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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”

Mocsári Károly és barátai
Rendkívüli jótékonysági hangverseny a 
Teleki Mag yar Ház felújítása javára!

2015. június 2.,18.00 óra,
Teleki Mag yar Ház.

Fellépnek:

Mocsári Károly - zongora
Káldor Zsuzsanna - hegedű

Antós Dénes - klarinét
Pleszkán Marianna - cselló

Elhangzik: 

Glinka: Patetikus trió
Hacsaturján: Trió

Brahms: C-dúr trió Op 87.

Vendégeink a Ház felújítására ajánlották fel tiszteletdíjukat.
Be lépő nincs, közönségünk a hangverseny helyszínén
kihelyezett per selybe helyezheti el adományait.

Szeretettel várunk mindenkit!

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.

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 jú l ius  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.

Máris módosí tot -
ták a nyugtalottó
szabályzatát - túl
sokfelé oszlott a

nyeremény!
Módosította a képviselőház szer -

dán az úgynevezett nyugtalottóról
szóló rendeletet, meggátolandó, hogy
a nyeremény túl sok nyertes között
oszlodjon meg és elveszítse vará zsát.

A kormány az adócsalás vissza szo -
rítását célzó intézkedések között vezet -
te be tavasszal a nyereményjátékot, a -
mellyel arra akarja ösztönözni az em be -
reket, hogy minden vásárlásnál igé nyel -
jenek nyugtát, és ezzel adózásra kény -
szerítsék az esetleg feketézni próbáló
boltosokat.

A kormány húzásonként egymillió
lejes nyereményalappal honorálja ön -
kéntes „adóellenőreit”, ám az első, áp -
ri lis 13-án megejtett húzás nyomán több
mint 18 ezer nyertes nyugtát hoztak be
az emberek az adóhatósághoz, így egy-
 egy szerencsés pénztárblokkal alig több
mint 50 lejt lehetett nyerni.

A sorsoláson egy dátumot és egy 1
és 999 lej közötti nyertes összeget ha -
tároznak meg. Az első húzáson a feb -
ruár 7-én kiállított 6 és 6,99 lej közötti
értékű pénztári nyugtákat nyilvá nítot -
ták nyerőnek, ám - kis összegről lévén
szó - nagyon sok vásárló akadt, akinek
volt ilyen nyugtája.

A hasonló „inflációt” megelőzendő,
a képviselőház azzal a módosítással sza -
vazta meg szerdán a nyugtalottó beve -
zetéséről szóló sürgősségi kormány ren -
deletet, hogy száznál több nyertes ese -
tén egy második sorshúzással választ -
ják ki azt a száz nyugtát, amelynek a
tulajdonosa valóban jutalomban része -
sül. Így a nyeremény mindenképpen
tízezer lej fölötti lesz.

A jogszabály el len voksoló liberális 
ellenzék szónoka azt mondta: a szoci ál -
demokrata kormány szerencse játéko sok
szórakozásává züllesztette az adózási
fegyelem növelésének ügyét, a kor mány -
párt frakcióvezetője viszont azzal ér velt,
hogy a nyugtalottónak és az adó ha tó -
ság látványos razziáinak köszönhetően 
1,2 milliárd lejes többletbevétele volt az
első negyedévben a román költség ve -
tésnek a tavalyi év hasonló idősza ká -
hoz képest.

A költségvetési tanács adatai sze rint
2013-ban a GDP 16 százalékát tette ki
az adócsalás Romániában.

(MTI)

Törölték a borravalóra vonatkozó rendeletet
Elfogadta a szenátus plénuma azt a módosítást, amelynek ér tel -

mében mégsem adóztatják meg a borravalót.

Eugen Teodorovici pénzügy minisz -
ter már két hete bejelentette, hogy kez -
deményezni fogja a tárca az ezzel kap -
csolatos rendelet törlését, azzal az in -
dokkal, hogy nem lehet minden terü le -
ten alkalmazni azt.

A borravaló megadóztatását kimon -
dó rendelet törléséről szóló javaslat ezt 

követően a képviselőházhoz kerül, a mely
döntő szerv az ügyben. A rendeletet e -
gyébként május elején lépett érvénybe, 
közfelháborodást váltva ki. A nép ügy -
védje is megtámadta az alkot mánybí -
ró ságon az adóellenőrzéskor megál la -
pított kihágás alapján kirótt bírságok mi -
a tt. (marosvasarhelyiradio.ro)

Listás voks, 5%-os kü szöb
A választási törvény bizottsága egy -

ö ntetűen elfogadta a parlamenti vá lasz -
tások törvénytervezetét, eldöntve, hogy
listás szavazás lesz, 5 százalékos par la -
menti küszöbbel. A képviseleti norma
szerint 73 ezer lakosra lesz egy kép vi -

se lő és 168 ezer lakosra egy szenátor.
A képviseleti normák értelmében te -

hát 308 képviselő lesz, plusz a 18 ki -
sebb ségeket és szórványt képviselő hon -
atya, illetve 134 szenátor, plusz a di a -
szpórát képviselő szenátorok.

(nyugatijelen.com / Mediafax)

Tegnap búcsút vettek iskolájuktól a Németh László Elméleti
Líceum végzős diákjai. (Deák László felvétele)



2015. május 29. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel

unitárius istentisztelet az evangélikus 
templomban.

* A nagybányai Szentháromság
római katolikus templomban For ma -
nek Zsolt és Ildikó, Harkai At tila és
Andrea, Uglár-Propszt Timea tartották 
keresztvíz alá Uglár Sándor és Erőss
Ella Mária kislányát, aki a kereszt ség -
ben a Zsófia Mária nevet kapta.

* A nagybányai római-katolikus
Szentháromság plébánia hirdeti:

- Május 29-én, pénteken este 6 óra -
kor a városi fúvószenekar koncertet tart
a Szentháromság templom előtti téren,
a Cinteremben. Ugyanekkor hiv ata lo -
san is átadják rendeltetésének a felú jí -
tott Cintermet. 

Az esti szentmise után, 20.00 óra -
kor kolozsvári művészek előadásában
klasszikus zene koncertre kerül sor a
Szentháromság templomban.

- Május 31-én, vasárnap, a Szent -
háromság templom búcsúját ünnepli. Az
ünnepi szentmise főcelebránsa: Ft. Dr. 
Jitianu Liviu, a Babeş-Bolyai Egye tem
Hittudományi Karának filozófia tanára.

Az ünnepi szentmise 11.30-kor kez -
dő dik. A nap többi liturgikus prog ram -
ja változatlan marad, tehát reggel 8, 10
és este 7 órakor is lesznek szentmisék.

Kérjük, ne feledkezzenek meg a tel -
jes búcsú elnyerésének lehetőségéről.

- Június 4-én, csütörtökön, Úr nap -
ja, a Legméltóságosabb Oltári szent ség,
Krisztus Szent Testének és Vérének ün -
nepe. Szentmise reggel 8, 10 és este 7
órakor lesznek. A 11.30-as szentmise
elmarad. Az ünnepélyes körmenet es te,
a 7 órai szentmise végén lesz a Cinte -
remben felállított 4 kápolnánál. Megkér -
jük az idei elsőáldozókat, hogy ün nep -
lő elsőáldozó ruhában jöjjenek, mert ők
fognak vonulni közvetlenül az Oltá ri -
szentség előtt.

- Június 5-én elsőpéntek, a be te gek
házi gyóntatásának napja. Szentmisék
rendje: reggel 7, 8 és este 7 óra.

- Június a Jézus Szentséges Szívé -
nek a hónapja. Minden hétköznap az
esti szentmise után elimádkozzuk a Jé -
zus Szíve litániát.

- Június 14-én, vasárnap ünne pel -
jük az egyházmegyei Jézus Szíve bú -
csút. Az ünnepi nagymisét Ft. Forrai
Tamás jezsuita provinciális mutatja be.
Plébániánk ez alkalommal autóbuszt
biztosít a kedves zarándokok számára.

Hozzájárulás: 10 lej személyenként.
- A 2014-2015-ös tanév hitoktatási 

prog ramját hivatalosan lezárjuk, tehát
jövő szombaton nem lesz hittanóra. Ter -
mészetesen szeretettel várjuk a fiata lo -
kat és gyermekeket a nekik szervezett
nyári programokra. 

- Július 13-17. között, a ma gyar -
országi Regnum Marianum mozgalom
tagjaival együttműködve tábort szer ve -
zünk Kapnikbányára, melyre szere tet -
tel várjuk a 13-18 év közötti fiatalok je -
lentkezését. Szívből örülnénk, ha bér -
málkozóink mind jelentkeznének. Fel -
i ratkozni a sekrestyében lehet.

- A temetővel kapcsolatban kö -
zöl jük a kedves hívekkel :

Ha egy család lemond sírhelyéről,
vagy át szeretné adni sírhelyét egy má -
sik családnak, az csak a plébánia hiva -
talban történt egyeztetés és megbe szé -
lés után lehetséges. Természetesen ra -
gaszkodni kell a temető szabályzat ál -
tal előírt törvényekhez.

* A nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközség temp lomá ban
szombaton német nyelvű esküvő volt,
amely szertartást Gerhard Wag ner, gyu -
lafehérvári lelkész és Köncze Geréb Ár -
pád nagybányai esperes vezetett. Házas -
ságot kötött  Chris tian Mar tin Cast és Oa -
na Viorica Danci.

* Pünkösd ünnepén, a nagybányai 
Evangélikus-Lutheránus Egyház köz -
ség  templomában  az igehirdetést nagy -
tiszteletű Gerhard Wag ner gyulafe hér -
vári szász evangelikus lelkész végezte.

* A felsőbányai római katolikus
templomban június 4-én Úrnapi ha -

gyományos, fúvószenekaros körme net -
re várnak mindenkit. 

* A Nagybánya-újvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök nyu -
galomra Boros Józsefné született Kiss
Zsuzsanna asszonytestvérünket, akit 76
évesen szólított magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában Nagy
Zoltán és Erzsébet tartották keresztvíz
alá Nagy Szilárd és Luca Maria kisfiát, 
aki a keresztségben a Nagy Dávid ne -
vet kapta.

* Ugyanitt kötött házasságot Papp
György At tila és György Enikő; tanú -
ként Nuffer Zoltán és felesége, vala mint
Dobai Zsigmond és felesége voltak je -
len. Házasságot kötött Fuge Jon a than 
Mi chael és Buxbaum Hilda Júlia, ta -
núik Laskó Anita és Radu voltak.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Czigler János testvé rün ket,
akit 84 évesen szólított magához az Úr; 
Venczel született Benkovics Irma test -
vérünket, akit 91 évesen kísértünk u tol -
só útjára és Bilek született Hotea Anna 
testvérünket, akit 95 évesen szólított ma -
gához az Úr. Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla  Annamária

A hét mottója:
,,Iskola nélkül vakáció sem lenne.”

 (Janne Teller)

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 ,,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 -
gyében.

Az ország bármelyik részéről vár -
juk azok jelentkezését, akik változtatni 
szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-,
já ték- vagy társfüggőségükkel terhelt é -
letmódjukon. 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.

Kedves Testvérek!
Az április végi hatalmas erejű nepáli földrengés tragikus károkat okozott

ennek az amúgy is nagyon szegény országnak. Az ENSZ adatai szerint 7.000
körül van a halottak és 14.000 körül a sérültek száma, több mint 160.000 ház
vált teljesen lakhatatlanná. Mivel Nepál a Himalája magas hegyei között fek -
szik, a hőmérséklet nagyon alacsony, főleg éjszakánként, még ilyenkor is. Rá -
a dásul most jön a monszunos évszak, amikor nagy esőzések vannak szinte
minden nap. Ezek miatt is sürgős a rommá vált házak mielőbbi újjáépítése.

A Romániai Katolikus Püspöki Kar közös döntése alapján kérem kedves Hí -
veimet, június első vasárnapján a templomi perselyezéssel rendezett gyűj tés -
ben fejezzék ki krisztusi, áldozatos szeretetüket a nepáli rászorulók iránt. Ado -
mányaikat a Nemzetközi Katolikus Caritas segítségével juttatjuk el a rászo ru -
lókhoz élelmiszer, ruházat és a lakhatást lehetővé tevő eszközök formájában.

Adjunk hálát Istennek, hogy minket az ilyen katasztrófáktól megkímél, és
mutassuk ki segítő együttérzésünket a rászorulók felé.

Hálásan köszönöm a kedves Hívek segítségét, Isten fizessen érte!
Örömmel adom főpásztori áldásomat,

Szatmárnémeti, 2015. május 19.
+ Jenő püspök



Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (16.) 
Farczki Alfréd volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak:
2006-ban végeztem a Németh Lász -

ló Elméleti Líceum matek-Infó szakán.
Ezt követően befejeztem az Épület gé -
pészeti szakot az UTCN műszaki egye -
temen belül. Másodévesként állást keres -
tem, és nagy szerencsémre egy kisebb
cég rögtön alkalmazott, ahol 4 évig é -
pületgépészeti tervezésben dolgoztam, 
majd újabb kihívásokat keresve, ráta -
láltam a jelenlegi cégemre, ahol sokkal 
magasabb szinten, németországi pro jek -
teken dolgozom.

Az eddigiek során a cég segít ségé -
vel alapos némettudásra tettem szert,
valamint elsajátítottam a 3 dimenziós 
rajztechnikát is. Németországban meg -
annyi városban dolgoztam már: Köln,
Düsseldorf, Frank furt, München, illet -
ve olyan cégeket erősítettem, mint pl.:
Imtech, Fraport, Derns stb. A tervek úgy -
szintén mindig hatalmasak és izgalma -
sak: Audi gyár Ingolstadt és Győr, Frank -
furt-i reptér, és nagyon sok más nagy
volumenű munkálaton vettem részt, a -
honnan mindig tanulok valami újat, to -
vábbá szakmailag és emberileg mindig 
megerősítenek.

Úgy érzem, ezt az egészet első sor ban
a matek-infó szaknak köszönhetem, hi -
szen ott tanították meg a logika alap -
jait, a reál tantárgyak megtanítottak lo -
gikusan gondolkozni, tisztán és értel me -
sen látni.

A logika véleményem szerint min -
den hol ott van. Az élet minden moz za -
natában. Például a sportokban: legyen
az foci, tenisz vagy bármilyen sport,
fontos a szervezettség, a helyes táp lál -
kozás, a rendszeres edzések, és persze
a konstruktív csapatszellem, illetve a
sportelmélet és taktikák ismerete. Az
én esetemben a sakk volt a nyerő, mai
napig is imádom ezt a játékot, de csak
megfelelő elméleti építkezéssel tudtam 
előrehaladni vele. (A liciben és Ko lozs -

váron sikerült pár bajnokságot meg -
nyernem). A logika ugyanakkor a mű -
vészetben is ott van. Például a rajzban
ismerni kell az arányokat, a színek he -
lyes használatát és a térlátást. (Itt jön
képbe például a mértan ). De a zenében 
is fellelhető a logika világa, vegyük
példának a dobokat, amit a legelemibb
életfunkcióval is összeköthetünk, vagy -
is a saját szívverésünkkel, gondolom
mondanom sem kell, hogy a szívnek is
az egzakt ritmusszerű dobogások elen -
gedhetetlenek.

A ritmusképletekben is ott vannak a 
számok 1 és 2 és 1 és 2, vagy lábdob/per -
gő és újra lábdob/pergő, és így tovább,
amíg eljutunk odáig, hogy ne 2-ig szá -
moljunk, hanem 3-ig vagy 4-ig vagy
16-ig, miért is ne, 32-ig. Minél nagyobb
a szám, annál többet lehet variálni, és
persze technikásabbá válni. Az infóról, 
gondolom, nem kell sokat beszélnem,
hiszen egy olyan világban élünk, ahol
kihagyhatatlan az infó. A nagyim pél -
dául 75-évesen tanult meg Googlen ke -
resgélni, ha éppen a rejtvényezésben el -
akad, illetve velem és szeretteivel sok -
szor Skypeon tartja a kapcsolatot.

Röviden: ezért választottam a reál
osz tályt. Remélem, segítségetekre le het -
tem a döntéshozásban. Kívánom, hogy 
legyetek ügyesek, kitartóak, és mindig
a helyes, logikus utat válasszátok.

Farczki Alfréd

Vári Renáta óvónéni, a 20-as Számú Óvoda Mesevár csoportjának óvónője
szeretettel várja a kisóvodásokat. A környék és városrész (új központ és Ál lo -
más negyed) egyetlen mag yar tannyelvű rövid programú óvodacsoportja, fel ú -
jított, korszerű épületben működik.

Az óvoda könnyen elérhető, főútvonalon fekszik, a Bukarest sugárút 20. szám
alatt, az Eurohotellel szemben. A Mesevár csoportba jelentkezni lehet a hely -

színen, vagy telefonon az óvó -
néninél (tel.: 0741 330 801). 

Kérjük a kedves szülőket,
ha bármilyen problémát, ne héz -
séget, esetleg elutasítást ész lel -
nek a beiratkozás során, je lez -
zék az Iskoláinkért, Gyer me -
ke inkért Egyesület képvi selő jénél, 
tel.: 0740 176757, e- mail:

iskolainkert@nagybanya.ro

Színe és fonákja:

Talált, süllyedt!
Inkább fiatalságomról, mint sor -

katonai időszakomról nosztal giáz va
nézem a nagysinki (Cincu) nemzet -
kö zi hadgyakorlatról szóló híradá -
sokat. Annak idején én is lehúztam
azon a lőteren vagy három hó na pot,
gyakran éhezve, szomjazva, kial vat -
lanul, sokszor a szabad ég alatt tér -
ve nyugovóra. Olyan is volt, hogy
napokig egy döglött patkányról it tunk
vizet, mert senkinek sem volt gya nús, 
hogy a csorgó vízhozama hirtelen
jelentősen lecsökkent. 

Állítólag az volt az addigi első had -
gyakorlat ott, amikor senki sem halt 
meg. Igaz, sérülések előfordultak, té -
vedésből katonákra lőtt a légierő, egy
helikopter lezuhant, egy katona le e -
sett egy helikopter makettről, és még
sorolhatnám. Jómagam is legalább
kétszer kerültem közvetlen élet ve szély -
be. Egyszer mert valaki tévedésből
megnyomott egy gombot, minek kö -
vetkeztében áram került abba a rob -
banótöltetbe, amit alig pár másod -
perccel korábban szereltem össze. A -
lig távolodtam el néhány lépésre tő -
le, amikor a robbanás szele földhöz
vágott bajtársammal együtt. Aztán
olyan is történt, hogy légvédelmi fegy -
verekkel lőttek felém, csak úgy repül -
tek a gyepdarabok körülöttem. Igaz,
ennél a második esetnél én is hibás
voltam, mivel letértem néhány mé -
ter rel a megadott útvonalról.

Szóval, nézem a híradásokat, me -
lyekben önelégülten vigyorogva fel -
tűnik a hadügyminiszter, s azt pró -
bálja érzékeltetni az újságírókkal,
hogy bizony a haza védelme nem ke -
vés pénzbe kerül. Nyomban egy pél -
dával is előhozakodik: az egyik ko -
ráb ban kilőtt rakéta nem kevesebb,
mint 180 ezer euróba kerül - mond -
ja -, s csak aznap kettőt is kilőttek be -
lőle. Mondja ezt olyannyira lelke sen,
mintha arról számolna be, hogy e -
zentúl egyetlen súlyosan beteg em -
ber sem halhat meg Romániában csak
azért, mert a biztosítónak nincs ele -
gendő pénze a külföldi kezel teté sé re.
Nem meglepő, hogy mégsem erről
számolt be, hiszen az egészség ügy -
nél (meg általában mindennél) fon -
tosabb a haza védelme. Ez abból is
kiderül, hogy idén az előbbire több
mint egymilliárd lejjel kevesebbet, míg
a honvédelemre jónéhány rakéta árá -
nak megfelelő lejjel többet irányzott 
elő a költségvetés, mint tavaly.

Szóval, nézem a híradásokat, és
közben arra gondolok, hogy a gyer -
meknevelési segély megdup lázásá ra
szánt összegből - „ácsmértékkel” szá  -
molva - mintegy 2250 rakétát lehe tett
volna vásárolni. Abból aztán rittyen t -
hettek volna igazi, hadügy minisz tert
elkápráztató tüzijátékot!

Tamási At tila

Medárd a
Bányavidéken több 

mint 100 éve és
2015-ben

Medárd (kb. 500-kb. 560) fran -
cia szent Noyon és Dornik püspöke
volt. A legenda szerint egyszer egy
sas szárnyával védte meg őt attól,
hogy egy záporban bőrig ázzék.

A szentet június 8-án ünneplik. Az
európai népi időjóslás szerint negy -
ven napig tart az eső, ha az ő nap -
ján nyílnak meg az ég csatornái.

A június elején kezdődő csapa dé -
kos időjárást az óceán és a száraz -
föld különböző mértékű felmelege -
dése okozza. Ilyenkor légnyomás kü -
lönbség alakul ki az óceán és a szá -
razföld között. Európában általá ban
az Atlanti-óceán vagy az Északi-ten -
ger felett kialakult ciklonok idézik
elő a tartós júniusi esőzést.

Természetesen a Medárdhoz fű -
ződő időjárási előrejelzés sem válik
mindig be, hiszen az időjárás fő jel -
legzetessége a változékonyság.

1904-ben a Bányavidéken és Ma -
gyarország nagy részén márciustól
nagyon ritkán áztatta eső a földe ket.
A gazdák június elsején remény ked -
ve fürkészték az eget, de az égi áldás 
elmaradt. A könyörtelenül perzselő
nap elfonnyasztotta a növényeket, sok
nagybányai, felsőbányai, kapnik bá -
nyai, szinérváraljai kútból elpá rol -
gott a víz. Felsőbányán a városból is
látszottak az erdőtüzet jelző füstosz -
lopok. Ismét felszállt a vörös kakas
egy zsindelytetős házra - mondták
gyakran a felsőbányaiak.

Június 7-e és 18-a között csak né -
hány csepp  eső esett, 18-a és 21-e kö -
zött záporok enyhítették a hőséget, de
a szomjas föld persze mohón be szív -
ta a néhány milliméter csapa dé kot.

Az 1904-es aszályt az idézte elő,
hogy az esőfelhők Európa északi ré -
sze felett vonultak el.

1905-ben június első napjaiban
be köszöntött a kánikula, már Me dárd
napján észak-nyugatról megér ke zett
az eső, és enyhült a hőség. A hónap
végén ritkábban fordultak elő ziva -
ta rok.

2015-ben az Accuweather előre -
jelzése szerint a Bányavidéken júni -
us 6-20. között 23-26 fokos meleg
lesz, csak a hónap utolsó napjaiban
kúszik 1-2 fokkal lejjebb a hőmérő
higanyszála.

A hónap több napján változóan
felhős lesz az égbolt.

Ne kiránduljunk június 16-án és
17-én, mert az Accuweather szerint
heves zivatarok törhetnek ki azokon
a napokon. (Boczor József)

2015. május 29.HETIRENDEN

Várják a gyerekeket az új központ és 
az Állomás negyed egyetlen rövid

programú óvodai csoportjába

Karácsonyi szerep a 20-as
számú Óvoda Mesevár

csoportjában
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158 éve született Hollósy Si mon
Ez alkalomból a magyarörmény szár -

mazású festőre emlékezett koszo rúzás -
sal és meglepetést szerző műsorával a
budapesti XII. kerületi Örmény Nem -
ze tiségi Önkormányzat a festő mű vész -
ről elnevezett utcában. A megem lé ke -
zés színvonalát jelentősen emelték a meg -

hívott vendégek, valamint a koszo rú zást
követő pro gram szereplői.

Az önkormányzat zsúfolásig meg -
telt termében elsőként a tiszteletbeli ven -
dég, Kolláthné Hollósy Rita, a pro g ra -
mon feltárta, hogy a festőművészhez ro -
koni szálakkal kötődik, s fényképekkel
színesítette mondanivalóját.

„Hollósy Si mon Nagypapám (Hol -
lósy Károly, 1876-1920) unokatestvére 
volt. Ezt, mint tényt tudom, de sajnos
családi legendákat nem tudok mesélni,
mivel Édesapám (Hollósy Károly An tal,
1919-2007), aki ötödik gyermekként szü -
letett, egy éves volt, amikor az édes ap -
ja váratlanul a vasúthoz vezető úton
összeesett, mire megtalálták, már nem
lehetett rajta segíteni. Nagymamám gyer -
mekeivel, három leánnyal és két fiúval
özvegyen maradt. Igen büszke és erős
asszony lévén egyedül nevelte fel gyer -
mekeit, néhai férje családjával a távo lság 
miatt nem tartotta a kapcsolatot, özve -
gyen élte az életét.

Én viszonylag későn, 1953-ban szü -
lettem, mire a család története, eredete 
elkezdett érdekelni, már nem volt kitől
kérdezni. Gyermekkoromban ottho nun -
kat viszont a festő emlékére a «Tengeri
hántás» című festménynek repro duk ci -
ója díszítette.

Az örmény gyökerek is csak úgy ma -
radtak meg bennem, hogy édesanyám
és családja gyakran « örményezte» é des -
apámat, utalva jellemére és tulaj don sá -

gaira, természetesen ez pozitívan ér ten -
dő.

A meghívás megtisztelő és izgal mas.
Nézve Hollósy Si mon fotóit, döb bene tes 
a hasonlóság közte és Édesapám kö zött, 
a dús szemöldök, a tekintete, a hullá -
mos, sötét haja, a csapott váll...”

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör -
m ény Gyökerek Kulturális Egyesület és
a 11. kerületi Örmény Önkormányzat
el nöke számtalan kérdést tett fel a nagy 
meglepetést keltő vendégnek, hiszen ko -
rábban ő is keresett Hollósy-le szár ma -
zottakat - eredménytelenül. Ez az álma
most vált valóra.

Balról jobbra: Zárugné Tancsics Katalin, Kolláthné Hollósy Rita,
dr. Issekutz Sarolta, Fonti Krisztina, Hegedűs Annamária, Béres At -

tila. A hátsó sorban néhány vendég áll. (Fotó: hegyvidek.hu)

Gyermekeink
Nagy öröm és boldogság, amikor egy

gyer mek érkezik a családba. Szoktuk is
mondani: a gyermek Isten áldása. Miért is?
Mert a gyermek olyan, mint aki egyenesen
az égből jött. Még hamvas, még ártatlan,
még nem változtatta meg az emberi mes ter -
kedés. Nem tud semmit, nincs semmije, csak
a család szeretete és védettsége.

Nem könnyű feladat egy gyermek fel ne -
velése, a róla való gondoskodás, de több -
ször is tapasztaltam, hogy a gyermekkel va -
ló törődés, állandó mellette állás és a sok-
 sok szeretet mindig meghozza gyümölcsét. 
A gyermekekért hozott áldozat többet ér min -
den gazdagságnál és a legjobb befektetés,
hogy ezt az ide nem illő szót használjam. Bár
a szülők nem várnak semmit erőfe szíté sei -
kért, mégis értékes „kincseket” kapnak cse -
rébe. Élvezik a gyermekek őszinte társa sá -
gát, betöltik mosollyal és vidámsággal a há -
zat. Az irántuk érzett szeretet, megvál toz tat -
ja sok szülő viselkedését, gyengéddé, e gyütt -
érzővé teszi, nemesíti jellemüket. Kesőbb pe -
dig együtt örülnek az elért sikereknek, vagy
gyermekeik mellet állnak a kudarcokban.

A szülő az első példaképe a gyer mek -
nek, mindent leutánoz, irányítást vár, e zért
a szülőknek is folyton tanulniuk kell, hogy
felnőhessenek a gyermek igényeihez.

Tanítsuk gyermekeinket Istenben való
hitre és érzékenységre, hogy jó emberként
nőjenek fel ebben a rideg világban.

Elég gyakran hallom a Duna Tv-ben Lu -
kács Sándor színművész előadásában Sza -
bó Lőrinc „Ima a gyermekekért” című gyö -
nyörű vers et, melyet mindig meghatódva
hallgatok. Íme néhány versszaka:

Lázár A.

SZABÓ LŐRINC:

Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek 

szeressétek a gyermekeimet. 

(...)

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 

Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt. 

Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket csillagos éjszaka. 

Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

(...)

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ. 

(...)

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek.

Szót kér az Olvasó:

„Te szedd...”
Ezzel a címmel láthattuk, hallhattuk az anyaországi médiában hir -

detett szemétgyűjtési akciót, ahol felnőttek és gyerekek lelkesen szed -
ték össze a környezetszennyezők által elszórt hulladékokat.

Minap az egyik helyi újságban is olvastam erről: mintegy 1 500 ön -
kéntes - többnyire szintén kisdiák - részvételével városunk környékén
szerveztek hasonló akciót, „Let's do it” címmel.

Nos, szerintem, ha már évek óta csak ilyen módon, ilyen akciókkal
próbáljuk öntudatra nevelni a környezetszennyezőket, és nem alkal -
maz zuk a törvény által előírt büntetéseket, akkor továbbra is a „Te
szedd...”, illetve a „Let's do it” szervezte akciókra szükség lesz. Ez pe -
dig semmiképp nem nevezhető „élménykirándulásnak”. Az erjedt, pisz -
kos, baktériumoktól hemzsegő szemetek, amiket a gyermekek (egye sek
puszta kézzel) ilyen akciók során összegyűjtenek (bár ők lelkesen te -
szik), nem lehet egy egészséget szolgáló esemény.

Szükség van tehát a környezetvédő hatóságok hatásos és hatékony
működésére, a törvények alkalmazására, beleértve a pénzbeli bün te té -
seket is, kirándulóhelyeken, parkokban, tereken, utcákon, bárkivel szem -
ben, aki a tisztaság el len vét. Hiszen a környezetvédelmi hatóság gép -
kocsikkal is rendelkezik, csak éppen eredményesen kellene használni
azokat.

És még egy megjegyzés, az illetékesek figyelmébe: mindenki elis me -
ri, hogy a városvezetés sokat tett és tesz jelenleg is a terek, utcák vi rá -
gokkal való díszítésével, viszont az tapasztalható, hogy az éjszakai őr -
járat nem ügyel kellőképpen, olyannyira, hogy a frissen kiültetett vi rá -
gokat a vandál tolvajok például a Bukarest sugárúton már két nap után
megdézsmálták.

Még annyit a környezetről, hogy négylábú kedvenceink sem vét ke -
sek azért, mert a szerető gazdik nem takarítják el a járdákon, sétá nyo -
kon, tömbházak körül lepottyant ürüléket, úgy, ahogy ezt a szabályok
előírják. Csak éppen senki nem ellenőrzi a közterületeket, és alkal maz -
za a szabályokat. (Varga Imre)
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Iskola és templom
Reményik Sándor verse, a Templom és iskola ak -

tuális marad mindaddig, amíg  az utolsó mag yar is -
kola megszűnik Erdély területén. Az Erdélyi Napló
egyik májusi számában ezzel a címmel olvashattunk
egy hosszabb cikket: Iskola nélkül kiürülhet a temp -
lom. Ebben az írásban a cikkíró jogosan állítja, hogy
amennyiben megszűnik az iskola, egy bizonyos időn 
belül kiürül a templom is. Példaként a gyulafehérvári  
gróf Majláth Károly nevével fémjelzett iskola esetét
hozza fel, amely évek óta létszámgondokkal küsz kö -
dik, pedig Erdély patinás történelmi fővárosa múlt já -
val példaként szolgálhatna az egész ország előtt. Itt ol -
vashatjuk: „A történelmi mag yar egyházak vezetői
1990 után felmérték: a nemzeti identitás meg őr zé sé -

ért folytatott harcot a vallás önmagában nem veheti
fel, sikere csak az iskolával karöltve lehet. (…) Ma
főként a szülőkkel kell megvívniuk a harcot, ha azt a -
karják, hogy az iskola padjai ne maradjanak üresek.”

Ma Gyulafehérváron az iskola épülete a katolikus 
egyház tulajdonában van és falai között 42 elemi osz -
tályos, 35 gimnazista és 70 líceumista tanul feleke ze -
ti hovatartozástól függetlenül, a katolikusok mellett
ott vannak a református és más felekezetűek is. Bár a
város mag yar lakossága nem éri el az össznépesség
két százalékát, a létszámhiány ennek ellenére a szü -
lők magatartásában keresendő, akik közül sokan a meg -
felelő képzési feltételek ellenére sem íratják ide gyer -
mekeiket.

Böjthe Csaba árvái itt is jelen vannak és részben
pótolják a létszámhiányt. Felmerül viszont a jogos kér -
dés, miszerint ha a Csaba testvér árváinak jó a magyar 
iskola, akkor a mag yar családoknak miért nem, és mi -
ért szükséges az iskolának nagyfokú harcot foly tat -
nia a szülők meggyőzéséért? Ha Böjthe árváiból ta -
karékos, egészséges dolgos honpolgárok válnak az is -
kola keretében, akkor az egészséges családok miért
kételkednek az iskola nyújtotta nevelés sikerében?

Lezajlott pünkösd ünnepe is, és a képernyőn ke -
resztül tanúi lehettünk a szépen megrendezett ha gyo -
mányos Csíksomlyói Búcsúnak is. Jakubinyi érsek a
többszázezer zarándoknak azt az üzenetet hagyta: ma -
radjunk hűek hitünkhöz, őrizzük meg a nemze tünk -
höz tartozásunkat és maradjunk hűek nyelvünkhöz!
Komoly és előrelátó erős mondatok, melyek nélkül
emberi tisztességünk el sem képzelhető. Negyven é -
ves elnyomás után, sajnos a hitünk megőrzése csor -
bát szenvedett. Köszönhető ez annak is, hogy a ma -

gyarság nem rendelkezett egy olyan harciasan pa ran -
csoló hittel és egyházzal, mint az ortodoxizmus. Hogy
ma az országban mintegy négyezer ortodox templom 
épül, annak a ténynek a bizonyítéka, hogy a román
nép hű tudott maradni hitéhez, nemzetéhez és nyel -
véhez! Közénk, magyarok közé éket tudott verni a hi -
tetlenség és a szekták sokasága.

Véleményem szerint a nemzeti öntudat sok mag yar
embernél ott válik hiányossá, amikor téves eszmék ha -
tására megtagadja gyermekétől a nemzete kultú rá já -
nak és nyelvi szépségének megismerését. Mert ez az
eredménye annak, ha a gyermeket már zsenge korá -
ban nem a mag yar iskolába iratja, hanem más kul túr -
körhöz sorolja és más nyelv rendszeres használatára
kényszeríti. Ezután törvényszerűen következik, hogy
a gyermek csak a román környezethez vonzódik, ke -
rüli a mag yar kulturális megnyilvánulásokat és végül 
vegyes házasságba kapcsolódik. Ezt követi azután az 
anyanyelv elvesztése. Hallottam, amikor egy fiatal azt
is kijelenti: szégyelli, hogy magyarnak született. A ve -
gyes házasságokban szép számmal vannak esetek, a -
hol kiegyensúlyozott a közös, kettős identitástudat,
mely békességben fér meg egymás mellett. Záloga
en nek az lehet, ha a kisebbségi fél gondoskodása nem
tagadja meg gyermekétől, hogy a maga értékrendjét
is megismerje. Ha nem így történik, azért nem lehet
mást hibáztatni.

Pünkösd alkalmával azt is ünnepeljük, hogy az
Írás szerint a soknyelvű sokaság minden tagja meg -
értette a másikat, bármilyen nyelven értett is amaz.
Jó lenne, ha mi magyarok egymás között is igye -
keznénk megérteni egymást!

Kis Kornél Iván

Ötvenéves osztálytalálkozók
Ötvenéves osztálytalálkozóra gyűl -

tünk össze a Gheorghe Şincai Líceum -
ban 1965-ben, az F, G és H osz tá lyok -
ban érettségizettek.

Nagy volt a sürgés-forgás az iskola
előtt, ahol üdvözölték egymást az ő szü -
lő fejű véndiákok, s érdeklődtek, hogy
Te ki is vagy?

Becsengettek. Felcsendült a Gau de -
amus..., és szép sorban bevonultunk az
egykori tornaterembe osztályfőnöki órá -
ra. Az egyedüli életben levő tanár, Lé -
vai Rodika méltóan, mint mindig, korát 
meghazudtolva köszöntőbeszédével üd -
vözölte a véndiákokat, majd felállva egy
perces néma csenddel tisztelegtünk az
elhunyt tanáraink és osztálytársaink em -
léke előtt.

Meghatottan hallgattuk osztályfő nö -
künk köszöntőbeszédét, melyet Barta -
lis János: Ötven év... című versével zárt.
Eme versnek minden szava igazolja az
idő elmúlását. Számunkra is hihe tet len,
hogy elszaladt 50 év, és ismét az is ko -
lapadban ülünk, mint régen, de már so -
kunk haja őszes és bizony vannak rán -

caink is. Mégis az a sok-sok huncut mo -
soly a szemekben a régi. Hiába múltak
el az évek, mi mégis ugyanazok a diá -
kok vagyunk, csak szépkorúak.

Névsorolvasás alapján beszá mol tunk,
meséltünk magunkról, családunkról, é -
letünk örömteli vagy éppen szomorú e -
seményeiről. Hosszú volt az osztály fő -
nöki óra, de tartalmas. Szünet követ ke -
zett, pezsgőbontás, kávézás közepette
nosztalgiáztunk az együtt eltöltött diák -
évekről. Felelevenítettük a sok-sok csíny -
tevést és diákkori szerelmet. Mégis az
a sok szép huncut mosoly a sze münk -
ben a régi. Hiába múltak el az évek, mi
mégis ugyanazok vagyunk. Cinikusan
összenézünk, amikor a régi diáké vek ről
beszélünk, felidézvén a szép emlé ke ket, 
elmesélvén, hogy kit hová sodort a sors 
szele. Előkerültek régi megsárgult diák -
kori és családi fényképek, melyeket egy -
másnak mutogatván kérdeztük: emlék -
szel-e még erre?

Közben a kedves osztályfőnoknő em -
léklapot, virágot osztogatott mindenki -
nek, mi is viszonoztuk a gesztusát. Kap -

tunk egy-egy CD-t, mely hűen emlé kez -
tet a gimnáziumi évekre és az elmúlt
évtizedekre. Köszönet érte!

A találkozót megelőző napon mély
fájdalommal és tisztelettel virágot he -
lyeztünk el tanáraink és osztály tár sa ink
síremlékeinél.

Az ünnepélyt, a találkozót színe sí tet -
te az ízletes ebéd, melyet a Mara ven -
déglőben jó hangulatban fogyasz tot tunk
el. Ez a nap egy csoda volt, remélem
mindenki számára.

Köszönet a szervezőknek és min den -

kinek, aki közreműködött a nagyszerű
találkozóért!

Tudniillik a fent említett három osz -
tály rendhagyó módon ötévenként, mi
több, havonta (a helybeliek minden hó -
nap 20-án) találkozót tart, mely igen mély
kapocs és az összetartozás jele. Nem
vagyok felhatalmazva, de utólagos en -
gedelmetekkel osztályzatot hirdetek: az
F, G és H osztályok a „legösszetartóbb
osztály” cím nyertesei. Aki nem hiszi,
járjon utána.

Hupkáné Diószegi Katalin véndiák

Péter Károly jegyzete:

De csak akkor
A szép nem hagy aludni: a szép szavak, és most, legújabban, a szép színek!

Csak még egy mondat, még egy szinonima, csak még egy felhő az égre, még
egy virág a rétre, és máris bebizonyosodik, hogy gondolkodó em ber vagyok,
nem állat, amelyik akkor alszik, amikor akar, és ott, ahol akar: a gondolatok
őt nem háborgatják.

Hát nem csodálatos az, hogy írok számomra fontos dolgokról, és valaki fi -
gyel rám? Nem vagyok író, de próbálok megfelelni az Illyés Gyulától szár ma -
zó idézetnek: „Az író ott kezdődik, mikor az em ber felelősséget érez egy alany
és egy állítmány összefűzésekor is; mert az is becsületvizsga; állítás, amiért
helyt kell állni.”

Hát nem csodálatos, hogy festményeim, akármilyen silányak is, embereket 
segítenek az élet szépségeinek felismerésében és a nehézségek közti helytállni
tudásban?

Igenis, csodálatos! Merthogy az írás és a festés az a két dolog, melyek köz -
ben nem érzem azt, hogy valami mást kéne csinálnom. És azért is csodálatos,
mert ha megtalálom azt a bizonyos hiányzó mondatot vagy szinonimát, és ha
sikerül festményemen az égre küldenem azt a haragos felhőt, a rétre pedig azt
az életünk tavaszát visszahozó kis virágot, akkor, de csak akkor, még aludni is 
tudok, méghozzá mélyen és pihentetően.

A nagybányai gimnázium

Lecitin:

Sztárfellépők a szatmári Családi Hétvégén
Június 6-a és 7-e

Jövő hétvégén rendezik Szatmárnémetiben a Családi Hétvégét. Idén is vá -
lasztanak majd Ta vaszkirálynőt és Május ki rályt, lesz vetélkedő, lesznek kon cer -
tek és egy bűvész is ámulatba ejti a közön sé get. A gyermeknapot is meg ün nep lik,
rengeteg kicsiknek szánt pro g ram lesz a Kossuth-kertben.

Nagybánya Municípium Kulturális Napjai
Május 29 - június 1.

Ma kezdődnek Nagybányán a Kulturális Napok. A rendezvénysorozat
keretében olyan programok is lesznek, ame lyek minden bizonnyal olvasóink
érdeklődésére is számot tarthatnak.

A rendezvényekkel kapcsolatos részleteket
a múlt heti lapszámban közöltük.
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- Ádám, mondd, szeretsz en -
gem?

- Mért, kit szeressek?

***
- Honnan tudni, hogy Ádám

valóban a Paradicsomban élt?
- Nem volt anyósa.

***
- Meddig volt Ádám és Éva

a Paradicsomban?
- Almaérésig.

***

- Tudod-e fiam, miért Ádá -
mot teremtette az Úr először?

- Nem.
- Mert az Úr tudta, hogy

nővel kezdeni hülyeség!

***
Ádám:
- Istenem, miért teremtet ted

Évát ilyen szépre?
- Azért, hogy tudjad sze ret -

ni.
- Jó, de miért ilyen buta?
- Hogy ő is tudjon szeretni

téged....

***
Tanító:
- Az em ber Ádámtól és É -

vá tól származik.
Móricka:
- Nekem a papa azt mondta,

hogy a majomtól származunk!
- Igen, Móricka, de most

nem rólatok van szó!

***    

A tanító megkérdezi Móric -
kától:

- Mondd meg, fiam, ki volt 
a legelső em ber?

- Al bert Flórián - feleli ka -
pásból Móricka.

- Te szamár - fakad ki a ta -
nító. - A legelső em ber Ádám
volt.

- Na igen - bólint rá Mó ric -
ka, - ha a külföldieket is szá -
moljuk.

***

Ádám egyszer csak meg kér -
dezi:

- Uram, mi az a szex?
- Keresd meg Évát a lu gas -

ban, majd tőle megtudod! -
hangzik a válasz.

Ádám elmegy, hogy meg -
keresse Évát, majd kisvártatva 
visszajön:

- Uram, mi az a migrén?
***

Hárman állnak egy Ádám
és Éva kiűzetését ábrázoló fest -
mény előtt: egy angol, egy fran -
cia és egy orosz.

- Nézzék ezt az elegáns, tar -
tózkodó kifejezést az arcukon
- mondja az angol. - Teljesen
biztos, hogy Ádám és Éva an -
gol volt.

- Ugyan, nézzék, milyen szé -
pek. Emellett teljesen mezte le -
nek, így biztos, hogy mind ket -
ten franciák voltak - így a fran -
cia.

- Önök tévednek. Nézzék
meg jobban a képet! - mondja
az orosz. - Nincs ruhájuk, e gyet -
len ételük van, az alma. Ennek
ellenére azt hiszik, hogy ez a
Paradicsom, így biztos, hogy
o roszok!

***
Éva egy nap nagyon unat -

kozott a Paradicsomban. Oda -
ment Istenhez és így szólt:

- Nagyon szép itt minden,
de nagyon unatkozom. Kérlek, 
találj ki valamit!

Erre Isten imígyen szóla:
- Nos, Éva, akkor csinálok

neked egy férfit.
- Férfi? Az micsoda?
- A férfi egy érdekes lény,

nagyon sok hibával. Hazudik,
csal, öntelt, szóval igencsak meg
fogja nehezíteni az életedet. Vi -
szont nagyobb, erősebb, gyor -
sabb nálad. Szeret vadászni és
mindenféle állatokat legyil kol -
ni. Meg fog védeni a tá ma dá -
soktól és kielégíti a vágyaidat.
Emellett mindenféle gyerekes 
dolgai lesznek, hülye bőrgo lyó -
kat fog rúgdosni. Nem túl o kos,
szóval szüksége lesz a segít sé -
gedre.

- Ez jól hangzik - mondta É -
va. - És mit kell tennem mind -
ezért?

- Mint mondtam, büsz ke és
arrogáns. Szóval, azt kell neki
mondanod, hogy őt terem tet -
tem először. Legyen ez a ket -
tőnk titka. Tudod, mint két ba -
rátnő között...

***
Ádám és Éva ölelgették egy -

mást az Éden fái alatt. Várat la -
nul feltámad a szél, felkap egy
fügefalevelet és sodorja, so dor -
ja, keresztül az Édenen. Ádám
felpattan és a falevél után siet.

- Micsoda alak - bosszan ko -
dik Éva. - Ahogy meglát egy
szoknyát, már nincs maradása.

***
Egyszer Ádám Káinnal és

Ábellel sétálgatott. Éppen az É -
denkert romjai mellett halad -

tak el. Az egyik fiú meg kér dez te:
- Apám, mi ez itt?
- Ez az a hely, fiaim, ahol

anyátok kievett minket a va gyo -
nunkból.

***
Egyik éjszaka Ádám későn

jön haza a Paradicsomban. Éva
dühösen nekitámad:

- Már megint hol jártál? Biz -
tos valami nőcskéhez járkálsz!

- De Éva! Te is tudod, hogy
rajtad kívül nincs itt másik nő!

Éva megnyugszik, de ami -

kor elalszanak, Ádám arra éb -
red, hogy Éva bökdösi az ol -
dalát. Felsóhajt:

- De Éva, mit csinálsz?
- Számolom a bordáidat...

***
Ádám odakiabál Évának:
- Nehogy megedd azt az al -

mát, azonnal dobd a cefrébe!...

***
Isten megteremtette Ádá mot, 

majd így szólt hozzá:
- Ádám. Ha nekem adod az

egyik karodat, a fél szemedet,
az egyik oldalbordádat és mind -

két füledet, akkor én ezekből
gyúrok neked egy társat, aki gyö -
nyöru, okos, mos rád, főz ne ked.

Erre Ádám:
- És mit adnál csak a bor -

dámért?
***

Három szakma képviselője
vitatkozik, hogy melyikük fog -
lalkozása ősibb. 

- Isten Évát Ádám oldal bor -
dájából teremtette. Ez igazi or -
vosi feladat volt - így az orvos.

A mérnök erre így válaszol:

-  Igen, de Isten a káoszból
teremtette a világot. Ez hama -
rabb volt és igazi mérnöki munka.

Minderre a programozó:
- Jó, jó, de szerinteted a ká -

oszt ki terem tette?

***
Ádám és Éva a Para di csom -

ban éppen eszik a tiltott fáról
az almát. Meglátja őket Isten,
majd leszáll hozzájuk:

- Melyikőtök ötlete volt ez?
Éva félénken mondja:
- Az enyém...
- Ezért a véreddel kell fi -

zetned..
- Havi részletekben jó lesz?

***
- Mikor volt a világ első né -

pi demokratikus választása?
- Amikor Isten Évát Ádám

elé helyezte és így szólt: Á -
dám, válassz magadnak fele sé -
get!

***
- Miért a férfit teremtette Is -

ten először?
- Mert minden nagy alko -

tás előtt kell egy piszkozat.
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Újramérik Romániát
Ingyenes lesz a telekkönyvezés

A tisztázatlan tulajdonjogi problémák megoldása érdekében a kö -
vetkező nyolc évben az ország teljes területét felmérik és te lek köny -
vezik, az érintett tulajdonosoknak pedig nem kell fizetniük a proce dú -
ráért, mivel állami költségvetési és európai uniós forrásokból
finanszírozzák – derül ki az új kataszteri jogszabályból.

Az alkalmazási módszertan egyelő -
re még kidolgozásra vár, de azt már tud -
ni lehet, hogy az ingyenes programot már
ősztől beindítaná a kormány – tudta meg
a Krónika Márton Árpád parlamenti
képviselőtől.

„Pontosan meg kell jelölni a pénz -
forrásokat, le kell szögezni, hogy ki és
mikor végzi el a munkát. Mindez még
hátravan, de az már biztosra vehető,
hogy minden településen más idő pont -
ban rajtol a pro gram, ezért résen kell
majd lenni, mert soha vissza nem térő
alkalomról van szó, annak lejárta után is -
mét fizetni kell a telek köny ve zé sért” –
avatott be a részletekbe a politikus.

A nemzeti kataszteri és telekköny ve -
zési programra a kormány 1,2 milliárd
eurót költene el saját kasszájából, ter -
mészetesen uniós támogatással kiegé szít -
ve. A kataszteri törvény szerint az elj á -
rás során térítésmentesen lehet ren dez ni
az eddig elhanyagolt hagyatéki ügye ket 
is, nem kell fizetni sem a közjegy ző nek,
sem a topográfusnak, sem a telek könyv
kiállításáért.

Márton Árpádtól megtudtuk továb -
bá, az ország számára létfontosságú a
telekkönyvi nyilvántartási rendszer ak -
tualizálása, hiszen néhány éven belül
csak azok kaphatnak területalapú és ál -
lattartás után járó uniós támogatásokat, 
akik fel tudják mutatni a tulajdont i ga -
zoló törvényes dokumentumokat. Ro -
má niában Erdélyt és Bukovinát kivéve 
nem volt telekkönyv, tehát sok helyen
nemcsak pontra kell tenni, hanem a
rendszert kell létrehozni.

„Sok helyen nincsenek birtokle ve -

lek, nem történt meg a pontos felmé -
rés, a hagyaték, a telekkönyvezés, a
tulaj do nosok csak használják a
földeket, de a hivatalos ügyintézést
elhanyagolták, mert nem volt rá
pénzük.” – magya ráz ta a parlamenti
képviselő.

„A törvény tulajdonképpen három
kategóriára vonatkozik. Az első, akik
meg kapták a birtoklevelet, de nem telek -
könyveztették tulajdonukat a költségek 
miatt. Egy másik csoport még meg sem 
kapta a birtoklevelet, rájuk később ke -
rül sor, szükséges ugyanis a tulaj don jo -
got igazoló lap, de a törvény szabá lyoz -
za az akár szomszédok, akár telepü lé sek,
akár megyék közötti vitatott területek
rendezésének módját, és addig is, amíg 
mindez tisztázódik, a jelenlegi határok
között elkezdik a munkát. Külön kate -
góriába tartoznak azok a települések, a -
melyekben az utolsó telekkönyvi be -
jegy zések 100–150 évesek, ezek eseté -
ben nagy segítséget jelent a hagyatéki
ügyek ingyenes intézésének lehetősé ge”
– tudtuk meg a politikustól.

Márton Árpád hangsúlyozta, egy ér -
telmű volt, hogy ezen a területen csak ak -
kor teremthető rend, ha a költségeket az
állam állja, hiszen a magán szemé lyek -
nek, önkormányzatoknak nincs erre pén -
zük. Hivatalos becslések sze rint Ro má -
niában a mintegy 40 millió ingatlan 20
százaléka városi, 80 százaléka pedig vi -
déken található, ellenben a telekkönyvi
nyilvántartásokban jelenleg csupán 7,4
millió szerepel. Kormányforrások sze -
rint csak hét közigazgatási egységnek van
teljes telekkönyvi nyilvántartása.

Sike Lajos

Súgnánk Johannisnak!
Tombolt a közönség Az elveszett le -

vél szatmárnémeti előadásán. Több, mint
remek ötletnek bizonyult, hogy Cara gi a -
le világhírű művének helyszínét és vele
a darab fő mondanivalóját az eredeti re -
gáti kisváros helyett erdélyi mag yar kö -
zegbe tették, s így például Tipătescuból 
Palaczki, Trahanachéból Tarhonyai lett.
Az eltelt 130 évben már ki tudja hányad -
szor kiderült: a szatíra mit sem vesztett i -
dőszerűségéből, s mag yar környe zet ben 
legalább úgy, ha nem még jobban hat -
nak a politikusok nagyotmondásai, túl -
ját szott hazafisága, populista ígéretei,
mint a románokéban, amit esetünkben
a szereplők a mag yar zászló lenge té sé -
vel, a Kossuth-nóta és az Édes Erdély,
itt vagyunk éneklésével hangsúlyoztak. 
(Mert, valljuk be, nem is kevesen van nak
köztünk olyanok, akik hisznek a törté nel -
mi Magyarország visszaállít hatóságá -
ban – akár Putyin segítségével? –, de fő -
leg Erdély visszaszerzésében, s eszük be
sem jut, hogy mit kezdenénk az öt- hat mil -
lió románnal, a három-négy millió szlo -
vákkal és ugyanannyi szerbbel... S egyál -
talán, ki támogatna egy ilyen átren de -
zést Európában?)

A Caragiale szellemében adaptált szö -
veg és a színészi játék azonban mindent 
a fejetetejére állít, s az édes nosztal gi á -
zás helyett pukkadunk a nevetéstől. Az
előadás fő meglepetését – bár sejtettük
– a vége felé kapjuk, amikor kiderül, hogy
az adott mag yar közösség képviselője egy
sült román lett, aki csak annyit tud ma -
gyarul, hogy „az anyád”... Az ille té kes bu -
karesti bizottságnál „ő jött ki győz tes nek”.

A neves fővárosi rendezőnek, Sorin
Militarunak volt bátorsága vállalni ezt 
a változást, ami nagyon is nyilván va ló -
an fejezi ki a mindenkori román ha ta -
lom irántunk tanúsított magatartását:
ott ver át bennünket, magyarokat, ahol
csak tud! Köszönjük, Militaru úr, az iga -
zi európai nyitottságot és őszinteséget,
s persze köszönjük az élményt adó játé -
kot Rappert-Vencz Gábornak, Besse nyei
Istvánnak, Kányádi Szilárdnak, Ciprian
Vulturnak, Gaál Gyulának, Nagy Orbán -
nak, Péter At tila Zsoltnak, Kovács Ni -
kolettnek, Tóth-Páll Miklósnak és a töb -
bieknek. A darabot Seprődi Kiss At tila
fordította, a dramaturg Bessenyei Ge -
dő István művészeti igazgató és Bert ó ti 
Johanna vendégmeghívott volt. Min den
bizonnyal tőlük származik a magya ro -
sí tás, a mag yar környezet, de mások is
adhattak hozzá ötletet. A rendező ragasz -
kodott hozzá, hogy a darabot párhu za -
mo san rendezze meg a két tagozatnál, s 
a két előadás feleseljen egymásnak. Saj -
nos, a román előadást nem láttam, de azt 
tudom, hogy a magyart már több ro mán
megnézte, főleg olyanok, akik jól tud nak
magyarul, különben van román feli ra ta

a mag yar előadásnak. A mag yar szí né -
szek Románia vagy román helyett ál ta -
lában hazait vagy honit mondanak az
adaptált szövegben. Feltétlenül Ma gyar -
országra is el kellene vinni, s talán vi -
szik is, mert remek szatíra a hazafias na -
gyotmondás, a populizmus témájában.

Egyre többen vannak manapság a -
zok a román értelmiségiek – Smaranda 
Enachétől a történész Lucian Boiáig –, 
akik Sorin Militaruhoz hasonlóan vál -
lal ják a nyílt és őszinte szembenézést sa -
ját vezetőik rossz szokásaival, s nyíltan
beszélnek és írnak a román politikusok
balkáni magatartásáról, amelybe a han -
dabandázástól kezdve a nyájas szavak
mögé rejtett legdurvább átverésig any -
nyi minden beletartozik. (Nagy írónk,
Illyés Gyula fordított erkölcsnek ne vez -
te az efféle magatartást.)

Mint tapasztaljuk, az ország új állam -
elnöke igyekszik ezen változtatni, de csak
annyiban, amennyiben őt ez a változ ta -
tás nem érinti. A Romániában emléke -
zett óta kényes, s a politikusok által vá -
lasztási eszközként használt kisebbségi 
kérdést igyekszik elkerülni, vagy éppen 
ködösíteni. Mint az RMDSZ kongresz -
szusára küldött üzenettel tette. A hon -
lapján is olvasható eredeti szövegben
példákat is említve, meglepő nyíltság -
gal szólt a megoldatlan problémákról,
mint a már elfogadott jogszabályok be
nem tartása vagy a garanciák hiánya,
majd az üzenetből hirtelen kivették ezt a
részt. Alkalmasint azért, hogy a ro mán
többség ne szerezzen róla tudo mást s ne 
adjon vele támadási lehetőséget.

Súgni szeretnénk önnek Johannis el -
nök úr! Megértjük kényes helyzetét. Ép -
pen ezért addig is amíg a többségi lakos -
ság jobban európaizálódik és nem ve szi
be Dandanache nagy nacionalista du -
máját, s nyíltan kimondhatja, hogy a ma -
gyarok, szászok, svábok, romák és má sok
egyenjogúsága még mindig nem tel jes, 
legutóbbi rádiónyilatkozatán felbá to -
rodva javasolnánk: mindenkitől kérje, sőt
követelje a törvények betartását! Szár -
mazás, nyelv vagy akár régió említése
nélkül. S ezzel külön semmilyen réteget 
nem sért. Ha Krajován ki lehet tenni a
régió és a város zászlaját, akkor Sep si -
szentgyörgyön vagy Csikszeredában mi -
ért büntetik? S miért járnak a rendőrök 
Marosvásárhelyen leszedetni az utcák
kétnyelvű feliratát, miközben Seges vá -
ron és Szebenben, ahol nincs se szász,
se mag yar húsz százalék, nem járnak?
S a MOGYE-ra is van megoldás: a vo -
natkozó jogszabályt más, kevésbé al kal -
mazott, de mindenkit érintő törvények
alkalmazási kötelessége közé tenni, s
akkor már nem mag yar ügy! Ne csak sa -
ját tanácsadóira figyeljen, Elnök úr!

(maszol.ro)

Háborús veszélyről beszélt
Klaus Johannis államfő

Háborús veszélyről beszélt hétfőn 
Klaus Johannis államfő annak a – Fe -
kete-tenger térségének biztonságáról
– szóló egyhetes oktatási programnak 
a hivatalos megnyitóján, amelyet az
elnöki hivatallal, és a Román Hír szer -
ző Szolgálattal közösen rendezett meg
Bukarestben a Har vard Ken nedy School
of Gov ern ment, és az amerikai Nem -
zeti Hírszerző Egyetem (NIU).

Kiemelte, hogy a Fekete-tenger az 
érdekek összefonódásának és ütkö zé -
sé nek is a térsége a partján található
országok számára, és bár sokféle pró -
bálkozás volt közöttük egy hatékony
együttműködés kialakítására, Johan -
nis szerint a biztonság terén ezek nem 
hoztak látványos előrelépést.

„A regionális biztonság nemcsak
a térség országainak gondja, hanem az
egész nemzetközi közösség számára
kihívást jelent, főleg, ha a konflik tu sok
rohamosan haladnak egy államon be -
lüli, vagy államok közötti háború fe lé”
– hangoztatta Johannis a Feke te- ten -
ger térségének biztonsága című pro g -
ram ünnepélyes megnyitóján.

Hozzátette: Románia eltökélt ab ban,
hogy „biztonságot szolgáltató” orszá -
ga legyen a térségnek, és azon van,

hogy a szabad, virágzó, biztos Euró -
pa eszméje az Európai Unió szom széd -
ságában is valósággá váljon.

Közben zajlik a
hadgyakorlat

A Har vard Ken nedy School 13. al -
kalommal rendez regionális műhely -
gyakorlatot a Fekete-tenger térsé gé -
nek biztonságáról, ötödik alkalom mal
Romániában. A péntekig tartó inten zív
képzés során a román házigazdákon
kívül orosz, török, ukrán, grúz, moldo -
vai, görög és amerikai hírszerzési, il -
letve biztonságpolitikai szakértők tar -
tanak előadásokat az egyetem hallga -
tói számára.

Közben a Fekete-tengeren – a ro -
mán és nemzetközi vizeken – a ro mán
haditengerészet 12 hajója, egy ameri -
kai romboló és egy bolgár mérőhajó
kezdett közös hadgyakorlatot hétfőn.
A több mint ezer haditengerész rész -
vételével, a román parti őrség és a
tengeri kőolaj-platformok személy ze -
tének bevonásával zajló Tri dent Po -
sei don 2015 elnevezésű manőver csü -
törtökig tartott.

(maszol.ro)



Ezennel lezárhatjuk az
öröklés-környezet vitát?

29 millió iker adatainak elem zésé -
vel próbáltak meg egyszer és min den -
korra pontot tenni annak az évszázados 
vitának a végére, amely arról szól,
hogy az em ber tulajdonságai, hajlamai
és különböző jellemzői a genetikai té -
nyezőknek vagy a környezeti hatá sok -
nak tudhatók be inkább. Azt persze a
tudósok többsége rég elveti, amit annak
idején John Locke angol filozófus fo -
galmazott meg, miszerint mind telje -
sen üres lappal indulnánk (“ta bula ra -
sa”), illetve a gének elsőbbségét hangoz -
tatók sem tekinthetnek el teljesen a kör -
nyezeti hatásoktól, a neveléstől. A leg -
újabb átfogó kutatásban a pszicho ló gu -
sok 14.5 millió ikerpár adatait hasz nál -
ták fel, hogy felfedjék a személyiség,
az intelligencia, vagy a mentális zava -
rokra és a betegségeke való hajlam
gyö kereit. Az eredmények pedig azt
igazolták, hogy ez a párharc döntetlen:
fele-fele arányban felelősek a génjeink 
és a környezetünk azért, amilyenek va -
gyunk. Ahhoz, hogy erre a következ te -
tésre jussanak, az elmúlt 50 év szinte
minden ikerkutatásának eredményeit ösz -
szevetették: ezekben több mint 17.800
egyéni tulajdonságot vizsgáltak meg
kb. 2.700 különböző vizsgálatban. Be -
ben Benyamin, a tanulmány egyik szer -
zője szerint a motivációjuk az volt,
hogy még mindig sok a találgatás, hogy
mennyiben felelősek a gének és mennyi -
ben a környezeti tényezők, ezért vég -
leg le akarták zárni ezt a vitát. Azért az
ikerkutatásokra fókuszáltak, mert az
egy petéjű ikrek genetikai állománya
szinte 100%-ban megegyezik, illetve
rendszerint a környezetük is azonos. A
kétpetéjű ikrek esetében a genetikai ál -
lomány pedig 50%-ban azonos, és ez
számos vizsgálatra nyújt lehetőséget.
Ugyanakkor míg a legtöbb tulajdonság 
esetében a természet és a környezet ha -

tása kiegyensúlyozottnak bizonyult, ez 
ezért nem feltétlenül igaz minden eset -
ben. Például a bipoláris szindróma vagy
a skizofrénia esetében 70%-ban számít 
a genetika háttér és csak 30%-ban a kör -
nyezet. Ugyanakkor pl. a szociális ké -
pességek terén éppen fordítva, 70%-os
a környezeti tényezők súlya. (psyblog)

Végleg felzabálja a
médiaorgánumokat

a Facebook?
A Facebook azt mondja, csak gyor -

sítani szeretné a tartalmakhoz való hoz -
záférést az In stant Ar ti cle-lel. Sokak sze -
rint jobb el sem képzelni, mi jöhet ez -
után. Nem  zavar mindenkit, de keve -
sen vannak, akik nem szembesültek
már azzal, hogy amikor meg akarunk
nyitni a mobilunkon a Facebook-alkal -
mazásból egy cikket, akkor – még ab -
ban az esetben is, ha a Facebook be -
épített böngészőjét használjuk – úgy
nyolc másodpercet kell várni, mielőtt
el tudnánk olvasni azt. Ez a nyolc má -
sodperc nem tűnhet soknak, de gon dol -
junk bele abba is, hogy Romániában
mobilnetezni mást jelent, mint a világ
többi részén, tekintve, hogy világ szin -
ten a 12. helyen vagyunk a mobille töl -
tések terén. Amikor wifire csatlakozva
töltünk be oldalakat, akkor viszont az
előnyünk megnő, hisz Románia egy
ideje világszinten az első öt között van
ebben a kategóriában. Gyengébb inter -
net letöltési sebességgel rendelkező or -
szágokban ezzel szemben az a nyolc
másodperc továbbiakkal bővül. A Fa ce -
book természetesen nemcsak a fel hasz -
nálói élmény javítása miatt szeretne
vál toztatni ezen, hanem azért is, hogy
nehogy megunja a felhasználó a vára -
kozást, és más alkalmazáson végezze
el a műveletet. Ennek a megoldására
jelentette be múlt héten a Facebook a
New York Times, a Na tional Geo gra -
phic és az At lan tic médiaorgánu muk -
kal közösen az In stant Ar ti cle-t, ami -
nek köszönhetően gyakorlatilag azon -
nal be fognak töltődni az oldalak, cse -
rében meg egyenesen a Facebook szer -
vereire töltik fel a médiaorgánumok a
cikkeiket. Egyelőre csak az említett
mé diaorgánumok esetében, és csak az
iOS rendszeren futhatunk szembe ez -
zel a megoldással, de a Facebook sze -

rint az Androidra kiadott verzióval sem
kell sokáig várnunk. Amellett, hogy
en nek köszönhetően javulni fog a fel -
használói élmény, valamint csökken a
várakozási idő, a Facebook a tartal -
mak ban szereplő képek és videók ja ví -
tására is lehetőséget ad. Emellett majd
rá lehet közelíteni ezekre a képekre, a
videók meg automatikusan le fognak
játszódni, ha ezt lehetővé tettük az al -
kalmazás beállításaiban. Miért mentek
bele ebbe a New York Timeshoz ha -
son ló patinás újságok? A magyarázat
erre egyszerű: az újságok “függővé”
váltak a Facebook által generált nézett -
ségi mutatóktól. Ráadásul a Facebook
algoritmusai döntik el, hogy melyik
cik kel futsz szembe az idővonaladon,
és azt is, hogy hogyan prioritizálja az
információkat. Azok a médiaorgá nu -
mok, akik kimaradtak az In stant Ar ti c -
le-t használók köréből, már most azon
háborognak, hogy mi történhet akkor,
ha a Facebook hátrányosan fogja ke -
zelni az ő tartalmaikat. Csatlakozni
ugyanakkor meglehetősen előnyös le -
het: a gyorsan betöltődő oldalak nekik
is előnyt jelentenek, a Facebook sze -
mélyre szabott reklámjai pedig további 
lehetőséget biztosíthatnak az emberek
eléréséhez. A Facebook emellett az In -
stant Ar ti cle-hez csatlakozóknak a tar -
talomból származó reklámbevételek
70%-át adja. Ráadásul a Facebook –
legalábbis egyelőre – hagyja, hogy a
cikkekben a médiaorgánumok saját
hir detéseiket helyezzék el, aminek a
100%-át megtarthatják, valamint az anya -
gok nézettségét is követhetik a Face -
bookon olyan nem Facebook-eszkö -
zök révén is, mint a Google Ana lyt ics.
Miért lehet mindez veszélyes? A meg -
oldást ellenzők leginkább azt kifogá -
sol ják, hogy ezáltal a médiaorgá nu -
mok „kiadják a kezükből a kormányt”.
Pontosabban afelett veszítik el az irá -
nyítást, ami a tartalom megjelenítését
és célba juttatását illeti, ami tovább ero -
dálhatja az amúgy is egyre több teret
veszítő klasszikus és minőségi újság -
írást. Egyben arra is felhívják a figyel -
met, hogy az In stant Ar ti cle feltételeit
vállaló médiaorgánumok kiteszik ma -
gukat annak, hogy egy ponton a Face -
book bejelenthesse, hogy csökkenti a
részesedésüket a reklámbevételekből,
vagy hogy befolyásolhassa azt, hogy

mit hogyan jelenítenek meg. Az In -
stant Ar ti cle kritikusai az innovációt is
féltik. Azzal ugyanis, hogy a Facebook 
felületén fog megjelenni a cikk, ke ve -
sebb figyelmet fog kapni az, hogy az
olvasók igényeihez optimalizálják a
web oldalakat. De a legtöbb aggodalom 
azt a jelenséget övezi, hogy a Face -
book, amely eddig is megkerülhetetlen 
tényezőt jelentett a médiapiac szerep -
lői számára, egyes elemzők szerint egy 
további lépést tett a médiapiaci sze rep -
lők felfalására. (The Verge)

A romániai gyerekek
a legboldogabbak

Az összes vizsgált ország közül Ro -
mániában élnek a legboldogabb gyere -
kek, pedig olyan klasszikusan elége -
dett országok is bekerültek a mintába,
mint Norvégia - legalábbis ez derül ki a 
Chil dren’s World összehasonlító kuta -
tásából, amelyben 15 országban össze -
sen 53 ezer 6-14 év közötti gyereket
kérdeztek meg. Ráadásul a szüleiknél
is sokkal boldogabbak. Azt, hogy Ro -
má niában miért ilyen boldogok a gye -
rekek a többi országokhoz képest, még
a Quartz által megszólaltatott kutatók
sem tudjak megmagyarázni. A kuta tás -
ból kiderül, hogy a fiatalok boldogság -
érzete nagyon nincs összhangban a fel -
nőttekével, illetve azokkal a javakkal,
amit a felnőttek a jóléttel azonosítanak. 
A norvég gyerekeknek általában min -
denük megvan - a kutatásban kilenc
dologra kérdeztek rá, például saját szo -
ba, internet, könyvek, számítógép, mo -
biltelefon és jó ruhák - a felmérés sze -
rint mégis boldogtalanabbak, mint az
izraeli vagy a kolumbiai gyerekek,
akik határozottan rosszabbul állnak.
“A gyerekek általában sokkal optimis -
tábban tekintenek az életre” - nyilat koz -
ta a Quartznak Elis a beth Backe-Han -
sen, a kutatás norvégiai vezetője. De
ugyanakkor azt is elmondta, ahogyan
nőnek egyre inkább az anyagi javak
ha tározzák meg a boldogsá gukat.

Íme a bizonyíték
VÍZSZINTES: 1. Álhal. 4. “Leg biz -

tosabb ismérve egy igazi szere lem -
nek az, hogy teljesen mássá lettél,
mint azelőtt voltál; nincs többé ...”
(Mmé de la Fayette). 14. Hálóban a
labda. 15. Rendet tesz a lakásban. 16.
Cirkónium és vanádium vj. 17. Do bo -
gós sportoló kapja. 19. Ölel. 20. Bal ke -
zes. 21. Ásványi fűszer. 22. Én (lat.).
24. A tank része! 25. Jelöl. 26. Fából
készült ablaktámla. 28. Pici darab! 29.
A föld irányába. 30. Ennivaló. 31. Tar -
ló hántást végez. 33. Vietnami holdúj -
év. 34. Iráni város. 35. Kéttagú! 36.
Had. 38. Mesélni kezd! 39. Farkas. 42.
Alábecsül, megvet. 44. Telekhatárok!
46. Rossz tanácsadó. 48. Félfont! 49.
... Ma rino; európai törpeállam. 51. A
Deep Pur ple három tagja! 53. Foci ed -
ző volt (István). 55. Akasztófa. 56.
Fel öltő hátsó derékrészére varrt, öv -
sze rű pánt. 58. A zivatar kezdete! 59.
... Bernhardt; francia színésznő. 60. A
ládába helyez. 61. Lapok a talonból!
62. ... right!; Minden rendben! 63. Ki -

csinyítő képző. 64. Angol diákváros.
65. Énekel. 67. Erő rejlik benne. 70.
Nor vég, spanyol és luxemburgi gkj.
71. Orosz cári dinasztia volt. 73. Goto -
vac tréfacsináló hőse.

Függőleges: 1. A gondolat befe je -
ző része. 2. Pár napos szakáll. 3. Sziget 
(fr.). 5. A végén teremt! 6. Hóhér. 7.
Csernátoni várrom. 8. Ven e zuela fővá -
rosa. 9. Ceruza (rég.). 10. Im port olaj!
11. Diplomáciai Testület (röv.). 12.
Egy darab kenyér vagy hús. 13. A logi -
kus gondolkodás képessége. 18. Ke -
bel. 20. Svéd, spanyol és francia gkj.
23. Gumidarab! 25. Okoz. 27. Saab
autó típus. 28. Ligatagok! 29. Szerb író
(Darel). 31. A mag yar ...; Ady Endre
verse. 32. Relatív (röv.). 35. Hol land
úszónő volt. 37. Kezd gépesíteni! 40.
Vérfaktor (röv.). 41. Maró anyag. 43.
Kenőanyag. 45. Rámába foglal. 47.
Egy féle fűtőanyag. 50. Benini hegy.
52. Dalida slágere. 54. Cicaszőr! 55.
Indonéziához tartozó sziget. 57. Gal -
lium és nitrogén vj. 59. Lyukas a sál!
61. No bel-díjas, amerikai fizikus (Wil -
lis Eu gene). 62. Orosz filmrendező
(Alekszandr). 65. Német, ománi és
oszt rák gkj. 66. Chilei költő (Pedro
de). 68. Német betű. 69. Vegyi mennyi -
ség. 71. Erek! 72. Indul a vonat!

    Szerkesztette: Csatlós János
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A román bírói tanács újabb
állásfoglalásban marasztalta

el az RMDSZ elnökét
Szerintük nem jól tette Kelemen Hunor, a Romániai Mag yar De -

mokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, hogy széles nyilvánosság előtt
ismét ártatlannak minősített két jogerősen elítélt RMDSz- poli ti kust.

A romániai bírák és ügyészek szak -
mai testülete szerint az RMDSZ el nö -
ke megsértette az igazságszolgáltatás
függetlenségét, amikor az RMDSZ
kongresszusán azt állította, hogy Nagy
Zsolt volt távközlési miniszter ártat la -
nul ül börtönben, Markó At tila volt par -
lamenti képviselőt pedig azért ítélték
el, mert – a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó református kollégium vissza szol -
gáltatásakor – jóhiszeműen alkalmazta 
a törvényt.

A CSM szerint Kelemen Hunor ki -
jelentéseivel azt sugallja, hogy a két po -
litikus esetében ítélkező bírák önké nye -
sen, politikai megrendelésre jártak el,
döntésük megalapozatlan, és törvény te -
len volt. A testület azt állította: az RMDSZ
elnöke bizalmatlanságot ébreszt az ügy -

ben eljáró bírákkal és az igazság szol gál -
tatás egészével szemben, megkér dője -
lez ve annak függetlenségét.

A CSM februárban is elmarasztalta
Kelemen Hunort egy hasonló kije len -
tés miatt. Akkor a szövetség megala ku -
lásának a 25. évfordulója alkalmából
tartott kolozsvári gálán azt állította, hogy
Nagy Zsoltot ártatlanul ítélték el, ügye
nem korrupciós ügy, az ellene felho zott
vádakra nincsenek bizonyítékok má sok
lehallgatott beszélgetéseiből követ kez -
tettek az ő állítólagos bűnösségére.

A CSM a romániai bírák és ügyé -
szek szakmai testülete, amely arra hi -
vatott, hogy felügyelje az igazság szol -
gál tatás működését. Állásfoglalásának
nincs jogi következménye.

A CSM egyebek mellett azon is őrkö -

dik, hogy más hatalmi ágak ne avat koz -
zanak be az igazságszolgáltatás munká -
jába. A testület az ilyen esetekben ki -
adott állásfoglalásokkal a bírákat és ü -
gyészeket védi: egyfajta szakmai szo li -
daritásról biztosítja a vitatott ítéletet
meghozó vagy az ítélethozatal előtt
„nyomás alá" került ügyészeket vagy
bírákat. (MTI)

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: Hadadi A dal bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Név nél kül, Fel ső bá nya – 20 lej (2 db. egy sze rű), Puklus Dénes, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Puklus Mária, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Séri At tila és Er zsé bet, Felsőbánya – 300 lej
(arany), Nagybányai Evangé li kus- lut he ránus Egyházközség – 100 lej (e -
züst), Miszti Matild, Nagy bánya – 500 lej (gyé mánt), Nagy Edit, Nagy bá nya
– 30 lej (3 db. egyszerű), Dr. Kürti Lász ló, Margitta – 100 lej (ezüst), Asz -
talos Gábor és Szilvia, Nagybánya – 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), Árvai And rás, Győrújbarát – 40 lej (4
db. póló-bónusz), Haszeg Zoltán, Bu da pest – 2500 fo rint és 15 lej (bronz).

Baba-mama Klub - minden szerdán
délután 5 órától a Teleki Házban!

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.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között, a Teleki
Házban!

Tel: 0362-401260

Megugrottak
az adóbevételek

Államháztartási többletet jegyeztek 
Romániában az év első négy hónapja
után. A pénzügyminisztérium tegnapi
köz lése szerint a bruttó hazai termék
0,85 százalékának megfelelő állam ház -
tartási többletet jegyeztek a január- áp -
ri lisi időszakot követően.

A vizsgált időszakban a bevételek
csaknem 6 milliárd lejjel haladták meg
a kiadásokat, ami növekedést jelent az
első három hónap után jegyzett ada tok -
hoz képest. Március végén a román ál -
lamháztartási többlet 4,89 milliárd lej
volt. A bevételek mértéke 12,1 száza lék -
kal haladta meg a tavalyi hasonló idő -
szakban jegyzett összeget. Legna gyobb
mértékben, 20 százalékkal az áfabe vé -
telek nőttek. A nyugdíjjárulékok utáni
bevételek ugyanakkor 0,3 százalékkal
csökkentek. (erdely.ma)
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 Így nevelünk narcisztikus
 gyermekeket?

Tényleg rosszat teszünk a gyereknek, ha folyton túlbecsüljük,
állítja egy friss pszichológiai kutatás.

A narcisztikus személyiségzavart krónikus, mindent elsöprő grandiozitás,
felsőbbrendűségi érzés, az elismerésre való kiéhezettség jellemzi. Ez a lelki
beállítódás az empátia és a bűntudat hiányával, arroganciával és irigységgel jár
együtt. Mivel a narcisztikus személyiségzavarban szenvedők számára az az
alapállás, hogy ők tökéletesek, a világgal van baj, a legnehezebben kezelhetők
közé tartoznak, a különböző terápiák az esetükben nem sok eredménnyel
kecsegtetnek. 

Ebben a pszichológusok
nagy jából egyetértenek, ab -
ban viszont már nem, hogy
pontosan milyen gyerekkori
tényezők vezetnek ennek a
személyiségnek a kialaku lá -
sá hoz: az elhanyagolás vagy
éppen a túlzott idealizálás.
Egy friss kutatás most me -
gint a második irányba bil -
len tette el a mérleg nyelvét. 

A szülők azáltal nevelik
narcisztikussá a gyermekei -
ket, hogy folyamatosan túl -
ér tékelik őket – állítja a ta -
nul mány. A következtetés
pe dig az, hogy sokkal jobb,

hogyha csak arra törekszünk, hogy szeretetteljes légkört biztosítsunk számukra,
mert ez valóban magasabb önbizalomhoz vezet, és nem narcizmushoz. 

A gyermekek elhiszik, amit a szüleik mondanak nekik, azt is, hogy ők sokkal
különbek másoknál – nyilatkozta Brad Bushman professzor, a tanulmány egyik
szerzője. És ez lehet, hogy nem tesz jót sem nekik, sem a társadalomnak – vonja
le a következtetést. A Pro ceed ings of the Na tional Acad emy of Sci ences lapban
megjelent tanulmányt a PsyBlog foglalta össze.

Ez az első ilyen jellegű kutatás, amely hosszú távon követte, hogyan fejlődik
ki a narcizmus. A kutatók 565, a vizsgálat kezdetén 7 és 11 év közötti hol land
gyereket figyeltek meg. Ezt az időszakot tartják a kritikus kornak, amikor a nar -
cizmus megjelenik. A gyerekek esetében figyelték a tipikusan a narcizmushoz
köthető személyiségjegyek kialakulását, pl. a meggyőződését, hogy jobbak va -
gyunk másoknál. Ezzel párhuzamosan pedig a szülőket is kikérdezték a gye re -
keikről. 

Bushman az eredmények kapcsán elmondta, hogy a kutatás a saját szülői
hozzáállását is megváltoztatta: „amikor a ‘90-es években elkezdtük a kutatást,
még azt gondoltam, hogy a gyermekeket úgy kell kezelni, mintha egészen kü -
lön legesek lennének. Most már ügyelek arra, hogy ne tegyem”. Fontos, hogy
melegséget kapjanak tőlünk, mert ez erősíti az önbizalmat, de a túlértékelésük
narcisztikus hajlamokat alakíthat ki bennük – fejtette ki. 

Mindenki “különleges”
Ugyanez a tudóscsoport egy korábbi kutatásában egyébként azt vizsgálta, a

szülők hogyan értékelték gyerekeik teljesítményét. Például megkérdezték őket,
hogy mit tudnak a gyerekeik Al berta királynőről vagy Benson Nyuszi meséiről.
Bár mindkettőt a kutatók találták ki, egyes szülők azt állították, hogy a
gyermekük mindent tud ezekről a történetekről. Eddie Brummelman, a tanul -
mány másik társzerzője elmagyarázta, hogy a túlértékelő szülők hajlamosak azt
feltételezni, hogy a gyereküknek nagyon sok különböző témáról van tudása,
még azokról is, amelyek nem léteznek. 

Természetesen a következtetésekhez hozzáteszik, hogy a szülői túlértékelés
nem az egyetlen kiváltó oka a narcizmus kialakulásának, több genetikai, illetve
egyéb környezeti tényezők is közrejátszhatnak. Vannak gyerekek, akik eleve
haj lamosabbak erre. 

Brummelman szerint az eredményeknek van egy nagyon praktikus vonzata
is: különböző tréningekkel segíthetik a szülőket abban, hogy megtanulják anél -
kül kifejezni a szeretetüket és az elismerésüket a gyermek irányába, hogy azt
mondanák nekik, hogy mások fölött állnak és kiváltságokra jogosultak. 

Eltérő magyarázatok
A pszichodinamikus elméletek szerint a rideg, elutasító szülők gyermekei

lesznek narcisztikusak. A szeretethiányban felnőtt gyerek az „értéktelenség” ér -
zé se el len védekezik azzal, hogy azt bizonygatja magának, hogy ő tökéletes.
Vagyis az ok a szülők elfogadásának és szeretetének hiánya, ha valakivel gyer -
mekként állandóan azt éreztetik, hogy semmi sem elég jó, bármit is tesz. Az
ilyen megnyilvánulások megakadályozzák az egészséges énkép kialakulását, és
a szégyenérzetük, önbizalomhiányuk leküzdése érdekében másokra vetítik az
érzéseiket, másokat okolnak, és önmaguk különleges mivoltának hangsú lyozá -
sá ra törekednek. Ezt támasztja alá, hogy a bántalmazott, vagy elvált szülők gye -
rekei, illetve félárvák esetében gyakoribb ez a személyiségzavar. 

A behaviorista, kognitív modellek szerint viszont a túlzott felülértékelés, a
gye reket idealizáló, a gyermeken „imádattal csüngő” szülők, akik folyton a gye -
rek másságát, különlegességét hangsúlyozzák, ők tanítják meg nagyon korán
arra őket, hogy túlbecsüljék saját magukat. Ezt támasztja alá a megfigyelés,
hogy a narcizmus gyakoribb az elsőszülöttek és az egykék esetében

A szociokulturális elméletek ezzel szemben tágabb kontextusban vizsgálják a 
kérdést, és úgy vélik, hogy a társadalom történetében vannak „narcisztikusabb
korszakok”, amelyek jellemzően énközpontú, szociális vakságban szenvedő,

anyagias fiatalok nemzedékét termelik ki. Sokan gondolják úgy, hogy manapság 
a narcizmus valóságos társadalmi járvánnyá vált, és a narcisztikus “értékrend”
sokak számára a normalitásnak tűnik. Erről szól például Jean M. Twenge és W.
Keith Camp bell pszichológusok A narcizmus-járvány (The Nar cis sism Ep i de -
mic, 2009) című könyve is, amely szerint az Egyesült Államokban tapasztalt
járvány hosszú távú hatásai tönkreteszik a társadalmat, mivel agresszivitáshoz,
anyagiassághoz és sekélyes értékekhez vezetnek. (Transindex)

 Ízületi fájdalmak okai és kezelése
(folytatás előző lapszámunkból)

- Laborvizsgálatok: az előbb említett gyulladásra jellemző általános labor el -
térések mellett, vannak bizonyos speciális laborvizsgálatok, melyeket elvégez -
he tünk, hogy közelebb jussunk az ízületi gyulladás eredetéhez. Anyagcsere rend -
ellenességek kiderítésére, különböző ion- és hormonvizsgálatokat végezhetünk,
vagy jól ismert, hogy a köszvény az esetek többségében magas húgysavszinttel
jár. Vannak olyan antitestek a vérben, melyek kimutatásával megerősíthetjük bi -
zonyos arthritisek jelenlétét. A rheu ma toid faktor (RF), vagy az anti-CCP anti -
testek jelenléte elsősorban RA-ra jellemző. Genetikai hajlam, a HLAB27 pozi -
tivitás a gerinc gyulladásával, elmerevedésével járó Bechterew kórban (SPA)
magas százalékban fordul elő. 

- Egyéb képalkotó vizsgálatok: sok esetben hasznos a hagyományos röntgen
vizsgálat elvégzése. A csontokon láthatunk kimaródást vagy mészszegénységet
a gyulladás helyén, vagy az ízületekben kristályok lerakódását pl. köszvényben.
Az ultrahangnak is nagy szerepe lehet a gyulladás diagnosztikájában, hiszen az
ízületi folyadék felszaporodása, a vérbőség e módszerrel látható leginkább. A
CT vagy az MRI elvégzése is indokolt lehet bizonyos kivételes esetekben. 

- Egyéb beavatkozások: ha ismeretlen okból nagyobb mennyiségű folyadék
szaporodik fel az ízületben, akkor mintát kell nyerni abból. A folyadék állagából
és mikroszkópos, vagy tenyésztéses vizsgálatából az esetek többségében egyér -
telműen következtethetünk a betegségre. 

Hogyan kezeljük az ízületi gyulladást?
Első és legfontosabb szempont az ízület nyugalomba helyezése. Ilyenkor leg -

jobb, ha az ízület középhelyzetbe kerül, mert akkor nem feszül a tok, kisebb a
fáj dalom. A gyulladás csökkentésére többféle módszer áll rendelkezésre. A he -
lyi borogatás, jegelés mellett fájdalomcsillapító kenőcsök, tapaszok is rendelke -
zésre állnak. Ha sokízületi gyulladás van jelen, akkor az egész szervezetre ható
gyógyszerekre van szükség. 

Általában elsőként nem szteroid gyulladáscsökkentőket alkalmazunk, ha pe -
dig autoimmun eredetű a gyulladás, akkor sok esetben szteroid tartalmú gyógy -
szerekre is szükség lehet. Az egyik legrosszabb kimenetelű ízületi gyulladás a
fertőzéses ar thri tis, amikor azonnal antibiotikus kezelésre van szükség. Vannak
lassúbb hatású gyulladáscsökkentő szerek, melyek elnyomják az immunrend -
szer működését így szüntetve meg a gyulladást.

        Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus szakorvos (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.
• Nagybánya és környéke tema ti -

kájú régi fotókat és képeslapokat vá -
sárolok. Te le fonszám: 0746049696, vagy
a szerkesztőségben.

• 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

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal, de Isten aka ra -
tá ban megnyugodva tudatjuk mind a -
zok kal, akik ismerték, szerették,
tisztel ték, hogy küzdelmes és munkás
élet útja végén

TAKÁCS BÉLA

2015. május 27-én, életének 75. é -
vé ben, tragikus hirtelenséggel
hazatért megváltó Urához.

Szeretett halottunkat május 29-én
13 órai kezdettel, a virághegyi kápol -
nából helyezzük örök nyugalomra. Nyu -
galma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család 

Fájó szívvel búcsúzunk a drága a -
nyóstól, nagymamától és dédnagy -
ma mától

BILEK ANNÁTÓL

akit május 27-én utolsó útjára kí -
sértünk. Emlékét a szívünkben őríz zük.

Veje Laci, unokái Krisztina és Ra -
mona családjukkal. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama és anyós

VENCZEL IRMA
született Benkovics

temetésén részt vettek, utolsó útjá -
ra elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétüket
fejezték ki, osz tozva a hozzátartozók
mély fájdal má ban. Nyugodj békében.

A bánatos család

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik szeretett halottunk, a drága
jó férj és édesapa, a felsőbányai

VERNÓCZI DEZSŐ

temetésén részt vettek, együtt érzé -
sük kel, imájukkal, virágaikkal pró -
bál ták enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk drága
u nokabátyánk

TAKÁCS BÉLA
tragikus haláláról. Őszinte rész vé -

tünk a gyászoló családnak. Tüni és
fiai Peti, Ádi és Marci Nagyváradról.

Fájdalommal búcsúzunk drága
test vérünktől

TAKÁCS BÉLÁTÓL.

Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott. Olga, Laci és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS

Június 3-án 2 éve már, hogy drága
kislányunk

dr. SZERZŐ
ING RID MELINDA

elindult a fénybe. Úgy mentél el,
a hogy éltél, csendben és szerényen.
Drá ga lelked nyugodjon békében.
„Nincs annál nagyobb fájdalom,
akinek gyer mekét fedi sírhalom.”

Szerető szülei

Szívünkben mély fájdalommal
em lé kezünk, hogy május 27-én, 6 hó -
nap ja, a szeretett feleség, édesanya,
nagy ma ma, testvér, rokon

TAKÁCS BÉLÁNÉ

szül. Brînzei Ileana

örökre itt hagyott bennünket. Nyu -
galma legyen csendes, emléke áldott.

A bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk 

CSOMA GYÖRGYRE

halálának 4. évfordulóján. Még fáj 
s ez így is marad, de mindig velünk le -
szel, az idő bárhogy halad. Emlékét
őr zi felesége Vera és két fia, At tila és
Zol tán. Nyugalma legyen csendes.

CSOMA GYÖRGY
halálának 10-ik évfordulóján, má -

jus 30-án reggel 8 órakor szentmise
lesz érte a fernezelyi templomban.
Emlé két kegyelettel őrzi egy volt
osztálytársa,

Mihálcsik Zoltán

Fájó szívvel emlékezünk, 2 éve
an nak a szomorú napnak, amikor a
drága férj, édesapa, nagyapa

SZÉKELY ÁRPÁD

örökre itt hagyta szeretteit. Em lé -
két kegyelettel őrzi a bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk június 3-
 án lesz 4 éve annak a szomorú nap -
nak, a mi kor a drága gyermek, apa,
nagyapa, unokaöccs és unokatestvér

SOVARSZKI JÓZSEF

örökre itt hagyta szeretteit. Em lé -
két kegyelettel őrzi a bánatos család 

Szeretettel és fájó szívvel emlé -
ke zünk drága  szüleinkre, a szinér vár -
al jai

INCZE TERÉZIÁRA
(Tetára)

aki 25 éve hogy örökre eltávozott
szerettei köréből és

INCZE SÁNDORRA
aki már 19 éve itt hagyott ben nün -

ket. Emlékük örökké élni fog szí -
vünk ben! Bánatos szeretteik.

Megpihent a dolgos, jó apai szív /
Áldás és hála övezi a sírt / Szerető férj 
voltál, drága édesapa / Bánatos
csalá dodnak most az őrangyala.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk arra a 10 évvel ezelőtti nap ra,
amikor a szeretett férj, apa, nagyapa

CSOMA GYÖRGY
újságíró

szíve megszűnt dobogni. Nyugal -
ma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos családja

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk a szeretett férj, édesapa,
nagy apa

MÁTYUS LÁSZLÓRA

aki négy éve, június 1-én
eltávozott szerettei köréből. Emléked
örökké élni fog szívünkben. Felesége
Gizella, gyer mekei Ádi, Évi, Lacika
és öt unokája családtagjaival.

Tied a csend és a nyugalom, miénk 
a könny és a fájdalom.

* 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
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
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Bajnok a Minaur!
Nagybányai HCM Minaur - Bukaresti CSM

26-24 (12-11)
Lascăr Pană Sportcsarnok
Vezette: Bogdan Stark és Ro meo

Ştefan (Bukarest)

Minaur: Tatai (11 jó védés), Pop -
Eklemovics (4), Fotache (2), Sabou
(4), Sadoveac (3), Stegavik (7), Pri ba -
nics (2), Grasu, Bera, Mihai, Buşecan,
Martinez, Popescu, Malmagro (4), Mu -
resan. Edző: Lars Walther és Petru Pop

CSM: Blazevic, Iancu (19) - Negru
(11), Kostadinovic, Marijanac (1), Wet -
terbrandt (1), Milosevic (3), Şomlea
(2), Novanc (1), Stamate (3), Patru,
Constantinescu, Rotaru, Militaru (1),
Sincelean, Ungureanu (1). Edző: Ru -
dic Bozo és Ovidiu Mihăilă 

16 év után ismét aranyér mes a
Nagy bányai Minaur. A Román Kupa
után a bajnokságot is meg nyerték férfi
kézilabdázóink. Valljuk be, a bajnok -
ság kezdetekor senki se számított erre,
bravúr ez a javából. Ta lán az is hoz zá -
járult a sikerhez, hogy a fiúk csendben
dolgozhattak, senki se várta el tőlük,
hogy bajnokok legye nek. Lars Walther 
és Pop Petru edzők, no meg a "nagy

öreg", Nikola Eklemovics maga köré
tudta gyűjteni a játé ko so kat. Nem 
emel te ki őket a sajtó, nem kampá nyol -
tak velük, nem vitték őket fényesebb -
nél fényesebb eseményekre és íme baj -
nokok lettek. Miután az első mér kő zést 
is megnyerték Bukarestben, hazai pá -
lyán is diadamaskodtak. Igaz ezúttal
nehezebb dolguk volt, a fővárosiak ka -
pusa, Iancu nagyon jól védett, Negru
pedig szórta a gólokat. Viszont mindez 
nem volt elég a CSM-nek. A Minaur
hálójában a mag yar válogatott kapusa,
Tatai Péter az egész bajnokság alatt
csodákat művelt, ezúttal se hagyta cser -
ben csapatát. Fotache és Buşecan pon -
tosak voltak a védekezésben, Ekle mo -
vics okosan irá nyít gatta a gárdát, Sa -
bou, Malmagro és Stegavic, Pribanics
sokszor meg keverték a vendégek vé -
del mét. De emeljük ki az egész csa pa -
tot, mindenki megérdemelte a sikert. E
sikert, melyet elsősorban a csapat egy -
ségnek köszönhetik. És emeljük ki a
nagybányai szurkolókat, akik tizenhat
éve várták ezt az eredményt, most pe -
dig együtt ünnepelhettek a kézilabdá -
zókkal.

"Ezüstlányok"
Nagybányai HCM - Bukaresti CSM 17-20 (6-11) 

Lascăr Pană Sportcsarnok 
Vezette: Adrian Georgescu és Mi -

hai Moldoveanu (Konstanca) 
HCM: Ungureanu (4 jó védés),

Arenhart (9) - Buceschi (4), Abbingh
(4), Makeeva (2), Ardean-Elisei (2),
Herrem (1), Gjorgjevska (1), Nechita
(1), Gei ger (1), Marin (1), Do Nas ci -
mento, Tătar, Szűcs, Pîrvuţ, Davy den -
ko. Edző: Tone Tiselj, Grega Karpan
és Luminiţa Dinu 

CSM: Pessoa (14), Tolnai - Mar tin
(4), Fachinello (2), Torstenson (7),
Cu rea (1), Da Silva, Vărzaru (1),
Glibko, Vizitiu, Bazaliu, Rodrigues
(3), Tiva dar, Vetkova, Nan, Manea
(2). Edző: Mette Klit és Adrian Vasile 

A tavalyi bajnoknak ezúttal alul ma -
radt a fő vá rosi gárdával szemben. Két
nagyon jó csapat párharcát, ha egy ár -
nyalattal is, de a jobbik nyerte. Vajon
együtt marad a csapat?

FIFA-vezetőket, köztük egy alelnököt
vettek őrizetbe Svájcban

Letartóztatták a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hat magas beosz -
tású tisztségviselőjét korrupció gyanújával az amerikai hatóságok kérésére Zü -
richben. Az őrizetbe vett hivatalnokokat kiadhatják az Egyesült Államoknak,
ahol szövetségi törvénybe ütköző korrupciós vádakkal szembesülhetnek. 

A svájci ügyészség szerint az érintettek állítólag az 1990-es évektől több mint 
100 millió dollár értékben fogadtak el kenőpénzt sporttal foglalkozó média- és
értékesítési cégektől, amelyek cserébe megkapták különböző egyesült államok -
beli és latin-amerikai tornák média- és értékesítési jogait.

Ha a szerdai kihallgatáson a nap folyamán megnevezendő gyanúsítottak bele -
egyeznek a kiadatásba, azonnal átadhatják őket az amerikai hatóságoknak. El -
len kező esetben kiadatási kérvényre lesz szükség. A tengerentúlon csalással, zsa -
rolással és pénzmosással is gyanúsítják őket – írja az MTI beszámolója alapján a
Telesport.hu portál. Sajtóinformációk, így a BBC és a New York Times jelenté -
se szerint az érintettek között van Jeffrey Webb FIFA-alelnök, az észak- és kö -
zép-amerikai országokat tömörítő CONCACAF vezetője, továbbá a FIFA vég -
re hajtó bizottságában dolgozó uruguayi Eugenio Figueredo, valamint a brazil
szövetséget irányító José Maria Marin és a Costa Rica-i Edu ar do Li. Utóbbi jó
eséllyel pályázott arra, hogy a héten beválasszák a végrehajtó bizottságba.

A zürichi Baur au Lac luxusszállodában – ahol kongresszusra gyülekeznek a
FIFA vezetői, akik pénteken elnököt választanak – történt előállításokról a New
York Times helyszíni beszámolót közölt. Az újságírók a közösségi médiába már
feltettek fotókat több mint egy tucat civil ruhás rendőrről, akik a recepcióról el -
ké rik a szobakulcsokat. (Krónika)

Az oldalt összeállította: DEÁ K LÁSZLÓ

Eklemovics a levegőben. Újabb bajnoki cím a tarsolyában

                A bajnokcsapat (Deák László fotói)

Makeeva ezúttal is túljárt a remeklő Pessoa eszén




