisztérium által adott 
maximális áron sikerülne összeállítani
és eladni – akkor összesen 1852 lejt le -
hetne kapni. De a digitális tankönyv el -
ső példánya sem jön ki ebből az
összegből, talán még a tízszereséből

sem. Hacsak papíralapú tankönyvet
kel lene előállítani, majd ha nyert az
illető tankönyv, akkor el lehetne ké -
szíteni a digitális változatát is, így nem
kellene a kiadóknak kockáztatniuk” -
mondta Dáné Károly. Hozzátette, nem
is érthető, hogy miért csatolják a tan -
könyvhöz ennek anyagát kiegészítő di -
gitális változatot, hiszen két különálló,
saját ISBN-számmal, eltérő hozzá -
adott értékadóval rendelkező termék -
ről van szó. 

A legolcsóbb árajánlatot
idén a nyertes könyv

árának a 16%-ával lehet
túllépni

Idén három alternatív könyv nyer -
het a liciten, a legolcsóbb árajánlatot a
többi két ajánlat legfennebb 16%-kal
lépheti túl. Ez az előírás Dáné Károly
szerint latens veszélyeket tartogat. 

„Tavaly egy könyvkiadó a román
kétkötetes, digitális tankönyvvel ellá -
tott ábécéskönyvét egy dömpingszerű
4,6 lejes áron mutatta be. Azonban ta -
valy legalább nem szerepelt a 16%-os
kitétel, csak az szerepelt, hogy az első
6 pályázat tekinthető nyertesnek. Idén
nem 6, hanem 3 nyertes lesz, és a leg -
alacsonyabb árajánlatot 16%-kal lehet
túllépni – és ezt olyan körülmények
kö zött, hogy a pályázó nem tudhatja,
hogy melyik a legalacsonyabb áraján -
lat. Ha az ár tekintetében nem ver seny -
képes egy könyv, akkor annak a minő -
sége már nem is számít, a könyv nem
lehet nyertes, így szinte garantált, hogy 
nem a legjobb könyvet kapják a ta nu -
lók. 

További probléma, hogy a mag yar
nyelvű tankönyvek hátrányban vannak 
a románokhoz képest, példaként a ma -
tematika tankönyvet hozta fel a vezér -
igazgató. 

„A matematika tankönyv esetében
a románból kb. 160 ezer, a magyarból
pedig 10 ezer kötetre van szükség. A
digitális tankönyv előállításának költ -
sé geit pedig nem mindegy, hogy 160
ezer, vagy 10 ezer felé osztjuk. Az ár -
versenyben esélye sincs a mag yar ma -
tematika könyvnek a román matema ti -
ka könyvvel szemben, hiszen a legol -
csóbb árajánlatot legfeljebb 16%-kal
le het túllépni, tehát a mag yar matek -
könyv nem valószínű, hogy a nyertes
könyvek között lesz, hiszen nem lehet
a románhoz hasonló áron előállítani.
Azonban, ha csak román nyelvű mate -
matikakönyv nyer, akkor azt le kell
for dítani magyarra, a fordítási költsé -
gekkel együtt így az is elképzelhető,
hogy a végeredmény több pénzbe ke -
rül, mint amennyibe a pályázaton
részt vevő, eleve magyarul írt mate ma -
tikakönyv kiadása került volna” - vá -
zolta a rendszer további visszásságait
Dáné. 

Hozzátette, magyarul írt matek -
köny ve most sincs az elsősöknek és
másodikosoknak, de elképzelhetőnek
tartja, hogy őszig a nyertes román ma -
tekkönyvekből egyet vagy többet is le -
fordítanak, azonban lehet, hogy a har -
madikosoknak nem lesz őszre új ma -
tekkönyvük. Öröm az ürömben, hogy
mag yar nyelv és irodalom tankönyv
szinte biztos, hogy lesz, ugyanis ezek a 
tankönyvek a saját kategóriájukon be -
lül egymással versenyeznek, hiszen
ezek esetében nem merülhet fel a for -
dítás. Zenéből is lehetséges, hogy lesz
tankönyv, mert ez esetében sem opció
a fordítás, így ezt a tankönyvet is külön 
versenyeztetik.

  Kertész Melinda (Transindex)

A képviselőházi
bizottságok

elutasították az
erdészeti törvény
felülvizsgálását

Elutasították a képviselőház jogi,
mezőgazdasági és környezetvédelmi
bizottságai az erdészeti törvény mó -
dosításának felülvizsgálatát; a bizott -
sá gi tagok közül a PNL-sek támo gat -
ták, a PSD-sek és RMDSZ-esek el -
utasították a felülvizsgálatot. 

A nap folyamán Korodi At tila volt
környezetvédelmi miniszter a Me dia -
faxnak azt mondta, a parlamentnek el 
kellene utasítania Klaus Johannis ál -
lamfőnek a felülvizsgálatra vonatko -
zó kérését, és a szenátus által elfo ga -
dott törvényváltozatot kellene tovább -
vinnie. Ebben az RMDSZ számára is
fontos pontok szerepelnek, mint az er -
dők őrzése, a Kínába és a Közel- Ke -
letre folyó túlzott ex port megféke zé -
se, illetve a monopóliumok megaka -
dá lyozása. 

A bizottsági ülésen Korodi At tila,
Kereskényi Gábor Szatmár megyei
és Molnár Zsolt Temes megyei kép -
vi selők tartották fenn az RMDSZ állás -
pontját. „Az államelnök újratár gya lá -
si kérései között a harminc száza lé -
kos monopolellenes kitétel is sze re -
pelt. Tekintettel arra, hogy jelenleg
há rom nagy piaci szereplő uralja a ha -
zai fapiacot, elmondhatjuk, hogy már 
ma oligopólium van ebben az iparág -
ban. Nem engedhettük meg, hogy
ezek közül bármelyik is tovább ter -
jeszkedjen, hisz már most is komoly
gondokkal szembesülnek a kis és he -
lyi termelők, hisz a nagy piaci sze -
rep lők hatására mesterségesen nőttek 
meg az árak és nehezen jutnak nyers -
anyaghoz. Ez pedig a helyi kis és kö -
zepes vállalkozások, munkahelyek
meg szűnéséhez vezethet" – idézte
Ko rodi Attilának a bizottsági vitán
el hangzott kijelentéseit az RMDSZ
közleménye. 

Az államelnök által kifogásolt cik -
kelyek között az is szerepelt, amely
előírja, hogy a tíz hektárnál kisebb te -
rülettel rendelkező erdőtulajdonosok
nem kötelesek erdészeti tervet készí -
teni. Ezzel kapcsolatban Korodi hang -
súlyozta, hogy az erdőtulajdonosok
továbbra is kötelesek őriztetni az er -
dőket és az új erdészeti törvény meg -
engedi évente három köbméter fa ki -
termelését. 

“A mai szavazás az utolsó előtti
lépés az erdészeti törvény elfoga dá -
sá ban. A bizottságoknak az újra tár -
gya lást elutasító jelentéséről a képvi -
selőház plénuma szavaz majd. Ameny -
nyiben a plénum is elfogadja az újra -
tárgyalás elutasítását, az államel nök -
nek kötelessége lesz kihirdetni a tör -
vényt” – nyilatkozta az erdészeti tör -
vény elfogadásához kapcsolódó parla -
menti eljárásról Molnár Zsolt, aki hoz -
zátette: ritkán történt meg, hogy ilyen 
esetekben a plénum visszafordította
volna a bizottság véleményét. 

Kedden Bogdan Chiriţoiu, a Ver -
senytanács elnöke azt mondta, az Eu -
ró pai Bizottság véleményét is kikérik 
az erdészeti törvény kapcsán. Az in -
tézmény azt szeretné megtudni, hogy 
Brüsszel szerint sérti-e az Európai
Unió működési szerződését a jogsza -
bály azon előírása, amely szerint egy
gazdasági szereplő piaci részesedése
egy fafajta kitermelésében nem lehet
nagyobb 30 százaléknál. (transindex)



A kialvatlanság
lehetetlenné teszi a helyes

döntéshozatalt
egy tanulmány szerint
Élet és halál kérdése lehet a műtő -

ben, a harctéren vagy egy rendőrségi
akció során a váratlan körülményekre
való helyes reagálás, a döntéshozatalt
azonban jelentős mértékben megne he -
zíti a kialvatlanság, a krónikus alvás -
hiány - ezt laboratóriumi vizsgálatok -
kal is igazolták amerikai pszicholó gu -
sok, akik eredményeiket a Sleep szak -
fo lyóirat májusi számában tették köz -
zé. A döntéshozatal egy dinamikus fo -
lyamat, amelynek során az érintett sze -
mély a változó körülmények állandó
figyelembevételével cselekszik - ol vas -
ható a ScienceDaily hírportálon. A
Washingtoni Állami Egyetem (WSU)
kutatói első ízben terveztek meg egy
olyan laboratóriumi vizsgálatot, amely -
nek során szimulálni lehet, hogy a fel -
halmozott alvásadósság éles helyze tek -
ben miként befolyásolja a döntés hoza -
talt, katasztrofális következményeket
eredményezve. Az alvásdeficit fizikai
és mentális hatásait elemző korábbi
ku tatások kimutatták, hogy a krónikus
kialvatlanság ugyan koncentrációs za -
varokat okozhat, ám laboratóriumi kö -
rülmények között úgy tűnt, hogy csak
viszonylag kis mértékben befolyásolja
a döntéshozatali képességeket. “Je len -
tős azonban az eltérés a laboratóriumi
eredmények és a való élet között, ahol
katasztrofális következményekkel jár -
hatnak a kialvatlanság okozta rossz
döntések” - magyarázta Paul Whit ney,
a WSY pszichológiaprofesszora. A ki -
alvatlan kezelők számlájára írják egye -

bek között a csernobili atomerőmű
1986-os katasztrófáját vagy a Chal len -
ger űrhajó szintén 1986-ban bekövet -
kezett tragédiáját. A vizsgálatban 26
egészséges felnőtt önkéntes vett részt,
akik hat napot töltöttek a hotelszerűen
kialakított laboratóriumban. A csoport
egyik fele 62 órán át nem alhatott, míg
a többiek pihenhettek, miközben viszony -
lag egyszerű kognitív feladatokat vé -
geztettek velük. Számok sorozatát mu -
tatták a résztvevőknek, akiknek 1 má sod -
perc leforgása alatt kellett eldönteniük, 
hogy azokat a pszichológusok előze te -
sen az “elfogadható”, vagy a “nem el -
fo gadható” kategóriába sorolták. A “jó”
számok megjelenésekor meg kellett
nyomniuk a gombot, és a helyes vá la -
szokért virtuális pénzjutalom járt, míg
a helyteleneket veszteségként köny vel -
ték el. Egy idő után mind a két csoport
tagjai megtanulták a helyes válaszokat. 
Amikor viszont megfordították a fel -
adatot, és az önkénteseknek a “rossz”
számokra kellett reagálniuk, a kialvat -
lan önkéntesek minden igyekezetük el -
lenére igen gyengén teljesítettek. “Ada -
taink azt mutatják, hogy bármennyire
is küzd valaki, hogy jó döntést hozzon,
az alvásdeficit olyan változásokat idéz
elő az agyában, amelyek lehetetlenné
teszik, hogy helyesen reagáljon a vál -
tozó körülményekre” - hangsúlyozzák
a tanulmány szerzői. (mti)

Ördögöt festettek a falra,
azonnal megjelentek

a hívők
Módosítanak egy méretes sárkány -

ölő Szent Györgyöt ábrázoló falfest -
ményt az ortodox egyház nyomására
Bukarest központjában, mert a tűzfalra 
festett alkotás ördögöket ábrázol. A
közelben levő Szent György templom
pópáinak tanácsa követelte, hogy a tu -
lajdonos módosíttassa a mod ern meg -
közelítésű Szent György falfestményt,
mert a környékbeli vallásos lakók több -
ször is panaszkodtak a Gonosz ábrá zo -
lása miatt. A tulajdonos engedett a
nyo másnak és átfestik a tűz falat. Az
alkotást három festőművész készítette
a városképet szépítése érde kében tevé -
kenykedő civil szervezet köz reműkö dé -
sével, az ingatlan tulajdo no sa kérésére. 
A művészek egyébként a közelben le -

vő Szent György tér elne ve zése miatt
döntöttek a Sárkányölő téma mellett. A 
pópák azzal érvelnek, hogy az alkotás
jelentősen eltér a bib liai jelenet ha gyo -
mányos ábrázolá sá tól. Emil Cărămi za -
ru, a Szent György templom pópája azt 
nyilatkozta, a hívők megkeresték a tu -
lajdonost, aki beleegyezett a festmény

módosításába. Szerinte szó sincs arról,
hogy valaki is cenzúrázni próbálja a
művészetet. Dan Perjovschi, az egyik
legnevesebb román kortárs művész
azonban ezt másképp gondolja. Sze -
rinte itt igenis cenzúráról van szó, ami
főleg a Char lie Hebdo-merénylet kon -
textusában - amikor milliók vonultak
utcára a szabad véleménynyilvánítás
vé delmében - erősen visszatetsző.
(europa fm)

Fekália baktériumok
tenyészete a szakáll?

Hiába néz ki fantasztikusan a sza -
káll, egy friss kutatás szerint ugyanis
né hányon fekália baktériumok tenyész -
nek - számol be róla a Buzzfeed. John
Golobic, a Quest Di ag nos tics mikro -
bio lógusa a szakállakról vett minták
elemzéséből azt a következtetést vonta
le, hogy alapvetően olyan piszkosak,

mint a vécék. A kutató szerint azonban
nem minden szakállon vannak ilyen
baktériumok. Golobic szerint az a leg -
jobb megoldás, ha rendszeresen tisz tí -
tod a szakállad, és távol tartod a ke zei -
det az arcszőrzetedtől. A szakértő ugyan -
akkor arra is felhívja a figyelmünket,
hogy a legtöbb eszközön, ami a kezünk 
ügyébe kerül - így a mobiltelefonon, a
mosogatószivacson vagy a fogkefén -
tenyésznek a baktériumok. (buzzfeed) 

A mostani Win dows lesz
a végső

Nem lesz Win dows 11, 12, 13, se
Win dows X vagy Y: a még ezen a nyá -
ron okostelefonon és PC-n megjelenő
Win dows 10 lesz az utolsó a Microsoft 
operációs rendszer. Erre a váratlan be -
je lentésre Jerry Nixon, a redmondi
óriás fejlesztési főnöke – vagy miként
a blogján saját magát nevezi: fej lesz té -
si evangélistája – ragadtatta el magát
az Ig nite konferencián, Chicagoban.
„A Win dows 10 kiadásán dolgozunk,
ami a Win dows utolsó verziója”, kö -
zöl te. Persze nem a Windowsnak akar -
nak véget vetni, hanem a számo zás -
nak: a jelenleg már letölthető előzetes -
ként létező 10-esre már nem operációs
rendszerként, hanem szolgáltatásként
tekint a Microsoft. Ez azonban hatal -
mas szemléletváltást jelez. Lényegét
te kintve tehát a kvázi modulrendszer -
ben felépülő Win dows 10-es utódai
nem fognak új verziószámokat kapni,
hanem a régi funkciókat fogják majd
újabbakra cserélni az „élő” operációs
rendszerben a frissítések. Ismeretes,
hogy a Win dows 7, Win dows 8 és
Win dows 8.1 tulajdonosok (az XP
ugye elvben már nem is létezik) egy
évig ingyen frissíthetik majd legális
ope rációs rendszerüket a legújabbra, a
Win dows 10-re. Néhány hónapon be -
lül magyarul is ingyen elérhető op -
rendszer legfőbb újdonságairól. A leg -
utóbbi Microsoft bejelentés persze
nyit va hagyja azt a kérdést, hogy a
rendszer egyes részeinek jövőbeni fris -
sítéséért, bővítéseiért nem kérnek-e
pénzt Redmondban.

Hamis képzelgések
VÍZSZINTES: 1. “Ha szeretünk

elhitetjuk magunkkal, hogy felkelt -
jük másnak is a ...” (Pascal). 13.
Győ ri sportklub. 14. Dörzsöli a felü -
letét. 15. ... Dagover; német színésznő.
16. Cél (ném.). 18. Osztrák nagyváros
lakója. 19. Elemi parány. 20. Eszten -
dő. 21. Szántóeszköz. 23. Képző, a -ve
párja. 24. Fohász. 25. Műszálféleség.
27. Lakásbejárat! 28. A mag yar ...;
Ady Endre verse. 30. Fosztóképző. 31. 
A repülőgép vezetője. 33. Órahang.
34. Részben beözönlik! 35. Kapa rász -
ni kezd! 36. Az emigráns szülőföldje.
38. Lakatlan! 39. Keserű anyagok
(orv.). 42. Tolna megyei helység. 44.
Fércszélek! 46. Arra a másik helyre.
48. Hamis. 49. Kambodzsai, mag yar és 
luxemburgi gkj. 51. Hol land város. 53. 
Nagyon gondos, mélyreható. 55. Ró -
ma lakója. 56. Fogyasztásmérő készü -
lék. 58. Disznógarzon. 59. Francia di -
vatmagazin. 60. Előtag: el len-. 61. Né -
ma baka! 62. Hiszen (nép.). 63. Két
amerikai. 64. Francia divatmagazin.

66. Katonának visz. 68. Sárga (ném.).
70. Előtag: új-. 71. Gödény. 73. Tic-
 Tac-...; német együttes volt.

FÜGGŐLEGES: 2. Labdát a túlsó 
oldalra küldő. 3. Gaboni, ománi és spa -
nyol gkj. 4. Indulatszó. 5. Velencei
uralkodó volt (ered.). 6. Zárral, de csak 
részben! 7. Vers et mondó. 8. Ászok ...; 
Jean-Paul Belmondo filmje. 9. ... et
moi (Géraldy). 10. Két darab virsli! 11. 
Gondoskodik róla. 12. ... de Ja neiro;
bra zil nagyváros. 13. Pascal gondola -
tának befejező része. 17. Mexikói
város. 19. Eme párja. 22. Kenetlen! 24. 
Bizonyít. 26. Könnyen bomló. 27. Li -
batollak! 28. Kirándulás. 29. Im port
olaj! 31. Becsületszó. 32. Megálljunk
csak! 35. Királyi kincstár. 37. Betart!
40. Mindig ez van! 41. ...-Kaleh; dunai
sziget volt. 43. Mikszáth Kálmán hőse
(Miklós). 45. Igásállatot biztató szó.
47. Kétes eredetű, hamisított irat. 50.
Rich ard Gere filmje. 52. Fogadószoba, 
társalgó. 54. Kutrica. 55. ... Blohin; uk -
rán fociedző. 57. Egy (ang.). 59. Az
itteni. 61. Óriáskígyó. 62. Vágott virág 
“mértékegysége”. 65. Hárman leül -
nek! 66. ... Svanholm; svéd tenor. 67.
Rendben van! 69. Becézett Etele. 71.
Félperc! 72. Nevetni kezd!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Májusban a nagyobbik utcai
homlokzattal folytatjuk a nagybányai 
Teleki-kúria felújítási munkálatait!
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 és Gonda Zoltán munkáiból.

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

Legutóbbi adományok: Molnos András, Csíkszereda – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű), Sáska Zsolt, Pécs – 7 700
fo rint (ezüst), Salamon Katalin, Gyergyószárhegy – 100 lej (e züst), Murvay
László, Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagy bá nya – 100 lej (2 db.
bronz), Miszti Matild, Nagybánya – 300 lej (arany), Ferenczi Já nos, Nagy -
bánya – 10 lej (egyszerű), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz), Steiner
Im re, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Csiszér Imre Csaba, Csíkszereda – 300
lej (arany), Tóth Miklós és Katalin, Szigetvár – 100 euró (gyémánt), dr.
Dob ránszki Radu Irén, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), id. Oszóczki Kál -
mán, Tatabánya – 300 lej (arany), Tóth Erzsébet – 50 lej (bronz), Hadadi A -
dal bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Fel ső bánya – 20 lej (2 db.
egy szerű), Puklus Dénes, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Puklus Mária, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Séri At tila
és Erzsébet, Felsőbánya – 300 lej (arany), Nagybányai Evangé li kus- lut he -
ránus Egyházközség – 100 lej (ezüst), Miszti Matild, Nagy bánya – 500 lej
(gyémánt), Nagy Edit, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű).

 Július elsejétől pecsét nélkül is
 érvényesek a számlák?

Július elsejétől sem az adóhatóságnak, sem pedig cégeknek nem 
kell majd lepecsételniük a kiállított számlát – állította kedden a
pénzügyminiszter „konkrét ígéretére” hivatkozva egy turisztikai
cég vezetője. Dragoş Anastasiu bejelentését utóbb Eugen Teodo -
rovici is megerősítette a Digi24 hírtelevíziónak. 

„Az új adótörvénykönyvvel sikerül
többé-kevésbé mindenkit bevonni az
adózók körébe. A következő logikus lé -
pésnek az ügyintézés egyszerűsítésének 
kellene lennie. S itt rendkívül konkrét
dolgokról van szó: miért van szükség a
pecsétre? Az adótörvénykönyvből ez el -
tűnik, viszont szükség van egy sür gős -
sé gi kormányrendeletre ahhoz, hogy a
másodlagos jogszabályokból is töröl -
jék” – fogalmazott Flo rin Jianu.

„El sem tudom képzelni, milyen lesz
a pecsét nélküli Románia, viszont ebben 
a tekintetben Moldova Köztársaság

előttünk jár; ott három hónappal ezelőtt kivezették a forgalomból a pecsét hasz -
nálatát a cégek esetében. Rajtunk kívül talán még két Eu-tagállamban használják 
még a pecsétet” – mondta el Jianu.

Marius Ghenea befektető szerint sokszor ütközött abba a problémába az Unió 
területén, hogy több országban nem is tudják, hogy mire való a pecsét, olyan rég
kivezették a forgalomból. (maszol/mediafax.ro)

Márton Árpád: káosz lesz a
helyhatósági választásokon

Káosz várható a következő választások napján, hívja fel a fi gyel met
Márton Árpád. A háromszéki RMDSZ képviselő az új hely hatósági
választási törvény kapcsán rámutatott: rengeteg problémát vet fel, hogy
informatizálni kell a választási mechanizmust.

A politikus szerint a választási névjegyzéket számítógépes adatbázisban hoz -
zák létre, ami könnyen összeomolhat, ezzel akadályozva a választási folyamatot. 
Az új jogszabály szerint ezentúl a választópolgár csak interneten tudja ellen -
őrizni, hogy melyik választási körzetben adhatja le voksát, ez a lehetőség a
társadalom nagy része számára elérhetetlen.

A választások napján a polgárnak be kell mutatnia személyazonossági iga -
zolványát, amelynek adatait egy elektronikai eszközzel leolvasnak, azok beke -
rülnek az országos adatbázisba, így próbálják kivédeni, hogy egy másik helyen
is szavazhasson, illetve azt is jelzi, ha más szavazókörzetben kell leadja voksát,
mint ahova jelentkezett.

Látva az egészségügyi kártya bevezetésekor tapasztalt káoszt, Márton Árpád
szerint nem nehéz előre látni, hogy a helyhatósági választások napján össze om -
lik az informatikai rendszer. A háromszéki képviselő rámutatott, hogy amikor az 
egészségügyi kártyát egy időben 9000-en akarták használni a rendszer hasz nál -
hatatlanná vált.

Ehhez képest a választások napján 40 ezer szavazókörzet lesz az országban,
amelyekben egy időben sokkal többen próbálják meg használni az informatikai
rendszert, így az összeomolhat, akadályozva a választási folyamatot. 

                         (maszol.ro)

Zászló
lobog az
EKE-Vár

fokán!
2015. május 8–10.

kö zött szervezte meg az 
Erdélyi Kárpát- Egye -
sü let az EKE-napokat
Várfalván az EKE-Vár -
ban. 

A pénteki egymásra találás után szom ba ton a túrázások napja következett. Az 
EKE-Kolozsvár 1891 által szervezett XVIII. Jókai Mór Teljesítménytúrán 295,
rekordot jelentő túrázó vett részt, a Borbély György aranyosszéki biciklitúrán
14-en kerékpároztak, az Aranyos- völgyi túrán pedig 33-an kirándultak. A nap
közös bográcsgulyásozással zárult az EKE-Vár udvarán.

A vasárnap gyerekprogramokkal kezdődött, melyeket a Kalibáskői Erdei Is -
kola és a tordai cserkészek szerveztek. Az EKE-napi ünnepség fénypontját an -
nak az országzászlónak az átadása képezte, amely két éven keresztül az egri vár
ormán lobogott.

Az egri Vitézlő Oskola tagjai álltak díszőrséget, amikor Sz. Király Júlia, az
egri Dobó István Vármúzeum osztályvezetője, valamint az Eger Vára Bará tai -
nak Köre elnöke átadta Eger város és az egri Segít a Város Alapítvány ajándékát
az EKE-nek. A zászlót népviseletbe öltözött gyerekek vették át, s vitték a zász -
lórúdig, amelyre dr. Kovács Lehel István, az EKE elnöke húzta fel, s adta át a
szélnek, amely azonnal lobogtatni kezdte. Beszédében elmondta, hogy e zászló a 
Kárpát-medence egységét képezi, mert először kerül a mai Magyarország hatá -
rain kívülre, és számára a folytonosságot jelenti, mert Dezső László előző
EKE-elnök munkásságának köszönhetően vehette át, és reményét fejezte ki,
hogy a lobogó ezentúl az EKE hármas értékrendjét – természetjárás, honismeret
és természetvédelem – fogja szolgálni.

Az ünnepséget a várfalvi Aranyosszék néptánccsoport fellépése, a várfalvi és
torockói gyerekek furulya- és citeraműsora, valamint egy közös ebéd zárta.
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 Ha így reggelizel, megelőzheted
 a vércukorszint-ingadozást

A 2-es típusú cukorbetegek nehezen tudják szabályozni vércu -
korszintjüket, különösen étkezések után.

A Mis souri Egyetem kutatói most kimutatták, hogy a 2-es típusú diabéteszes
betegek reggelire több fehérje fogyasztásával reggelikor és ebédkor is csök kent -
hetik a vércukorszint megugrásait.

„Az emberek általában azt felté -
telezik, hogy a glükózválaszuk az
egyik étkezéskor ugyanolyan, mint
a többi étkezéskor, pedig ez nem így 
van” – magyarázta Jill Kanaley, az
egyetem szakértője. „Tudjuk pél dául,
hogy számít, mit és mikor eszünk,
és ha az emberek kihagyják a reg -
gelit, glükózválaszuk ebédkor ki ug -
róan nagy lesz. Kutatásunk kimu tat -
ta, hogy azok, akik reggeliztek,
meg felelő glükózválaszt tapasz tal -
tak ebéd után.”

Kanaley és munkatársai 2-es tí -
pusú cukorbetegek vércukorszint -

jét, inzulinszintjét és különböző, az inzulinválaszt befolyásoló bélhormon szint -
jét figyelték meg reggeli és ebéd után. A résztvevők vagy magas fehérjetartalmú, 
vagy magas szénhidrát tartalmú reggelit fogyasztottak, az ebédjük pedig szab -
ványos mennyiségű fehérjét és szénhidrátot tartalmazott.

A kutatók kimutatták, hogy a nagyobb mennyiségű fehérje fogyasztása reg -
gelire csökkentette a résztvevők étkezés utáni glükózszintjét. Az inzulinszintjük
enyhén megemelkedett ebéd után, ami azt mutatja, hogy a szervezetük megfe le -
lően működött a vércukorszint szabályozását tekintve.

Kanaley ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár a betegeknek segíthet a na -
gyobb mennyiségű fehérje fogyasztása, az előnyök kihasználásához nincs szük -
ség hatalmas mennyiségű pro tein bevitelére. „Azt javasoljuk, hogy reggelire
fogyasszanak 25-30 gramm fehérjét, ami az FDA (az USA Élelmiszer és Gyógy -
szerellenőrzési Hivatala) által ajánlott határon belül van.” (noinetcafe)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

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

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei második lapszáma
Tartalmából:
• Ősök nyomdokán, megújulás kü -

szöbén az Erdélyi Kárpát-Egyesület
• Iskolásoknak szól az EKE-napi

pá lyázat
• Készülődés az EKE idei, XXIV.

Vándortáborára, kacsintgatás Tusnád -
für dő felé

• A tusnádfürdői kéngödör
• Szélárnyékban: a Csalhóban lévő

Fântânele menedékház bemutatása
• Építészeti látnivalók a Sóvidéken
• Laposnyai vadászkastélyok
• Napfogyatkozás és asztrofotózás. 

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!

Ne adjon esélyt a stressznek!
A stressz kialakulásának talaja az önbizalom- és az önértékelés

hiánya. Ha Ön is túl sokat kételkedik képességeiben, újra és újra
azon aggódik, vajon helyt tud-e állni minden élethelyzetben, akkor 
nagy valószínűséggel jól ismeri, hogy mi is az a stressz. Ha hiány -
zik az önbizalom, hiányzik az erő is, amivel legyőzheti a stresszt. 

Aki mindig csak igent mond, nemet soha, nem biztos benne, hogy jól oldotta
meg feladatait, folyton időhiánnyal küzd, az igencsak stresszes életet él. 

Noha a közvetlen kiváltó ok minden embernél más és más, mindenkiben kö -
zös, hogy hiányzik az önbizalmuk. Az önértékelés hiányának felismerése az első 
lépés a gyógyulás felé. Ezen nem könnyű változtatni, de nem is lehetetlen. 

Tanulja meg becsülni Önmagát!
Legyen figyelmes és elnéző Önmagával szemben, szánjon rá időt, hogy tisz -

tázza gondolatait! Ez kezdetben nehéz, és egy darabig lehet, hogy semmilyen
változást nem észlel majd, de egy kis kitartással és türelemmel eredményt fog
elérni.

Pozitív megerősítéssel növelje önbi -
zalmát! Mondogassa magának: Igenis
képes vagyok a jó dolgokra. A legjobb,
ha közben a tükörbe néz, lehet, hogy ez
eleinte nem megy, sőt az is előfor dul -
hat, hogy kínosnak érzi, de ne adja fel!
Megéri kitartani, mert az önértékelés
megtanulható. Hamarosan jobban fogja
magát érezni, és a pozitív gondolatok
ke rülnek előtérbe. A kényes, stresszes
szituációkban kamatostul megtérül a
befektetett energia.

Írjon egy listát azokról a dolgokról,
amiket örömmel végez, amikben sikere
volt, amiket el tudott érni. Ne mondja,
hogy nincs ilyen! Az emberek hajlamo -
sak elfelejteni a jó dolgokat, és csak a
kudarcokra emlékeznek. Vegye észre a
jót maga körül, emlékezzen, hogy meny -
nyi jó dolgot elért már az életben! 

Sok stresszes életet élő em ber úgy érzi, épp arra nem jut ideje, amit saját maga 
szeretne, túl fáradt a kikapcsolódáshoz. Pedig rá kell vennie magát egy kis szó -
rakozásra, szakítson időt régi hobbijaira vagy tanuljon valami újat! Az alkotás
öröme, a sport, a pozitív tapasztalatok mindig segítenek leépíteni a stresszt. 

Az önbecsülés megtanulásához időre van szükség. Többnyire, amikor az
emberek kimondják, hogy változtatniuk kell, már több évi kétségbeesés és
stressz áll a hátuk mögött. Ezért a gyógyulás sem megy egyik napról a másikra.
Mindenkinek megvan a lehetősége változtatni. Kezdje el most! (WEBBeteg)
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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.
• Ház külső szigetelésére mag yar út -

levéllel rendelkező munkást keresünk
Kanadába. Tel. 0742028284.

• 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.

• Fedett szimpla sírhely eladó Felső -
bányán a katolikus temetőben.

Tel. 0726-172046.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatom minden ro -
kon nal és ismerőssel, hogy drága
felesé gem

TIM JUCIKA,
született ZELENCZ JULIANNA
május 12-én tragikus körülmények
között megtért Teremtőjéhez.
Teme té se május 14-én volt. Kedves 
emléke ö rökké élni fog szívemben.

A Jóisten nyugtassa békében.
Szerető férje, Ferike

Megtört szívvel búcsúzom drága
lá nyomtól

TIM JUCIKÁTÓL,
aki ilyen hirtelen, búcsú nélkül

itt hagyott. Soha el nem múló
szeretetem kísérjen örökké!
Bánatos édesanyád.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett

TIM JULIANNA
(Jucika)

rokonunktól, aki tragikus
hirtelen séggel hagyott itt minket.

„Csak az hal meg, akit elfelej te -
nek!” Mi biztosan nem felejtünk el!

Ottó, Márta, Zolti, Évike és a
gye rekek: Marci, Tomi, Réka.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk drága
test vérünktől, sógornőnktől,
nagyné nink től, keresztanyánktól

TIM JUCIKÁTÓL
aki ilyen hamar elment az örök -

ké valóságba. Nyugodjon békében!
Szerető testvérei Klári és

családja, Gyuri és családja, Zoltán
és családja. Őszinte részvétünk
drága sógo runk nak, Ferikének.

A Jóisten vigasztalja meg.

Őszinte részvétünk dr. Varga
Lász lónak szeretett édesanyja
elvesztése fe lett érzett fájdalmában.

A Tankó, Riszt és Câmpean család.

Mély fájdalommal és megren dü -
léssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy
cso port társnőnk, a szeretett

TIM JULIANNA 
(Juci)

eltávozott közülünk. A jó lelkek
csil lagként élnek to vább. Együtt -
érzé sün ket és őszinte részvétünket
fejezzük ki ezúton is a gyászoló
családnak.

Szomorú szívvel búcsúznak a
gyógy torna csoport tagjai.

 MEGEMLÉKEZÉS

„Csak az hal meg, akit elfelej te nek”
Fájó szívvel emlékezünk arra a

szo morú tíz évvel ezelőtti napra –
május 14-re –, amikor a szeretett

ROTH LÁSZLÓ
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Emlékét szívünkben őrizzük.
Fele sé ge, gyermekei, unokái,

testvé rei és család jaik.

Pál apostol II. korinthusi levél 4, 18.
„Nem a láthatókra nézünk,

hanem a láthatatlanokra, mert a
láthatók ide ig valók. A
láthatatlanok pedig örökké va lók.”

Május 15-én van szeretett testvé rem
SZÁSZ KÁROLY

halálának 50-ik évfordulója.
Emléke legyen áldott!
Sz. Rozália

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk arra az egy évvel
ezelőtti nap ra, amikor a szeretett
férj, apa és test vér

Dr. GRABÁN ISTVÁN
végtelenül jó szíve megszűnt

do bog ni. Akik ismerték és szerették, 
gon doljanak rá kegyelettel.

Nyugalma legyen csendes!
Drága emlékét őrzi felesége

Eme se, fia István és testvére Hugi.

A nagybányai „Gheorghe Sin -
cai” Líceum 1965-ben végzett öreg -
diák kö zössége, az 50 éves érettségi
talál ko zó n hálával, szeretettel és
kegye let tel gon dol elhunyt

FINZLER FERENCZ
és

KRAMARIK OSZKÁR
osztályfőnökeire, valamint taná -

ra i ra és osz tály társaira.
Emléküket szívünkben őrízzük.

Május 18-án lesz két éve annak
a szomorú napnak, amikor a
szeretett é desanyánk, nagymamánk 
és anyósunk

HOROTÁN ERZSÉBET
MAGDOLNA

szül. Rettegi (Csöpi)
örökre eltávozott szerettei köréből.

Emlékét kegyelettel őrzi Gabi,
An gelika és családja.

„Egy könnycsepp a szemünkben
ér ted él / A gyertya az asztalon érted 
ég / A fénykép, mely őrzi emlékedet,
/ S egy tragédia, mely elvette életedet.
/ A bá nat, a fájdalom örökre
megmarad / Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy halad.”

Szomorú szívvel emlékezünk
2008 május 17-re, amikor drága
gyerme künk

CSENDES RÓBERT
örökre eltávozott közülünk.

Emlé két őrzi szerető családja.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mélyen megrendülve tudatjuk ro -
ko nainkkal, barátainkkal és ismerő -
seink kel, hogy a szeretett

TIM JULIANNA
(Jucika)

életének 61-ik évében tragikus
hir telenséggel elhunyt. Köszönet
minda zoknak, akik jelenlétükkel
és egy szál virággal fájdalmunkat
enyhítették.

A gyászoló család.

Köszönetet mondunk minda zok -
nak a rokonoknak, barátoknak, volt
kol lé gáknak, szomszédoknak, min den
jelen lévőnek, akik szeretett halottunk

Dr. ULBRECHT LAJOS
temetésén résztvettek, együtt érzé sük -
kel, imájukkal, virágaikkal
enyhítették szomorúságunkat. A
gyászoló család.

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól a Te -
le ki Mag yar Házban!

HÉTFŐN 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!

OLVASS NEKEM! – Szeretsz olvasni? Másokkal be szélgetni – könyvről,
olvasmányél mé nyeidről? Találkozunk minden szerdán 16 órakor, legközelebb
április 29-én, a Teleki Házban! Várunk szeretettel!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

legközelebb május 28-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! 

Baba-mama Klub
Minden szerdán délután 5 órá -

tól a Teleki Házban!
Mondikáljunk-mondókázzunk

együtt :) Szeretettel várunk!

MOCSÁRI KÁROLY
ÉS BARÁTAI

Rendkívüli, jótékonysági
HANGVERSENY

a Teleki Mag yar Ház
felújítása javára!

2015. június 2.
Teleki Mag yar Ház
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Kikapott Medgyesen,
de éllovas maradt az ASA

Elszenvedte első tavaszi vereségét a Marosvásárhelyi ASA lab da -
rúgócsapata a Liga 31. fordulójának vasárnapi játéknapján, a zon -
ban egy ponttal továbbra is vezeti a bajnokságot a Medgyesi Gaz
Metan otthonában a 90. percben alulmaradó együttes, u gyan is a
Bukaresti Steaua hazai pályán csupán döntetlent játszott a Con cordia
Chiajnával.

Több meghatározó játékosát nélkü -
löz nie kellett Liviu Ciobotariu vásár he -
lyi vezetőedzőnek: Marius Constantin
és Sepsi László eltiltás, Ousmane N’Do -
ye és Claudiu Voiculeţ sérülés miatt nem
léphetett pályára (utóbbi a meccset meg -
előző utolsó edzésen dőlt ki).

Helyettük a védelemben Ivan Gon -
za lez és a Viitorul el len bemutatkozó
Silviu Ilie, a középpályán a sérülése u -
tán visszatérő Nicolas Gorobsov szere -
pelt a kezdőcsapatban. Sok néző láto ga -
tott ki a medgyesi stadionba a kiesés
elkerüléséért küzdő hazaiak, illetve a
bajnoki címért versenyben levő vásár -
he lyiek mérkőzésére, közöttük sokan
szur koltak az ASA-nak a ven dégszek -
tor ban.

A találkozó kiegyenlített volt, de a
mérkőzés hajrájában egyértelműen a
Gaz Metan kezdeményezett többet, és
ennek a 90. percben meg is lett az e -
red ménye. Ekkor két cserejátékos, Vi -
tin ho és Băjenaru összjátékát követően 
utóbbi – aki hosszú sérülés után tért
vissza – húsz méterről megeresztett bal 
lábas lövésével három pontot érő gólt
szerzett.

A háromperces hosszabbításban Go -
robsov és Muntean kakaskodásán kí vül
nem történt fontosabb eset, ezzel az ASA
elszenvedte első tavaszi vereségét, a Med -
gyes pedig megszerezte idei első hazai
győzelmét, és feljött a 12., bent ma ra dást
jelentő helyre.

A vereség akár éllovascserét is e red -
ményezhetett volna, ám az ASA „meg -
úszta”, ugyanis üldözője, a Steaua szin -
tén vasárnap, hazai pályán csak 2-2-es
döntetlent játszott a kiesőjelölt Chi aj -
ná val, így elszalasztotta esélyét, hogy
megelőzze a vásárhelyi együttest. En -
nek köszönhetően az ASA egy ponttal, 
de továbbra is vezeti a bajnokságot.

A bukaresti címvédő vezetéshez ju -
tott a Chiajna el len, de a második fél i dő -
ben a vendégek fordítottak, az ala csony
színvonalú, bírói hibákkal tűzdelt mér -
kő zés vége pedig pontosztozkodás lett.

A hátralévő három forduló menet -
rendje inkább a bukarestieknek ked vez,
ugyanis míg a Steaua a Brassó (ide gen -
ben), a Botosani (otthon) és a Iasi (id.)
csapatával mérkőzik meg, a vásárhe lyi -
ekre két élcsapat, a Petrolul (o.) és az
Astra (id.) vár, a zárókörben pedig a Ga -
laccal (o.) kerülnek szembe.

Liga 1, 31. forduló: Medgyesi Gaz
Metan–Marosvásárhelyi ASA 1-0, Bu -
karesti Steaua–Con cordia Chiajna 2-2, 
Kolozsvári CFR–FC Botoşani 4-0, Pan -
durii Târgu Jiu–Brassói FC 2-0, Kons -
tan cai Viitorul–Bukaresti Dina mo 0-2, 
CSU Craiova–CSMS Iasi 0-1, Petrolul 
Ploieşti–Kolozsvári U 1-0, Astra Giur -
giu–Galaci Oţelul 4 – 1,, Ceahlăul Piat -
ra Neamţ–Bukaresti Rapid 0 – 1.

Az élmezőny: 1. ASA 65 pont, 2. Ste -
aua 64, 3. Petrolul 52.

(a Krónika nyomán)

FORMA1

Rosberg rajt-cél győzelmet
aratott Spanyolországban 

Rajt-cél győzelemmel jelezte Nico Rosberg (Mercedes) a For ma- 1-es
autód világbajnokság vasárnapi Spanyol Nagydíján, hogy ko mo lyan
bele kíván szólni az idei világbajnoki cím alakulásába.

A német pilóta viszonylag unalmas
fu tamon, csapattársa, Lewis Ham il ton
előtt haladt át a célvonalon.

A szombati időmérőn idén először
Rosberg szerezte meg az első rajt koc -
kát, mellőle az összetett pont ver seny ben
élen álló, világbajnoki címvédő csa pat -
társ, Lewis Ham il ton indulhatott, míg a 
harmadik rajthelyet Sebastian Vettel (Fer -
rari) szerezte meg.

Rosberg jól kapta el a rajtot, meg -
őrizve első helyét, Ham il ton viszont
beragadt, így Vettel megelőzte, és haj -
szálon múlt, hogy Valtteri Bottas (Wil -
liams) is lehagyja. Rosbergnek sikerült 
fokozatosan növelnie előnyét, miköz -
ben Ham il ton beletaposott a gázba,
hogy megpróbálja visszaszerezni a má -
sodik helyet a négyszeres világbajnok
némettől.

Miközben a második helyért zajlott
a küzdelem, egy másik világbajnok,
Fernando Alonso került főszerepbe.
Azonban nem bravúros előzéssel vagy
egyéb megmozdulással hívta fel a fi -
gyelmet magára, hanem azzal, hogy –
tulajdonképpen az idei „hagyomá nyok -
nak” megfelelően – Mc Laren–Hon dá -
ja ismét megadta magát, és amikor ki -
állt, fékje annyira cserbenhagyta, hogy 
néhány méterrel túlfutott a bokszon, és
egyik szerelőjét is majdnem elsodorta
– a manővert egy „elgázolt” emelő
bánta.

Valamivel később Grosjean (Lo tus) 
hasonlóan futott túl, de az ő szerelői is
sikeresen félreugrottak. Ham il ton a má -
sodik kerékcsere után kemény abron -
csokkal nagyon beletaposott a gázba,

és a taktika bejött: az utolsó, harmadik
kerékcserénél már a német elé tért
vissza.

A továbbiakban a negyedik helyért
zajló küzdelem dobta fel kissé az amúgy
meglehetősen unalmas futa mot: Räik -
könen (Ferrari) támadta a negye dik he -
lyért honfitársát, Bottast, de a Wil liams
maga mögött tartotta a Fer rarit.

Akárcsak Rosberg Hamiltont, így a
29 éves német pilóta idén először győ -
zelmet ünnepelhetett – eddig kilenc -
szer végzett az élen –, a Mercedes pe -
dig Ham il ton második helye nyomán
kettős győzelmet. A dobogó harmadik
fokára Vettel állhatott fel.

„Nagyon boldog vagyok, fantasz -
tikus volt ez a hétvége. Köszönöm a
csapatnak, az autó tökéletes volt. Si ke -
rült jól elcsípnem a rajtot, ideje volt
már. Keményen megdolgoztam a győ -
zelemért” – nyilatkozta a futamot kö -
vetően a győztes Rosberg. (Krónika)

Futamok - 2015 (dátum/helyszín):
05.24. - Monacói Nagydíj (Monte- Car -
lo); 06.07. - Kanadai Nagydíj (Mon -
treal); 06.21. - Osztrák Nagydíj (Spiel -
berg); 07.05. - Brit Nagydíj (Silver -
stone); 07.26. - Mag yar Nagydíj (Hun -
garoring); 08.23. - Belga Nagydíj (Spa-
 Francorchamps); 09.06. - Olasz Nagy -
díj (Monza); 09.20. - Szingapúri Nagy -
díj (Ma rina Bay); 09.27. - Japán Nagy -
díj (Szuzuka); 10.11. - Orosz Nagydíj
(Szocsi); 10.25. - Amerikai Nagydíj
(Aus tin); 11.01. - Mexikói Nagydíj
(Mexikóváros); 11.15. - Brazil Nagy -
díj (Sao Paulo); 11.29. - Abu Dhabi
Nagydíj (Abu Dhabi).

A Buducsnoszt nyerte a
Bajnokok Ligáját Budapesten 

A montenegrói Buducsnoszt Podgorica nyerte a női ké zi lab da-
 Baj nokok Ligája négyes döntőjét: a Papp László Bu da pest Sport a -
rénában rendezett vasárnapi fináléban 26-22-re legyőzte a norvég
Larvik csapatát. A montenegrói csapat 2012 után másodszor hó dí tot -
ta el a trófeát. A tavaly is finalista Buducsnoszt kőkeményen, dur ván
védekezett, és közben 4-0-ra meglépett.

A Larvik csak az 5. percben talált be
először, és Mörk góljaival megkezdte a 
felzárkózást. Csakhogy Bulatovics és Ne -
agu, a Podgorica két átlövője magára ta -
lált, és visszaállt a különbség (9-5). A
folytatásban is inkább a mon teneg ró i -
ak akarata érvényesült.

A Fi nal Four legértékesebb játé ko sá -
nak Clara Wolteringet választották, a
Buducsnoszt kapusa ezzel a talál ko zó -
val búcsúzott a klubtól.

„Minden kétséget kizáróan ez éle -
tem legszebb napja – lelkendezett egy
román zászlóval a nyakában az első BL-
 győzelmét arató Cristina Neagu, aki a
Vardart erősítő Andrea Peneziccsel holt -
versenyben lett gólkirálynő 102 talá la -
tá val. – Szavakkal nem lehet leírni, mit 
érzek most, egyszerűen hálás vagyok,
hogy ennek a csapatnak a tagja lehe tek. 
Nagyon keményen megdol goz tunk a
szezon során ezért az eredményért. A

korábbi súlyos sérülések ellenére min -
dig is hittem benne, hogy eljutok idáig, 
és valóra válthatom az álmaimat. Még
Romániában is sokan leírtak, hogy már 
soha nem fogok tudni kézilabdázni, és
nézzék meg, itt vagyok, a legjobb szezo -
nom megkoronázásaként aranyérmes
lettem a Bajnokok Ligájában.”

Katarina Bulatovics tavaly és idén
is magasba emelhette a trófeát, 2014- ben
még a Győri Audi ETO KC-val nyert.
Az átlövő amúgy immár négyszeres baj -
nok, a dán Slagelsével 2007-ben, jelen -
le gi klubjával pedig 2012-ben már dia -
dalmaskodott.

A 3. helyért vívott összecsapást a ma -
cedón Vardar Szkopje nyerte, amely
28- 26-ra verte a Dinamo Szinarát. (mti)

Casillas kiakadt a Real-drukkerekre, Nadal megvédte
Kifütyülték a saját nevelésű kapust

a Va len cia elleni, 2-2-es döntetlenre
vég ződött találkozón, ami után kifa -
kadt Iker Casillas. Az évekig a kö zön -
ség kedvencének számító játékos most
a madridi drukkerek elsőszámú ellen -
sége.

Iker Casillas ugyan benne volt a gó -
lokban a Va len cia el len, mégis meg -
lepő volt, hogy a nézősereg kifütyülte
a korábbi kedvencét. Casillas nem is
bírta jól a nyomást, a meccs közben

káromkodva szólt ki a nézőseregnek,
tovább hergelve őket.

Rafael Nadal, a világklasszis teni -
sze ző szerint nem normális, amit a
drukkerek művelnek.

- Kifütyülték Zidane-t és Cristiano
Ronaldót is, és ez nem normális -
mondta Nadal. - Nem értik, hogy a já -
té kosok mindent megtettek a siker ér -
de kében? Segíteni kéne a kedvenceket, 
nem ítélkezni!

       (SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


