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Egyszerűsíti a hivatali ügyintézést a kor mány
A bürokráciát egyszerűsítő sür gős -

ségi rendeleteket készül elfogadni a kor -
mány, és arra ösztönzi a hivatalokat,
hogy a papíralapú ügyintézésről tér -
jenek át az elektronikus megol dások -
ra - jelentette be Dacian Cioloş kor -
mányfő.

A miniszterelnök az erkölcsi bizo -
nyítványt hozta fel példaként, amelyet 
eddig egy sor személyes irat kiállí tá sá -
hoz megköveteltek a hatóságok: ezen -
túl, ha egy hivatal a kérvényező priu -
szára kíváncsi, magának kell besze rez -
nie azt, és nem szabad arra kénysze -
rí tenie az ügyfelet, hogy bizony lato kat
sétáltasson egyik hivataltól a másikig 
- magyarázta Cioloş.

Egy sor kérvény benyújtásánál az
állam lemond a közjegyzői hitelesítés
igényéről: az átvett másolatokat a hi -
va talnokok fogják hitelesíteni az ere -

deti iratok felmutatása alapján. Azok -
nak az állami intézményeknek, ame lyek
a kérvényező személyazonossági iga -
zol ványának másolatát kérik, ezentúl
e-mailen is be kell fogadniuk az igé -
nyelt dokumentumokat, ennek érde ké -
ben pedig 30 napon belül közzé kell ten -
niük az ügyintézésre használható in -
ternetes címüket.

A kedden elfogadott csomag több
illetéket is eltöröl, továbbá arra köte -
lezi az állami hivatalokat - amelyek
eddig kincstárhoz küldözgették az ügy -
feleket különböző illetékek miatt -, hogy
tegyék lehetővé az illetékek bank kár -
tyával történő kifizetését - mutatott rá 
a kormányfő.

A tavaly novemberben hivatalba lé -
pett szakértői kormány fontos célki tű -
zése volt, hogy a rendelkezésre álló egy
év alatt az állami hivatalokat a pol gá -
rok szolgálatába állítsa - magyarázta 
Dacian Cioloş. A miniszterelnök azt
ígérte, hogy kormánya a polgárok és
hivatalok kapcsolatát javítani hiva tott
mostani intézkedéscsomag után a reál -
gazdaság szereplőinek életét meg ke -
serítő bürokráciát is egyszerűsíteni fog -
j a. (maszol.ro)

Kevesebben
érettségiznek
idén Szigeten

Az érettségire beiratkozott vég -
zősök száma alacsonyabb idén, mint
az előző évben, állítja a Mára ma -
ros Megyei Tanfelügyelőség. A be -
iratkozások az idei érettségire le zá -
rultak, sőt, mostanra már az érett -
ségi is javában zajlik. A tanfelü gye -
lőség adataiból megállapítható, hogy a bejegyzett beiratkozási ké relmek száma
megyei szinten 3 533, ebből 872 kérelem a Történelmi Mára ma ros ban lett iktatva. 
Ez a szám hozzávető legesen 700 iratkozással kevesebbet jelent, mint tavaly.

Máramarossziget 6 líceumából idén 773-an iratkoztak be a vizsgákra. Ez a
szám magába foglalja az idei végzősöket, valamint az előző években megbukott
diákokat is. A legtöbben a Marmaţia Technológiai Líceumból iratkoztak be, 237-
 en, ebből több mint 60-an az előző években sikertelenül vizsgáztak. A Leőwey Klá -
ra Elmélei Líceumban 26-an iratkoztak a 2016-os érettségi vizsgára, ebből 19 idei
végzős, 7 diák pedig az előző évek promócióiból származik. Az érettségi június
13-a és július 8-a között zajlik. (Dimand István - ehirmondo.ro)

Megszavazta a
szenátus az
ételjegyek

értékének növelését
Kedden elfogadta a szenátus azt a

jogszabálytervezetet, amelynek értel mé -
ben a jelenlegi 9 lej 41 bani helyett 13
lej lenne egy ételjegy felső értéke. A
módosítást kezdeményező 59 PSD-s,
PNL-s és RMDSZ-es parlamenti képvi -
selő a jogszabályt azzal indokolja, hogy
a 9 lej 41 banis ételjegyekkel nem lehet 
ebédet vásárolni, mivel egy kiszállított
napi menü átlagára 13 lej, de a legol -
csóbb is 10 lej.

A kezdeményezést végső döntés ho -
zóként a képviselőháznak is meg kell
szavaznia. A kormány nem támogatja
az ételjegyek értékének növelését.

(erdelyfm)

Adókedvezményekről
döntött a kormány

Augusztustól kedvezményes áfát ve -
zetnek be Romániában a mező gazda -
sá gi szolgáltatásokra és nyersanya gok -
ra, ugyanakkor eltörlik a személyi jöve -
delemadót a tudományos kutatóként al -
kalmazott munkavállalók esetében - dön -
tött legutóbbi ülésén a kormány.

Romániában tavaly júniustól ter jesz -
tették ki a kenyér esetében alkalmazott
9 százalékos kedvezményes áfát vala -
mennyi élelmiszerre, továbbá a közét -
keztetésre és alkoholmentes italokra. A
keddi sürgősségi kormányrendelet ér -
telmében ezt az alacsonyabb áfa kul csot
fogják használni idén augusztustól a me -
zőgazdasági munkálatok (szántás, ve tés,
trágyázás, aratás, bálázás) esetében, il -
letve minden olyan nyersanyagnál (ve -
tőmag, műtrágya, rovarirtó), amelyet a
mezőgazdasági ágazat használ.

Romániában az összes többi ter mék -
re és szolgáltatásra alkalmazott általá -
nos forgalmi adót idén januárban csök -
kentették a korábbi 24-ről 20 szá za lék -
ra, a hatályos adótörvény szerint pedig
az általános áfa 2017 január elsejétől
újabb százalékponttal, 19 százalékra
csök ken Romániában.

A tudományos kutatók jövedelem -
adójának eltörlését Dacian Cioloş az -
zal indokolta, hogy Romániában az eu -
rópai átlagnál hússzor kevesebbet köl -
tenek kutatásra és fejlesztésre. Az in -
tézkedéssel arra akarják ösztönözni a be -
fektetőket, hogy Romániába telepítsék
kutatói, fejlesztői tevékenységük egy ré -
szét, és vonzóbbá akarják tenni a ku ta -
tói életpályát a tehetséges fiataloknak - 

magyarázta a román kormányfő.
A kabinet számításai szerint ez u tób -

bi intézkedés évi 26 millió lejes bevé -
tel kiesést jelent a költségvetésnek. A me -
zőgazdasági áfa-csökkentés várható költ -
ségvetési kihatásairól nem közölt becs -
lést a bukaresti kormány. (MTI)

Fotó: leowey.ro

Vida Noémi Erikát választották
Nagybánya alpolgármesterévé

19-19 szavazattal Rob Marinelt, a Szövetség Nagybányáért tanácsosát, illetve 
Vida Noémi Erika RMDSZ-es tanácsost választották meg a pénteki alakuló ülé -
sen Nagybánya alpolgármesteri tisztségeibe - közölte a Transindexszel Kovács
Richárd tanácsos. 

Marinelt ugyanakkor ideiglenes polgármesternek is választották, ugyanis Că -
tălin Cherecheş június 5-én újraválasztott polgármester előzetes letartóztatásban 
ül Szamosújváron. A választásokat is előzetesből nyerte meg. (transindex.ro)

SkirtBike - Nagybányán is
Immár 5. alkalommal szervezik meg vasárnap azt a SkirtBike névre

hallgató kerékpáros felvonulást, amit annak idején fővárosi kezde mé nye -
zésre indítottak útjára, és amelynek célja felhívni a figyelmet a kerék pá -
rozásnak az egészségre és a kiegyensúlyozott életvitelre kifejtett hatására.

Mindezt úgy valósítják meg, hogy
közben a kerékpározó hölgyek pará dés
öltözékben tekernek végig a prog ram -
ban résztvevő városok utcáin. Ezzel azt
kívánják üzenni a szervezők, hogy a ke -
rékpározás, túl azon, hogy egész sé ges,
semmivel sem csorbítja a nőiességet,
hiszen bármilyen öltözetben nyeregre

lehet pattanni. Ugyanakkor a férfiakat 
is arra biztatják, hogy vegyenek részt
kerékpárjaikkal az eseményen, s öltö -
zetüket is az esemény rangjához iga zít -
sák.

Idén további 12 várossal együtt Nagy -
bánya is csatlakozik a kezde ménye zés -
hez. A gyűlekezőt (folytatás a 2. old.)

Kovács Richárd és Vida Noémi RMDSZ-es tanácsosok
(Pongrácz Panni felvétele)
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EB
Benne vagyunk nyakig  az európai

fociőrület  sodrásában. Sokan az ex tá -
zisig merültek a kiabálásba és az ün -
neplésbe, míg mások a petárdázás, vagy
az ökölre menésig és a rendőrökkel kö -
tekedő kődobálásig ingerelték magu kat.
Szerencsére, eddig komolyabb rend bon -
tásra nem került sor, és a csetepatéknak 
komolyabb áldozatai sem lettek.

A versengés első felvonása a cso -
portmérkőzésekkel fejeződött be, ahol
hat csoportban 24 csapat mindegyike
három mérkőzésen igyekezett pon to kat
szerezni a továbbjutásért. Nem ér dek -
telen ezen eredményeket a statisztika tük -
rében is megvizsgálni és elemezni. A
36 mérkőzésen összesen 69 gól szü le -
tett, azaz 1,9 gól átlagosan, tehát leg -
több összecsapáson a gólok száma nem
érte el a kettőt. 10 végződött döntetlen
eredménnyel és 4 meccs végén min -
denki azzal a csalódással távozhatott,
hogy nem láthatott egyetlen gólt sem.
Legtöbb gól az F csoportban született:
szám szerint 15, ami 2,5-es átlagnak
felel meg, míg legkevesebb a C cso port -
ban, 7, ami szerint a gólátlag nem éri el
az 1,2- es számot.

9 pontot egyetlen csapat sem ért el, 
7 ponttal négy csapat, Franciaország,
Németország, Lengyelország és Hor -
vátország léphetett a nyolcaddöntőbe.
6 pontos lett Wales, Spanyolország, O -

laszország és Bel gium csapata, és 5
pont tal Svájc, Anglia, Magyarország és
Izland léphetett a legjobb 16 közé. So -
kan úgy indultak neki a csoport mér kő -
zé seknek, hogy négy pont is elegendő
lesz a továbbjutáshoz, ez beigazolódott 
és 4 ponttal Szlovákia és Írország lép -
hetett a következő fordulóba. De 3 pont
is elegendőnek bizonyult Észak-Ír or szág -
nak és Portugáliának, míg Albánia és Tö -
rökország a 3 pontjával kénytelen volt
távozni. Ami a gólözönt illeti, kevés mér -
kőzés büszkélkedhetett sokgólos ered -
ménnyel, egyedül a mag yar-portugál
meccsen született 6 gól(!), és a leg na -
gyobb eredmény a 3-0 volt. Minden csa -
pat lejátszotta a maga három mér kő zé -
sét, és eredményének függvényében ju -
tott csoportja besorozásához. 6 gólt ért
el Wales és Magyarország, 5 gólos Hor -
vátország és Spanyolország, 4 gólt szer -
zett a francia, belga, izlandi és portugál 
csapat, míg 3 rúgott góllal jutott tovább 
az angol, a német, az olasz és a szlovák
csapat, de a 2 rúgott gól a svájci, len -
gyel, észak-ír és ír csapatnak is ele gen -
dőnek mutatkozott a továbbjutáshoz, míg
a román, török, orosz és cseh csapat ezt 
nem mondhatta.

Érdekességnek minősül Lengyelor -
szág csapata, amely 2-0-ás gólará nyá -
val 7 pontot gyűjtött, valamint Svájc, a -
mely ugyancsak 2 góllal 5 pontot gyűj -
tött és szerezte meg a továbbjutó má so -
dik helyet. Ezzel szemben Magyar or -
szág és Wales 6-6 góllal, 5 illetve 6 pon -
tot gyűjtött be, és mondhatja, hogy gól -
jainak száma meghaladja, vagy egyen -
lő pontjainak számával.

A portugál csapat, amely egyik fa vo -
ritja  az egész mezőnynek, nem volt ké -
pes meccset nyerni a csoportmér kő zé -
seken, és a berúgott 4 gólja csak 3 pon -
tot eredményezett.

Elmondható, hogy minden csapat min -
den mérkőzésen a biztonsági játékra tö -

rekedett, azaz azt a jelszót követte: csak
gólt nem kapni! Aztán valahogyan csak
sikerül egy kontratámadás és egy gól
nagyon is elég lehet a 3 pont bir tok lá -
sához. Ez a legtöbb esetben bejött.

Befejeződtek a nyolcaddöntők, me -
lyeknél megmutatkozott a határo zot tabb
és célrataörőbb játék, mert itt már a győ -
zelem volt mérvadó a továbbjutáshoz.
Hat összecsapáson a rendes játékidő
elegendőnek bizonyult  a befejezéshez, 
egy mérkőzésen 120 percre volt szük -
ség és egy meccsen dőlt el a győzelem
a 11-es párbajban. Sok esetben a pa pír -
forma jött be, de a sorsolás kisördöge
kibuktatott olyan biztosra menőket, mint
Spanyolország, Svájc, és meglepetés
Anglia Izlandtól szenvedett veresége.
A mag yar csapatnak nem sikerült a bra -
vúr, a sztárokkal szereplő belgák job -
ban bírták az iramot.

Ennyit sikerült meglátnom és sta tisz -
tikailag elemeznem az eddigi EB-ese -
mények kapcsán. Lapzártakor már a ne -
gyeddöntők kötik le az érdeklődők fi -
gyel mét, és nem kizártak az újabb meg -
lepetések. Egy biztos: az egész EB-re
rányomja bélyegét a pénz uralma. Több
pénz, nagy foci! - kevés pénz, kisebb a
fociban is. Hiába, a pénz tud beszélni,
míg a kutya csak ugatni képes. (KKI)

SkirtBike -
Nagybányán is

(folytatás az első oldalról) délután 5 ó -
rára írták ki a szervezők, a Klast rom -
rétre, egészen pontosan a Megyei Nép -
rajzi és Népművészeti Múzeumhoz vár -
ják az érdeklődőket.

A SkirtBike nagybányai útvonala a
következő lesz: Klastromrét - Híd utca
- Gh. Şincai utca - Revoluţiei tér (új fő -
tér) - Bukarest sugárút - Unirii sugárút
- Traian sugárút - Republicii sugárút -
Independenţei sugárút - Victoriei utca - 
Klastromrét. Ez utóbbi helyszínre ér -
kezve, piknikkel folytatódik a ren dez -
vény, melynek alaphangulatáról a Rol -
ling Pa pers együttes élő koncerttel gon -
doskodik.

Tamási At tila

Egyházi hírek
* A nagybányai Evangéli kus-Lu -

theránus Egyházközség vasárnap dé -
li 12 órai kezdettel istentiszteletre vár
mindenkit.

* Ugyanitt Mátyás At tila és Judit,
valamint Csorba At tila és Csizmadia
Eszter tartották keresztvíz alá Kis he gyi
Balázs és Kishegyi Csilla kisfiát, aki a
keresztségben a Márk nevet kapta.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Kocsis Erzsébet Mag -
dolna testvérünket, akit 93 évesen szó -
lított magához az Úr.

Bunda Csilla Annamária

Köller Éva emlékére
Köller Éva tanárnő 1944-ben szü -

letett Aknasugatagon. Pályáját he -
lyettes tanítóként kezdte Felső ká lin -
falván, ahol a tanárképző elvégzése
után biológiatanárként dolgozott. Ez -
után az Aknasugatagi Gyermekott -
honban, majd Koltón tanított, a
80-as évektől kezdődően lett a Kol -
tói Általános Iskola igazgatója. A kö -
telező kultúrmunka általa vált iga -
zán értékessé. Ravasz diplomáci á já -
val átjátszotta a mindenkori hatal -
mat, így történhetett, hogy a leg sö -
té tebb kommunizmus idején is meg -
találta a módját annak, hogy az e -
gész iskolaépületet felújítsák, s a mai
múzeum termeiből a diákok átköl -
töz zenek egy önálló iskolába, teret 
en gedve annak, hogy a hajdani Pe -
tőfi-emlékszoba Petőfi–Teleki Mú -
ze ummá nője ki magát, gyűjte mé nye
és tárlata egyre nagyobb felü le ten le -
gyen kiállítható. A múzeum a lapító
Sebők Mihállyal való együtt műkö dé -
se mindkét intézménynek ja vára vált. 

1992-ben elhagyta Koltót, a nag y -
bányai Nicolae Iorga Általános Is ko -
la biológiatanáraként, majd aligaz -
gatójaként tevékenykedett egy o lyan
tagozatos iskolában, ahol a mag yar
diákok érdekérvényesítése gyakran 
szintén az ő diplomáciai készsé gé nek
volt köszönhető. Példaként említ he -

tő a 4-es sz.  Általános Iskola mag yar
tagozatának fenntartásáért vívott szél -
malomharca, a délelőtti oktatás be -
vezetése. Igazgatói munkáját a pon -
tosság, rendszeretet jellemezte, szin -
te követhetetlen logikával látott át és
oldott meg minden problémás szi tu -
ációt. Az iskola tanári karát körül -
tekintő óvatossággal toborozta, pers -
pektivikus gondolkodása mind má -
ig érezhető. Kollégáival tiszteleten a -
lapuló baráti viszonyt ápolt. Sza va -
hihetősége és bölcs toleranciája kész -
tette pályakezdő kollégáit arra, hogy
szívesen forduljanak tanácsért hoz -
zá. Tanulóinak kedvenc tanára volt, 
ezt nem csupán a biológia közked -
veltségének köszönhette, hanem an -
nak a szakmai tudásnak, fiatalos gon -
dolkodásnak és pedagógiai követ ke -
zetességnek is, melyet diákjai felis -
mertek és tiszteltek benne. Ko moly -
sága és munkabírása tiszteletet éb -
resztett a tanfelügyelőség, a politi kum
és a közélet képviselőinek szemében 
is. Nyugdíjasként 8 éven keresztül
folytatta munkáját Nagybányán és
Felsőbányán, tanácsaival segítette az
iskola vezetőségét, részt vett a ma -
gyar kisebbség problémáit megol da -
ni kívánó akciókban, önkéntesként
dolgozott a mag yar iskolák és óvo -
dák népszerűsítésében. 

Önmagát sosem dicsérte, saját cél -
jaiért sosem törtetett, senkivel sem
versengett, semmire sem panasz ko -
dott, odaadó magatartását senki sem
kérdőjelezhette meg. Tudott be szél -
ni – és tudott hallgatni, soha, egyet -
len szóval sem beszélt többet, mint
amennyinek ott helye és értelme volt. 
Fegyelmezettsége utánozhatatlan,
szü letett eleganciája pótolhatatlan.
A mellette felnövő tanárgeneráció sze -
mében Köller Éva olyan példakép,
akinek talán túl kevésszer volt al -
kal munk elmondani: köszönjük. 

Az Ezüstgyopár-díjas peda gó gust
a tanévzáró napján temették.  

Váradi Izabella
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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.

Homokszemcse a szemben

Ma már odáig jutottunk az egész -
ségügy terén, hogy szükség esetén kár -
tyázhatunk is a modernizált rend szer -
rel. De, és itt jönnek a meglepetések,
hogy a sok-sok pénzért felépített rend -
szer úgynevezett túlterheltség esetén
összecsuklik, mint a vérszegény, véz na
alkatú kisgyerek. És ilyenkor jönnek a
kérdések, hogy ki is a beteg? Az, aki tény -
leg beteg, vagy az, aki beteget vizs gál és
nem ismeri fel a betegség okát? Vagy az
a rendszer, amelyik nem pum pál elég
pénzt az egészségügybe, vagy azok, a -
kik drága műszereket, gépeket sze rez -
tek be intézményeik számára, ame lyek é -
vek óta a raktárban porosodnak, mert
nem értenek működtetésükhöz? Vagy a -
zok ta lán, akik elhagyták, itt hagy ták or -
vosi karrierjüket egy csábítóbb kül földiért?

Közben gyerekek tucatszámra ke rül -
nek kórházakba hazánk déli felében, és 
külföldi segítséget kérünk a baj orvos -
lására, és persze mindezekért bűnbak is
van, mégpedig az ügyet megszel lőz te -
tő sajtó.

A témában topon voltak a jól me nő
sajtóbirodalmak képviselői, de az o lasz -
teleki kislány esetéről már annál ke ve -
sebbet. Hát miért is, hiszen Romá ni á -
ban élünk, ahol mindenkinek beszélnie 
kell az állam nyelvét. De mi lett volna,
ha esetleg piros, fehér, zöld hajpántja lett
volna. Nagy téma lett volna, az biz tos.

Azt hangoztatták az utóbbi idő szak -
ban, hogy kb. 150 000 hazánkfiának nincs
születési vagy személyi igazolványa. Se -
baj, az idei szavazások alkalmával min -
den kiderül. Ha kell, még az örök élet
birodalmából is importálunk.

Csodálkozom azon, hogy még min -
dig csodálkoznak a televíziós csator nák 
bizonyos műsoraiba meghívott ,,szak -
ér tők”, akik közt egykori gyári gazga tók
is vannak, hogy hová is tűntek az álta -
luk vezetett gyárak. Hát, drága jó Iste -
nem, hol voltatok mindvégig?! Nem hi -
szem, hogy homokba dugott fejjel asz -
szisz táltatok az ócskavasba való kita -
lics kázáskor. Az egyik ilyen ,,nosztal -
giázó” műsorból megtudtam, hogy Ko -
lozsváron például a helyi lakosok 80%- a 
az iparban dolgozott 1990-ben, míg most,
2016-ban csupán 30% ez az arány. Az
ilyen számadatok sajnos nálunk, Má -
ramaros megyében sem mutatnak ró zsás
képet. De azt is megpengették, hogy ha 
most egy régvolt gyár újraindulna, nem
lenne elég szakember. Így igaz. De mi -

ért is jutottunk idáig? Egyelőre titok,
mint az 1989 decemberi terroristák ki -
léte. És titok is marad.

Papírjaim közt lapozgatva, egy meg -
hívó került a kezembe, melynek a mot -
tója már csábító. ,,A monói fonóba' szé -
pen szól a mag yar nóta, / Jöjjön el majd
mindenki, aki a nótát szereti. / Lesz itt
nóta, kacagás, kezdődhet az időu ta zás!”

A monói ifjak közösségének szer -
ve zete (MIKSZ) és a monói RMDSZ v e -
zetősége által rendezett összejövetel.
Február 13-án este volt a helybeli kul -
túrotthonban. Gondoltam, jó, ha meg em -
lítem rendezvényüket, hiszen me gyénk
ezen részében is élnek magyarok, nem
lenne jó elfeledkezni róluk.

Vicsai György

Főtér Fesztivál 2016 -
Támogatási kérelem

A Főtér Fesztivál a nagybányai és
Nagybánya-környéki magyarság éven -
te megrendezendő kültéri kulturális és
szórakoztató rendezvénysorozata, a mely
Nagybánya történelmi főterén kerül meg -
rendezésre mag yar nyelven.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és
Nagybánya-környéki magyarság kö zös -
ségépítő és közösségerősítő rendez vény -
sorozata. Célja a mag yar közös ség tu dat,
a mag yar önazonosságtudat és a mag yar
kultúra megőrzése, erősítése ezen kö -
zösségen belül.

A Főtér Fesztivál mozgalomszerű,
önkéntességen alapuló közösségi tevé -
kenység, a nagybányai és Nagy bá nya -
környéki mag yar civil szerveze tek/cso -
portosulások közös munkája. Nem pro -

fitorientált tevékenység, minden anya -
gi többlet csakis a következő években
megrendezendő Főtér Fesztiválokra, vagy
a nagybányai mag yar közösség egyéb
maradandó, humanitárius és közösség -
formáló tevékenységeire költhető el.

2010-től a szervezést a Főtér Fesz -
tivál Egyesület bonyolítja le, mint a szer -
vezésért felelős szervezet, melynek ala -
pító tagjai és munkacsoportja az eddigi 
Fesztiválokat szervező civil szerveze -
tek/csoportosulások tagjai, vagy újab -
ban társult szervezetek képviselői.

2012-től a rendezvénysorozat meg -
fo galmazása: Nagybányai Mag yar Napok.

A Főtér Fesztivál 2016-ra szep tem -
ber 16-18. között kerül sor Nagy bánya
régi főterén.

A Főtér Fesztivál honlapja:

www.foterfesztival.nagybanya.ro

www.facebook.com/foterfesztival

Felkérjük a nagybányai és a város
környéki magánszemályeket, cégve ze -
tőket, szervezeteket, hogy lehe tő sé geik
szerint járuljanak hozzá az ese mény si -
keréhez, és anyagi formában is tá mo -
gassák rendezvényünket. Az alábbi ak -
ban közöljük a támogatási ka tegóriákat:

- A Főtér Fesztivál part nere: 15 000
lej felett

- Fő támogató: 10 000 lej felett
- Támogató: 5 000–10 000 lej kö zött
- Arany fokozatú támogató: 3 000 –

5 000 lej között
- Ezüst fokozatú támogató: 1 000 –

3 000 lej között 
- Bronz fokozatú támogató: 500 –

1 000 lej között 
- egyéb támogató: 100 – 500 lej kö -

zött

A Főtér Fesztivál 2016 rekláma -
nya gain a fenti rangsorolásnak meg fe -
lelően fognak megjelenni a támo gató ma -
gánvállalatok, intézmények il letve ma -
gán személyek nevei.

Támogatási szándékukat kérjük, je -
lezzék emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro

Köszönjük figyelmüket és szere tet -
tel várjuk megtisztelő részvételü ket és
támogatásukat!

A Főtér Fesztivál 2016
szervezőcsapata

Nagybánya, 2016. június

Matematika ima
Az igazság az, hogy a számtan sosem volt a kenyerem.

Nagyon szerettem türelmes, kitartóan magyarázó taná ro -
mat, Szilágyi Bélát, nem szerettem volna senkinek csa ló -
dást okozni, de az én agyam úgy volt berendezve, hogy ab -
ból kifelejtették a matematika hajlamot. Voltam is sokszor
bajban miatta. A tanár úr, abban az időben „elvtársnak“
kellett szólítani a tanítókat, egy ragyogó elegáns jelenség volt,
nagy tudással, odaadással, mégsem tudta átrendezni agy te -
kervényeimet, erről valamilyen magasabb instanciák te hettek.

Egyik reggel felébredtem és rögtön eszembe jutott, hogy
ma felelnem kell számtanból! Nagyot nyeltem, izé... ta nul -
tam én..., de miről is szól? Mit is kell tudni? Már nem volt
idő átvenni az anyagot, de lehetne imádkozni érte. Az se gít!
És már kezdtem is: Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben...
még meg kell mosdanom! Szenteltessék meg a te neved...
mit fogunk reggelizni? Jöjjön el a te országod... tintát kell
szívni a tollba... Legyen meg a te akaratod... a cipőm se tisz -
ta. Na ez így nem jó, összekevertem mindent, csak az imá -
ra kell gondolni! Kezdtem előről az egészet, nadrágot is ve -
szek, de akkor megpillantottam az órát: Mint a mennyben,
azonképpen itt a földön is... nagyon kell sietnem!

Felöltözve, útra készen megálltam a kapuban: most nem
fogja tudni Isten, hogy mit segítsen! Mindenfélét lecsóz tam... 
Az égre néztem, gyönyörű színekben pompázott, a nap csak

az én kedvemért jelentkezett! A nap! A tűz! Az segít, a ma -
gyarok Istene, mint Petőfinek! Abban a pillanatban dön -
töt tem, kitalálok én egy matematika imát magamnak, az is -
koláig azt fogom mondani! „Üdvözöllek Napsugár, gyere
velem iskolába, segíts matemetikába.” Vagány, még rímel 
is! Ütemesen lépkedtem az általam kitalált imára, és nem
kalandoztak el a gondolataim. Drága fényes napsugár, gye -
re velem iskolába, segíts matematikába! Az utcánk végén,
szokása szerint, ott állt az öreg Alek, s mikor el akartam
menni előtte, megragadta a csuklómat.

- Már vártalak, mondta, te nagyon tetszel nekem, mond -
tam is anyádnak, hogy jó leszel menyemnek, mikor vége az 
iskolának, csak mondd meg melyik fiam tetszik?

Úgy néztem az öregre, mint aki ördögöt lát. Tudtam is,
hogy van két nagyon mutatós fia, de olyan hidegen hagy -
tak, mint az alaszkai hómezők.

- A szőke tetszik, sziszegtem a szemébe és már mentem is.
Az öreg megdöbbent, felemelte szemöldökeit:
- Az én fiaim feketék...
Mintha nem történt volna semmi, mondtam tovább a ma -

tematika imát.
- Gyönyörű szép napsugár, gyere velem iskolába, se gíts

matematikába!
Aztán a tanár volt-e jóindulatú vagy a magyarok Iste ne,

nem tudom megmondani, de minden rendben ment.

Zinner Oláh Ágnes
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Szőcs Géza: Anglia végnapjai
Kezdjük rögtön azzal, ami kimond -

va-kimondatlanul bizonyára sokunk nak
eszébe jut: Trianon visszaüt. Old sins cast
long shad ows. Régi bűnnek hosszú az
árnyéka. Trianon bosszúja. Akkor kezd -
tétek el ásni a sírotokat, amikor össze -
hoztátok ezt a borzalmat.

Én viszont úgy gondolom, már Tri a -
non is következmény volt, nem pedig ok.
Mérföldkő volt, az biztos, de ha min den
katasztrófában Trianon átka működne –
a Guttmann-átok módjára –, mégis csak
Franciaország lett volna az első, amely -
nek a süllyesztőbe kellett volna kerül nie.

Az angolok önmaguk választották a 
süllyesztőt. Az ok pedig, amelynek Tri -
anon is következménye volt, meg a Bre -
keke is, az a politikai önzés, a kis pá lyás,
napi érdekek dominanciája a törté nel -
mi távlatok fölött. Így jár az, akinek nin -
csenek barátai, csak érdekei. Egy szép
napon egyedül marad, párban önma gá -
val, a skizofrénia kettős magányában.

Pedig jól kezdődött és jól is folyta tó -
dott a huszadik század Nagy-Bri tan ni -
á nak, az Egyesült Királyságnak. Két
nyer tes világháború, a földgolyó legna -
gyobb birodalma, atomhatalom és e gyál -
talán: nagyhatalom. Megmondó erő,
meg határozó szereplő. Erkölcsi és kul -
turális etalon.

Sokszor fölteszik a kérdést: miért
vetették oda a britek olyan könnyű szív -
vel zsákmányként Magyarországot a
francia számításoknak? Miért enged -
tek szétdarabolni egy olyan nemzetet,
amelynek arisztokráciája azelőtt is, sőt
azután is kifejezetten anglománnak szá -
mított, bezárólag a kormányzói körök -
kel? Ha 1849-ben magára hagyták, és
odadobták a germán érdekszférának,
miért csodálkoztak azon, hogy ettől
kezd ve akaratlanul is arra a kény szer -

pályára került, amelynek belső logiká -
ját 1849 határozta meg?

Kinek nem nyílt ki a bicska a zse bé -
ben szembesülve az angol dölyffel, mely
szerint egy ezeréves állami múlt nem
érv amellett, hogy annak az államnak
fenn kellene maradnia, hiszen ha vala -
mit rosszul csináltak ezer évig, helye -
sebb, ha nem folytatják. Mármint a nem -
zetiségi politikát, azt csinálták rosszul.
Mondja ezt egy olyan nemzet fia, amely
Edvárd király, angol királytól és fakó
lovas walesi hadjáratától kezdve a skó -
tok és írek elleni erőszakos, eszközök -
ben nem válogató, alattomos és kegyet -
len ámokfutásokig szép példáit nyúj -
tot ta annak, miként nem szabad poli ti -
zálni. Hogy a gyarmatokon is elkelt vol -
na némivel több bölcsesség, azt most ne 
is feszegessük.

Tegyük most félre azt, hogy mit ad -
nak hozzá a történtek a demokrá cia-fo -
galomnak és annak a paradoxonnak az
értelmezéséhez, hogy egy közösség 51
százalékának a demokratikus döntése
e legendő ahhoz, hogy a másik 49 szá -
zalék sorsát gyökeresen megváltoz tas -
sa, felforgassa, életét szerencsétlenné
tegye. (Amint erről a kérdésről még a
Limpopo című regényben is olvas hat -
tunk.) De miféle katasztrófát emle get -
tünk egy-két bekezdéssel fennebb?

Az Európai Unió kapott ugyan egy
nagy pofont, és érdemes is elgon dol -
kodnia ennek üzenetén, de ha a józan
eszére hallgat, mostani válságain túl
fog jutni. A brit államszövetségnek vi -
szont vége. A skótok a lehető legha ma -
rabb magára fogják hagyni Angliát, és
az is nagy kérdés, hogyan alakul az an -
gol politikai bölcsesség szörnyszülött -
jeként világra jött Észak-Írország sor -
sa. Anglia egy jelentéktelen, multikul -

ti ba fulladó képződmény lesz, a volt
gyarmatokról és máshonnan beáramló
tömegek szorításában pedig jó esetben
egy kis angol skanzen marad meg Strat -
ford-on-Avon környékén, ahol a hitet -
len kedő turistákkal a legképzettebb i -
degenvezetők sem igen fogják tudni
megértetni: hogy lehet ennyire for gan -
dó a történelem, hogy zsugorodhatott
így össze egy állam és egy nép, amely
nem is olyan régen világbirodalmat volt
képes alkotni?

Az angolok összes bűnei és vétkei,
maradjunk annyiban: hibái – egy régi
angol sport, a tenisz zsargonjában szól -
va – ki nem kényszerített hibák voltak.
Nem zsarolta, nem fenyegette, nem szo -
rongatta, nem kényszerítette őket sen -
ki, hogy belépjenek az első világhá bo -
rúba, vagy hogy cinkosként és tettes -
társként politikai és erkölcsi fedezetet
nyújtsanak a trianoni darabolós állam -
gyilkossághoz és nemzetcsonkításhoz. 
Nem kényszer alatt bizonyultak kép te -
len nek arra, hogy Gandhit kezeljék (meg
korábban az amerikai kolóniákat), nem 
utasította őket senki arra, hogy me nesz -
szék Churchillt, és az angol egyetemek 
ethosza és nimbusza sem volt elegendő 
ahhoz, hogy megakadályozzák kiváló
angol koponyák – egyben sötét jel le mek
– legordenárébb kémkedését és haza á -
ru lását. Talán akkor kezdődött min den,
amikor ezek a dolgok megtörténhettek; 
és most szakad be az egész, amikorra e -
zek összeadódtak. Az önsorsrontó E gye -
sült Királyságból így lett mára Széteső, 
és nemsokára Szétesett Királyság.

Még egy század sem telt el azóta,
hogy a mag yar nemzet, amely helytállt 
egy véres világháborúban, kétségbe ej tő
helyzetében és meggyőződése szerint
Európa által elárultatva és cserben hagy -
va, irigykedve nézhetett Nagy-Britan -
ni ára, amelyet egyszerűen mindig is
Angliának nevezett (és mintaállamnak
tekintett). Ő csonka-magyarrá lett és
vesztes volt, Anglia és az angolok győz -
tesek. Őt tönkretették, Anglia megerő -
söd ni látszott. Őt ellenségek vették kö -
rül, Anglia kikezdhetetlennek tűnt.

És egyetlen kerek évszázad sem fog 
letelni Trianon óta, és a saját magán si -
keres amputációt végzett Csonka-Bri -
tan nia önmagát száműzve, Európán kí -
vülről fog töprengeni azon, öt órai teá -
ja mellett, hogy mi miért történik a tör -
ténelemben. (Irodalmi Jelen)

Elhunyt Bud Spencer, nemzedékek Piedonéja
Nyolcvanhetedik életévében hétfőn elhunyt az egyik leghíresebb

olasz színész, a világszerte Bud Spencerként ismert, leginkább a Pie -
done-filmekkel népszerűségre szert tett Carlo Pedersoli.

A Piedone-filmeken kívül spa get -
ti westernekből és a Terence Hill-lel kö -
zös filmjeiből ismert színész halálhí -
ré ről maga a család tett bejelentést Bud
Spencer hivatalos közösségi oldalán,
majd a fia, Giuseppe Pedersoli közöl -
te: apja nem szenvedett, csendesen ment
el.

Az 1929-ben Nápolyban született
Carlo Pedersoli pályáját sikeres spor -
tolóként kezdte: ő volt az első olasz
úszó, aki 100 m-es gyorsúszásban egy 
perc alatti eredményt ért el 1950-ben.
1949-ben mellúszásban olasz bajnoki
címet nyert,1950-ben az olasz vízi -
labda-válogatottal 4. helyezést ért el az
Európa-bajnokságon. Miután aláírta el -
ső hollywoodi szerződését 1967-ben,

visszavonult az aktív sportolástól, u -
tol só vízilabda-mérkőzését a Kárpáti
György és Gyarmati Dezső fémjelez -
te mag yar válogatott el len vívta.

Csak első tengeren túli szerződése
(az Isten megbocsát, én nem) bírta rá,
hogy felhagyjon sportolói pályafutá -
sá val, és költözzön át Amerikába, 1967-
 ben. Ennek a filmnek a forgatásán nö -
vesztette meg szakállát, és alkotta meg,
majd vette fel a Bud Spencer művész -
nevet. Itt ismerkedett meg Terence
Hill- el is, és derült ki az is, hogy O -
laszországban már egyszer szerepel -
tek együtt az 1959-es Hannibal című
filmben, akkor még mindketten az e -
re deti nevükön. Mivel közös jelene -
tük nem volt, nem valószínű, hogy ak -

kor találkoztak volna.
1967-től 1985-ig nem kevesebb

mint tizenhét filmben szerepeltek e -
gyütt, mely számára is meghozta a si -
kert és az elismerést, valamint le gen -
dá vá emelte a párosukat. 2010-ben Te -
rence Hill-lel együtt, életművéért el -
nyerte a Da vid di Donatello-díjat; ön -
é letrajzi könyve (Bud Spencer: Kü lön -
ben dühbe jövök), ugyanebben az év
decemberében megjelent magyarul is.

(Krónika)

Hárommillió
külföldi választóról

szóló adatoknak
veszett nyoma

A külügyminisztérium nem ta -
lál ja az archívumában azokat az
iratokat, amelyekből kiderül, kik él -
tek szavazati jogukkal az ország
ha tárain túl a 2012-es referen du -
mon.

Mint ismert, a négy évvel ezelőtti
népszavazást Traian Băsescu akkori ál -
lamfő felfüggesztése kérdésében rendez -
ték, s bár az urnákhoz járulók többsége 
hozzájárulását adta a kezdemé nyezés -
hez, a referendumot mégis érvényte len -
nek nyilvánították, mert nem volt meg
a szükséges többség. A szervezésben, il -
letve mozgósításban elkövetett szabály -
talanságok miatt emlékezetes módon a
Szociáldemokrata Párt mostani elnö ke,
Liviu Dragnea felfüggesztett börtön -
büntetést kapott.

A Ro ma nia liberă, amely Könnyel -
műség vagy szabotázs? címmel is mer -
teti az ügyet, most azt írja, hogy elkép -
zelhető, a dokumentumokat szándé ko -
san eltüntették, mert azokban hamis in -
formációk szerepelhettek.

(mediatica.ro)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 ol -

da las kiadványában három jeles bánya vidé -
ki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö -
viden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Te leki család nagybányai kúriájában szol gál -
ja ma a bányavidéki mag yar szórvány kö zös -
sé geket - vagyis a Teleki Házat.

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

Júliusban és
augusztusban 

ZÁRVA!
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Péter Károly jegyzete:

Egy kutya
Akkor Frodó még az unokám volt. Embernél is emberebb: egy kutya.
Együtt szilvesztereztünk.
Megvacsoráztunk: én kocsonyát ettem, ő csontot, de a javából, nem szi lán -

kosat.
Én egy pohár bort ittam, ő csak vizet.
Én tele reményekkel fogadtam az újévet, ő bújt volna a föld alá. A tűzi já -

ték, a rakéták sistergése, a petárdák robbanása, meg az 2016-os év általa e -
lőre látott eseményei menekülési ösztönt váltott ki belőle… 

Az azóta eltelt hat hónap bebizonyította, hogy neki volt igaza. Mára már
engem is a reménytelenség környékez: én is menekülni szeretnék! Az előbbi
mondatban az „én is”-t illeti a hangsúly, már csak azért is, mert Frodó idő -
közben a föld alá menekült. Falusi csendben nyugszik, egy diófa alatt.

A Magyarlápos-i Műkedvelő Színjátszó
Csoport rövid története (1.)

Egyik írásomban említettem,
hogy a Magyarlápos-i Műked -
ve lő Színjátszó Csoport törté -
nete külön fejezetet ér de mel...

A színjátszó csoport az 1800-as évek
végén alakult, 1987-ben ünnepelte meg -
alakulásának 100. évfordulóját. Váro -
sunk kissé elszigetelt medencében fek -
szik. Ritkán kereshettek fel szín dara -
bok kal, előadásokkal, s ha mégis eljöt -
tek, az ünnep volt számunkra. Do mo -
kos falu lakosaival együtt mindig telt
ház, lelkes nézőközönség fogadta őket. 
Hogy gyakrabban legyen részünk szín -
vonalas előadásokon, nótaesteken részt
venni, a művészetkedvelő családok
összefogtak, magukhoz vonzották a fi -
atalok színe-javát és megalakították a
helybeli Műkedvelő Színjátszó Cso por tot.
Sajnos a két világháború alatt sok min -
den elveszett: díszletek, plakátok, de a
résztvevők is rendre megöregedtek s el -
mentek az Örök Hazába szerepelni...

Az emlékeim egy részét meg kell
örökítenem, le kell írnom, hogy ne men -
jen egészen feledésbe. Az 1930-as évek
közepére jól emlékszem, amikor két
nagy néném, édesanyám húgai és két
nagybátyám is szerepelt az éppen ké -
szü lő színdarabban.

Házaknál is próbáltak egy-egy je le -
netet.  Kislány voltam, s mindig köztük 
lábatlankodtam, amíg rám szóltak. Ak -
kor  fogtam a kisszékem, beültem egy

sarokba, onnan gyönyörködtem a je le -
netekben. Sose felejtem el, amikor az
Iglói diákok című színdarabból a kocs -
máros belépőjét, (folytatás a II. oldalon)

Máramarosi orvosok:

Dr. Serényi
Sprenger

Ferenc 85 éves
A jól ismert máramarosszigeti

szakorvos Szatmárnémetiben szü le -
tett 1931 április elsején. A maros -
vá sárhelyi Orvosi és Gyógysze ré -
szeti Intézetet 1957-ben végezte. Egy
évig gyakornok volt a szatmári vá -
rosi kórházban. 1958-tól gyakorló
orvos, majd 1959-ben és 1960-ban
körzeti orvos Hosszúmezőn. 1960- tól
1993-ig a máramarosszigeti Polikli -
nika szakorvosa. 1993-ban nyug díj -
ba ment.

Műkedvelő festőművészként 15 ki -
állításon vett részt: Bukarestben, Má -
ramarosszigeten, Nagybányán, Ko -
lozsváron, Nyíregyházán.

1994-ben megalapította a ,,Má -
ramarosi havasok” című évente meg -
jelenő antológiát, melyben irodal -
mi tanulmányokat és verseket pub -
likál. Jelentősebb tanulmányai Hol -
lósy Simonról, a mag yar szabad ság -
harcról, Petőfiről, Shake speare-ről 
szólnak.

1984-ben megjelenik a ,,Mára ma -
rosi ősz” című verseskötete, 2003-
 ban pedig az ,,Örök tűz” című ver -
seskötet. Három évig írt cikkeket a
,,Szigeti Turmix” című hetilapban.

Szakmai elismerései: Szakorvosi 
vizsga (Bukarest, 1965), Arany di p -
loma a marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézettől (2007),
Diploma a bukaresti köztársasági
fes tőművészeti biennálén (1962), a
Román Orvosi Kamarától orvosi
mun kájáért és a máramarosszigeti
helyi tanácstól kulturális mun ká já -
ért (2002).

A marosvásárhelyi filmkritikai
versenyen első díjat nyert (1956).

A máramarosszigeti ,,Hollósy Si -
mon” Kulturális Egyesület aktív tag -
ja.

Dr. Mar ian Fe lix

,,A bor” című színdarab szereplőinek csoportja (1972)

Átadta az idei színházi évad
díjait a Harag György Társulat
A korábbi évek hagyományához hűen közel háromórás ünnepi

gá la műsorral és díjátadással zárta az idei színházi évadot a Szat -
márnémeti Északi Színház Harag György Társulata június 25-én
este. A műsor ke retében adták át a 2015/16-os évad szakmai és
közönségdíjait, ame lye ket a közönség, a társulat, valamint a mű -
vészeti tanács szavazatai alap ján állapítottak meg.

A közönség véleménye alapján az
idei évad legnépszerűbb produkci ójá -
nak a Bessenyei István rendezte Mág -
nás Miska című operett-előadás bizo -
nyult. A stúdió- és kamaratermi elő a -
dások közül messze a legtöbb sza va za -
tot a Jövőre veled ugyanitt kapta. Ez -
úttal a társulat arra is kíváncsi volt, me -
lyik vendégjáték nyerte el leginkább a
nézők tetszését. A beérkező szavaza tok
alapján a nagyváradi Szigligeti Színház 

A mi osztályunk című előadása bizo -
nyult a legsikeresebbnek, a gyereke lő -
adások közül pedig A négyszögletű ke -
rek erdő nyert.

100 eurós közönségdíjat osztottak ki
az immár második évada megrendezett 
nagybányai közvélemény-kutatás alap -
ján. A nagybányai nézők az évad leg -
jobb színésze-díjat Bessenyei István nak,
a legjobb színésznője-díjat pedig Mol -
dován Blankának (folytatás a II. oldalon)

A nagybányai származású
Moldován Blanka



A Magyarlápos-i Műkedvelő Színjátszó 
Csoport rövid története (1.)

(folytatás az I. oldalról) bemutat ko zá -
sát pró bálták. Bizonyára nehezen ment 
a tótos kiejtésű nóta, mert többször el
kellett é nekelnie a szereplőnek, így a -
karat la nul megtanultam én is, sőt most
is em lékszem rá, ezért lemásoltam em -
lé ke zetből, helyesírási hibáival együtt.

Nagyon sok dalos színművet sze rez -
tek és tanultak be. Az egyik nagy né ném,
Duna Ilus, a ‘30-as évek ,,csalogánya”
volt. Csodaszép szoprán hangjával a re -
formátus templomban is énekelt szólót
többször.

Abban az időben volt Magyar lá po -
son egy ún. Woith Alapítvány. A gaz dag
örmény családok adták össze a pénzt, a 
szegény sorsú, de tehetséges fiatalok to -
vábbtanulására. Hej, hány és hány re for -
mátus és katolikus szerzett ennek se gít -

ségével diplomát. Néhány névre még
em lékszem, de hagyjuk pihenni a meg -
boldogultakat...

Nos, ennek az alapítványnak az el -
nöke, Woith Józsi bácsi patikus fela ján -
lotta nagymamámnak, hogy nagyné né -
met tovább taníttatja. Olyan tehet sé ges,
hogy a zeneakadémiát is elvégezhetné
- mondta. Nagyszülém özvegy lévén -
hat gyermek édesanyja - dehogy en ged -
te volna lányát operaénekesnek, hiszen 
erősebb volt az akkori előítélet, hogy
„azok mind rosszfélék”! Kár volt! Jött
a II. világháború, bajok, gondok, így saj -
nos tehetsége elkallódott, akárcsak a
Woith Alapítvány is. Ma sem tudom,
hova lett, pedig de jót fogna...

A háború után a fiatalok újra össze -
fogtak - folytatták a hagyományokat -,

színdarabokat tanultak, meg zene szá mo -
kat. Előadásokat rendeztek, ami nem volt
könnyű az 1940-es évek végén, az 1950-
 es években. Sok-sok nevet leírhatnék,
de ha kifelejtek valakit véletlenül, még
megsértődne fia, lánya, unokája. Így csak
egy nevet említek meg: Fülöp Annus -
kát. Ennek az időszaknak ő volt Ma -
gyarlápos „pacsirtája”. Gyönyörű hang -
ja, rátermettsége mindenkit elbűvölt. Na -
gyon sok darabnak főszereplője volt,
dalos-zenés estek központja, ünnepelt
énekesnője városunknak.

Sajnos túl korán elvitte a „kór”. 29
évesen halt meg, két kis árva kislányt
hagyva maga után. A nagy veszteség, a 
bánat miatt egy darabig nem is volt ked -
ve senkinek szerepet tanulni... De, a mint
tudjuk, az Idő mindent be gyógyít és
megy tovább! (folytatása következik)

Átadta az idei színházi évad díjait a
Harag György Társulat

(folytatás az I. oldalról) ítélték oda. Az 
évad értékelése után a díjakkal járó ok -
le ve leket Bessenyei Gedő István, a tár -
sulat művészeti igazgatója adta át a nagy -
bá nyai közönségdíjasoknak, a díjjal já -
ró pénzösszeget a Pro sce nium Ala pít -
vány biztosította.

A szatmári nézői szavazatok alap ján
az idei évad legjobb drámai színésze
Rappert-Vencz Gábor, legjobb drámai
színésznője Rappert-Vencz Stella, leg -
jobb komikus színésze Nagy Orbán, leg -
jobb komikus színésznője pedig Mol do -
ván Blanka lett. A legjobb epizód szí -
nésznek járó közönségdíjat Bessenyei
István vehette át, a legjobb epizód szí -
nésznőt megillető oklevelet pedig Mé -
hes Kati kapta. A közönségdíjakat idén 
a szatmárnémeti Korall Klinika finan -
szírozta, egyenként 100 euró értékben,
az okleveleket pedig Dr. Kállay Beáta, 
az intézmény orvosigazgatója adta át a
díjazottaknak.

Immár harmadik alkalommal örö kös
bérletet adományozott a Harag György
Társulat annak a szellemi támo gató já -
nak, aki többéves önzetlen szerve ző -
munkájával kiáll a társulat mellett, se -
gí ti annak működését. Ezt a tavalyelőtt
alapított elismerést Czier Tibor, a tár su -
lat tasnádi mecénása, a tasnádi kiszál lá -
sok egyik fő szervezője és támogatója
kapta meg.

A szakmai díjak közül elsőként az

évad legjobb háttéralkalmazottainak já -
ró, 100 eurós elismeréseket adták át. A
társulat művészeti vezetése az idén el -
hunyt súgója, alapító tagja, Diószeghy
Olga emlékére női műszaki-díjat is ala -
pított. Ezt az elismerést Rácz Mária öl -
töztető vehette át kitűnő és alázatos szak -
mai munkájáért. A férfi műszaki díjat,
az „Angyalka”-díjat (Anghel József ü -
gye lő emlékére) Balogh Géza színpad -
mesternek adták át, hosszú évek óta foly -
tatott kitartó és minőségi munkája elis -
meréseként. Az oklevelek mellé járó
pénzjutalmat a Good Will Con sult ing
és a Pro sce nium Alapítvány bizto sí tot -
ta, és Bura-Maksay István pályázati ta -
nácsadó, illetve Bessenyei Gedő István 
társulatigazgató adta át a díjazot tak nak.

A Pro sce nium Alapítvány néhai köny -
velőjéről és mecénásáról elnevezett Ba -
ranyai Zoltán-emlékdíjat, amelyet ifj.
Baranyai Zoltán és családja anyagi se -
gítségével alapított a művészeti tanács, 
immár négy évaddal ezelőtt, az évad leg -
kiemelkedőbb fiatal tehetségének, ezút -
tal Bogár Barbarának ítélték oda 100 eu -
ró értékben.

A társulat szavazatai alapján négy
ní vó-díjat is átadtak: Kányádi Szilárd,
Sándor Anna, Gaál Gyula és Kovács
Nikolett vehette át ezeket. Az elis me ré -
sekhez egyenként 200 eurós pénz juta -
lom társul. A pénzösszegeket a K&K Kft.,
valamint a Pro sce nium Alapítvány biz -

tosította, és Kánya Kálmán, a Kft. ügy -
vezetője, illetve Bessenyei Gedő István
társulatigazgató nyújtotta át a díja zot -
taknak.

A szakmai fődíjak közül az 500 eu -
ró pénzjutalommal járó Ács Alajos- dí -
jat Rappert-Vencz Gábor, az évad szí -
nészének járó nagydíjat, az 1000 eurós
Harag György-díjat pedig Moldován
Blanka vehette át a társulat és a mű vé -
szeti tanács szavazatai alapján. Az Ács
Alajos-díjat a Poszet Kft. részéről Po szet
Kinga, a Harag György-díjat pe dig az Au -
tonet Im port Kft. képviseletében Ilon -
czai Tamás marketingmenedzser ad ta át.

A gála fináléját egy apró incidens za -
varta meg, ugyanis annak ellenére, hogy
az utóbbi évadokban a társulat mű vé sze -
ti vezetése megszüntette az egyéni fel -
ajánlású díjakat, magánszemélyek egy
csoportja, bejelentés nélkül meg zavar -
va a gála műsorfolyamát, saját alapí tá -
sú díjat adtak át a társulat egyik mű vé -
szének.

„Mindannyiunkat váratlanul ért ez
a magánakció, különösen annak tükré -
ben, hogy a felajánlott díjat korábban
személyes tárgyaláson utasítottuk el, ép -
pen amiatt, mert a felajánló maga a kar -
ta megszabni, ki kapja az elismerést, a -
mi nem felel meg a díjaink krité rium rend -
szerének. Az eset két okból is nagyon szo -
morú: egyrészt azért, mert úgy tűnik,
hosszú évekkel a baráti alapon oszto -
ga tott díjak rendszerének felszámolása 
után sem mindenkinek sikerült megér -
te nie, hogy ilyesminek nincs helye a szín -
padunkon, másrészt pedig azért, mert
ezzel a kínos közjátékkal éppen a díjaz -

ni kívánt művészt sikerült a legkel le met -
lenebb helyzetbe hozni.” - kommen tál -
ta a történteket Bessenyei Gedő István
társulatigazgató.

A társulat 2010 óta kizárólag vala -
milyen szavazás alapján odaítélt díja -
kat ad át művészeinek (a díjakat a kö -
zönség, a társulat vagy a hét tagból álló 
művészeti tanács szavazza meg), ezál -
tal növelve a díjak értékét és legiti mi -
tá sát. „A szavazással eldöntött díjat ő -
szinte büszkeséggel veheti át a művész,
annak tudatában, hogy nem egyes ma -
gánszemélyek személyes szimpátiá já nak,
hanem a munkájával kivívott széles kö -
rű elismerésnek köszönheti azt, és a
díjért cserébe senkinek sem tartozik sem -
mivel. Ez persze nem azt jelenti, hogy
ne támogathatna bárki a saját pénzé -
ből neki szimpatikus művészeket, csak -
hogy ezt a baráti gesztust nem szabad
díjnak nevezni és nincs helye a társulat 
évadzáró gáláján” - tette hozzá a tár -
su latigazgató.

A gálát követően a társulat idén is
közös zsíroskenyerezésre várta az elő -
csarnokba nézőit és alkalmazottait.

A díjakkal járó virágcsokrokat a tár -
sulat egyik mecénása, a Sara Flower vi -
rágüzlet szolgáltatta. A gálaműsort Bes -
senyei István és Kányádi Szilárd ren -
dezte, a látvány Szabó Anna és a tár su -
lat munkája, a produkció koreográfusa
Gabriela Tănase volt. Az élőzenei kí -
sé retet Manfrédi Annamária (zongora,
a zenekar vezetője), Anderco Péter (szó -
lógitár), Sabo Mar cel (basszusgitár) és
Cserey Csaba (ütőhangszerek) biz to sí -
totta. (szatmar.ro)

Az ,,Élet az uborkafán” című színdarab.
Rendező és főszereplő: Szima Ilona - balról az első (1980)

Az Iglói diákok című zenés
színdarab kocsmárosának

bemutatkozó dala:

Ott, hol a Krivánka* mászkálja az
égre, onnan vagyom én, onnan
vagyom én. Mégis kocsmároska

vagyom én, Igló város kellős közepén.

S a kis diákocskák, kik bújják a
kocsmát, mind szeretem én, mind
szeretem én, valamennyi helyre

kislegén nótázgat a kocsma közepén.

S hogyha a bort láttya, orrát belemártya
sok huncut diák, sok huncut diák,

reggelig is a nótát fújják, kik tanulnak
mind vannak „marhák”.

Zengemet zismer a zitten azember,
zafiatal nasak meg a vén.
Bácsikának zengem hijja,
az öregje meg a fija, mert

az öreg Odrobina, Odrobina Janó
vagyom, Odrobina Janó vagyom én.

* A Magas Tátra egyik csúcsa
(Szlovákia)

PINTÉR ZSOLT:

10 éves a
nagybányai

Főtér Fesztivál
10 év civil összefogása
a Nagybányai Mag yar

Napok érdekében!
A Főtér Fesztivál a nagybányai és

Nagybánya-környéki magyarság éven -
te megrendezendő kültéri kulturális és
szórakoztató rendezvénysorozata, a -
mely Nagybánya történelmi főterén ke -
rül megrendezésre, mag yar nyelven.
A Főtér Fesztivál a nagybányai és bá -
nyavidéki magyarság közösségépítő
és közösségerősítő rendezvénye. Cél -
ja a mag yar közösségtudat, a mag yar
önazonosságtudat és a mag yar kul tú -
ra megőrzése, erősítése a szórvány kö -
zösségen belül. A Főtér Fesztivál moz -
galomszerű, alulról építkező, önkén -
tességen alapuló közösségi tevé keny -
ség, a nagybányai és Nagybá nya-kör -
nyéki mag yar civil szervezetek, cso -
portosulások, szakmai körök és intéz -
mények közös munkája.

A 2015-ös Civil Évkönyvben
megjelent összegzést jövő heti
lapszámunkban olvashatják.



A csőcselékkel együtt
mészárolt a katonaság és a

csendőrség a jászvásári
po grom idején

Három holokauszttúlélőt a Hűséges Szolgálat Érdemrenddel tün -
te tett ki Klaus Iohannis román elnök az 1941-es jászvásári (Iasi) zsi -
dóellenes po grom 75. évfordulója alkalmából: az erről szóló rende -
le tet hétfőn írta alá az államfő.

Az elnöki hivatal közleménye sze -
rint Mar cel Fisel, Iancu Tucarman és
Leon ard Zaicescu példás erkölcsi tar tá -
suk elismeréseként, a második világhá -
ború során átélt megrázó szenvedéseik
előtti tisztelet jeléül és a holokauszt em -
lékezetének ébrentartásáért kapják meg
az érdemrend tiszti, illetve lovagi foko -
zatát. Mindhárman a román területen
elkövetett legnagyobb zsidóellenes vé -
rengzés, a jászvásári po grom, illetve az 
onnan útnak indított úgynevezett „ha -
lálvonatok” túlélői. 1941 júniusában Ion
Antonescu, Hit ler szövetségese, a Szov -
jetunióval frissen hadba lépett Romá -
nia akkori Kondukátora parancsot a -
dott arra, hogy Jászvásárt „tisztítsák
meg” a zsidóktól, akik akkor a mol do -
vai város lakosságának több mint egy -
harmadát tették ki. A június 28-án kez -
dődött pogromnak több mint tizenké t -
ezer zsidó áldozata volt.

Az áldozatok nagy részét a kato na -
ság, csendőrség és a hozzájuk csapó dott
csőcselék a városban meggyilkolta, majd
több ezer zsidót vasúti kocsikba zártak, 
amelyek céltalanul bolyongtak az or -
szágban, amíg a rajtuk lévők a hőségtől 
és a szomjúságtól életüket vesztették.
Jászvásáron kedden kétnapos megem -
lé kezéssorozat kezdődött a bukaresti
székhelyű Elie Wiesel Nemzeti Ho lo -
kausztkutató Intézet szervezésében, a -
melyen a román elnöki hivatal, a kor -
mány és a Bukarestben akkreditált kül -
képviseletek küldöttei is részt vettek.
Koszorúzásokat rendeztek a megye há -
rom zsidó temetőjében, Jászvásár e gyik
tere a Jászvásári po grom zsidó vérta -

nú inak tere, egy másik pedig a - zsi -
dókat életük kockáztatásával menteni
próbáló helyi lakosok tiszteletére - a
Né pek igaza tér nevet veszi fel. Ebből
az alkalomból adja át a holo kauszt túl -
élőknek az állami kitüntetést az egyik
elnöki tanácsadó. A pogromról tudomá -
nyos konferenciával és kóruskoncert -
tel is megemlékeznek.

A román állam a 2000-es évek ele -
jén ismerte el, hogy a Ion Antonescu
vezette kormány több mint negyed mil -
lió román állampolgárságú zsidót pusz -
tított el az 1941-44-es időszakban. Ro -
mániában ekkor alakult meg a holo ka -
usztkutató intézet, október kilencedi -
két, a bukovinai deportálások kezde té -
nek napját pedig 2004-ben a holo ka uszt
romániai emléknapjává nyilvánították.

(mult-kor.hu)

TELEKI MAG YAR HÁZ –
folytatódik a téglajegyek árusítása
KÖSZÖNETET MONDUNK 

mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettétek a Teleki Ma -
gyar Ház felújítási munkálatait:

Balogh Andrea, Nagybánya – 20
lej (2 db. egyszerű), Rácz Katalin, Ma -
rosvásárhely – 20 lej (2 db. egy sze -
rű), Ferencz Gizella, Marosvásárhely 
– 20 lej (2 db. egyszerű), Máthé Már -
ta, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egy -
szerű), Teleki Kálmán, Gernyeszeg – 
50 lej (bronz), Sebestyén Botond, Ma -
rosvásárhely – 20 lej (2 db. egy sze rű),
Csiki Gábor Zoltán, Marosvásárhely
– 10 lej (egyszerű), Siroki Judit, Ma -
rosvásárhely – 10 lej (egyszerű), Csá -
ki Jolán, Marosvásárhely – 20 lej (egy -
szerű), Gyarmathy Gábor és családja, 
Nagybánya – 500 lej (5 db. ezüst), Pün -
kösti Csongor, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Asztalos Gábor, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Miklós Irén, Nagy -
bánya – 300 lej (arany), Tar család,
Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nél -
kül, Nagybánya – 20 lej (2 db. egy sze -
rű), Fux János, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Moldován Györgyi, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. egyszeru), Fülöp 
Lenke Eszter, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Balla Roberta, Felsőbánya –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nél kül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Eördögh Edit, Nagybánya – 10 lej

(egy szerű), Barra Zsuzsanna, Nagy -
bánya – 10 000 Ft (1-1 db. ezüst és
bronz), S.M., Nagybánya – 100 lej,
Teleki Blanka Gimnázium és Általá -
nos Iskola, Székesfehérvár – 100 000 
Ft (3 db. gyémánt), Fodorean Anna,
Nagybánya – 300 lej (arany), Fo do -
re an Anna, Nagybánya – 100 lej (e -
züst), Kása Ottó, Marosvásárhely –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű / póló ráadás), Név nélkül, Nagy -
bánya – 50 lej (bronz), Murvay Lász -
ló, Nagybánya – 50 lej (bronz), Ha -
uptricht István, Egyesült Államok –
100 USD (1-1 db. arany és ezüst),
Valdman István, Nagybánya – 100 e -
uró (1-1 db. arany, ezüst és bronz) .

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés foly tatódik.

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. További részletek és infor má -
ciók honla punkon, valamint az intéz -
mény irodá jában és telefonszámain!

A Teleki Mag yar Ház munka tár -
sai és Kuratóriuma nevében köszö net -
tel és tisztelettel: Dávid LajosNyári JátszóHáz

Július 4-től, hétfő reggeltől in -
dul a Nyári Játszóház a Teleki Ma -
g yar Házban!

Július végéig naponta 9-13 óra
kö zött várjuk a kizárólag óvodás ko -
rú és lehetőleg már óvodás, ma gya -
rul anyanyelvi szinten beszélő (nem 
csak értő!) gyermekeket. A játszó -
házba Munteanu Erika (július 4-8.), 
Páll Dia (július 11-15.), Szigeti Ol -
ga (július 18-22.) és Szaniszló Eme -
se (július 25-29.) várják nagy sze re -
tettel a gyermekeket. Költség hoz zá -
járulás összege és egyéb informá ci -
ók, valamint feliratkozás a Teleki
Mag yar Ház irodájában. 

Kossuth Kiadó:

A Mag yar Festészet
Mesterei

c. sorozat újabb albuma vásárol ha -
tó meg a Teleki Mag yar Házban!

HOLLÓSY SI MON

80 oldalon,
színes illusztrációkkal

Mindössze 30 lejért!

 Továbbra is megvásárolható a

FERENCZY KÁROLY
című kiadvány, ára 25 lej!

Keresse a
Teleki Mag yar Házban!

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN

MEGVÁSÁROLHATÓ
 a Teleki  Mag yar Házban.

Szövetkezeti szabályozás
Döntőházként fogadta el a Képvi se -

lőház a mezőgazdasági szövetkezetek
működésére és szabályozására vonat ko -
zó törvény módosítását.

A tervezet pontosítja a szövet keze -
tek tevékenységi körét, az elsődleges ter -
mékek feldolgozásának és/vagy forgal -
mazásának lehetőségeit, és tisztázza az 
adózási rendszert. Tánczos Barna
RMDSz- szenátor, a tervezet kezdemé -
nyezője elmondta: bizonyos adóked vez -
ményeket kapnak azon gazdák, akik ter -
mékeiket szövetkezeteken keresztül ér -
tékesítik. A 2014-2020-as országos vi -
dékfejlesztési pro gram tartalmaz olyan 
európai uniós pénzalapokat, 90 száza -
lé kos vissza nem térítendő támoga tá s
formájában, amelyek kifejezetten mező -
gazdasági szövetkezetek létrehozására
vonatkoznak. Az első öt évben nem
kell nyereségadót fizetniük azoknak a
szövetkezeteknek, amelyek mezőgaz da -
sági termékek feldolgozásával foglal -
koz nak, valamint amelyeknek az évi
forgalma nem haladja meg a kétmillió
eurót. Emellett a mikrovállalkozás jel -
legű szövetkezeteknek nyereségadót kell
fizetniük, és nem jövedelemadót.

(Háromszék)

Zsidók összegyűjtése a jászvásári po grom idején



A klímatudomány
Szent Grálját találhatták

meg Izlandon
Izlandon hónapok alatt sikerült a

föld alá pumpált szén-dioxidot szilárd
formában megkötni. Évtizedek óta tö -
rik a fejüket a tudósok azon, hogy mi -
ként lehetne csökkenteni az emberiség
klímaváltozást okozó CO2-kibocsátá -
sát. A gyárakban keletkező nagy meny -
nyi ségű szén-dioxid tárolására már ko -
rábban kidolgozták a CCS (CO2-levá -
lasztás és -tárolás) módszerét – ezt si -
ke rült most továbbfejlesztenie izlandi
kutatóknak. Korábban a CO2-t gáz for -
májában sajtolták vissza kiürült olaj-
és gázmezőkbe, de mindig félő volt,
hogy a repedéseken újra a légkörbe szö -
kik. Izlandon vízben oldva nyomták a
bazaltos kőzetbe a gázt. A 3,2-es pH
ér tékű (nagyjából egy almalé savas sá -
gának megfelelő) oldat több száz méter 
mélyen oldani kezdte a bazalt kalcium
és magnézium ionjait. Ezek a szén dio -
xiddal reakcióba lépve kalcium- és mag -
nézium-karbonátokat alkottak. A mély -
fúrások bebizonyították, hogy az elkép -
zelés működik: a fúrt magokban szi -
lárd karbonátok foglalták el a bazalt pó -
rusait. Az izlandi szakemberek min -
den re gondoltak: c-14 izotóppal jelöl -
ték meg a földbe sajtolt CO2-t, és a ta -
lajszinten, valamint a közeli vízfo lyá -
sok ban is figyelték, nem távozik-e
még is kerülőúton a gáz. Mivel ennek
semmilyen jelét nem észlelték, úgy néz 
ki, a kísérlet átütő sikert ért el. És ami
legalább ilyen fontos: a reakció döbbe -
netesen rövid idő alatt zajlott le. A fel -
oldott 220 tonna szén-dioxid 95 száza -

léka két éven belül kővé vált – ismer -
tet te az adatokat az eredményeket pub -
likáló Juerg Mat ter a Southamptoni
Egyetemről. Mat ter szerint a módszert
a világ számos pontján alkalmazni le -
het majd, hiszen a bazaltos kőzet elég
gya kori, ráadásul a tengerfenék alatt
gya kor latilag mindenhol ezt találni.
(hir ado.hu)

Kemoterápiával állítják
meg a szklerózist

Agresszív kemoterápiával és őssejt
kezeléssel megállítható a szklerózis
mul ti plex egy új kutatás szerint. Drasz -
tikus szklerózis-gyógymód klinikai
teszt jeiről számoltak be Kanadában. A
félelmetes, halálos betegséget új meg -
kö zelítéssel próbálták kezelni. Mivel
en nél a betegségnél az embert saját im -
munrendszere károsítja, a kutatók az
immunrendszer teljes lerombolásával
és újjáépítésével próbálkoztak. Agresz -
szív kemoterápiával semmisítették
meg a páciensek ellenálló képességét,
majd őssejt átültetéssel alapozták meg
az új immunrendszer kialakulását. A
24, rossz kilátásokkal diagnosztizált be -
teg közül 23 állapota jelentősen ja vult,
egyikük viszont belehalt a keze lés be.
A betegek korábban megkapták a ha -
gyo mányos, főként immunszup resszív 
gyógyszerekre épülő kezeléseket, de
azok nem használtak érdemben. A mód -
szer kidolgozói arra alapoztak, hogy az 
őssejtekben még nincsenek jelen azok
a hibák, amik a kifejlett immunsejteket 
arra késztetik: támadják meg az agy és
a gerincvelő neuronjait. Bár a kutatást
három kórházban végezték párhuza -
mo san, a viszonylag kevés alany és a
kontrollcsoport hiánya miatt a módszer 
további klinikai tesztelésre szorul. A
mellékhatások sorával járó kezelés egye -
lőre úgy fest, tartós eredményt hozott;
a 23 felépült beteg évek óta tünet men -
tes, egyikük sem esett vissza. Az ered -
ményekről írt beszámolójában a Sci en -
ce Daily több szklerózis mul ti plex szak -
értőt is megszólaltat, akik úgy vélik: a
módszer reményt ad a betegeknek, de a 
kockázatait minden esetben külön kell
mérlegelni. (hirado.hu)

Ötletesen gyűjti be a vizet 
egy sivatagi növény

Egy közönséges sivatagi moha köz -
vetlenül a levegőből gyűjti be a ned -
ves séget. A felfedezés új módszerek
kifejlesztéséhez vezethet iható víz be -
gyűjtésére a fejlődő országokban. A
leg több sivatagi növény, többek között 
a kaktuszok, kiterjedt gyökérrend szer -
rel szívják fel a ritkás talajvizet. A
Syn trichia caninervis viszont egyene -
sen a levegőből gyűjti be a nedves sé -
get. A levelei hegyén található apró
szá lak teszik lehetővé, hogy előnyt ko -
vácsoljon a köd- és páracseppekből –
magyarázza Tadd Truscott amerikai
kutató, akinek sikerült lencsevégre kap -
nia a növényt. Csapatával környezeti
pásztázó elektronmikroszkópot és ka -
merát használt, hogy tanulmányozza, a 
0,5-2 milliméteres, törékeny, szőrszerű 
szálak miképpen fogják be a légköri

nedvességet – tudósít a Híradó.hu. A
fel vételek arról tanúskodtak, hogy a
pá ra a szálakon lévő nanoméretű ba -
rázdákon csapódik le. A szálak meg -
nyúlt horgokkal is fel vannak szerelve,
ezek egyfajta gyűjtőpontok, ahol a le csa -
pódott vagy összegyűlt víz apró csep -
pekké áll össze. Amint elérték a meg -
fe lelő méretet, a cseppek a szál men tén
elindulnak a levél felé. Truscott meg fi -
gyelései szerint a vízcseppek másod -
per cenként 10-20 milliméteres sebes -
séggel is haladhatnak a szálon a levél
felé. A vízgyűjtés, cseppformálás és
an nak gyors elszállítása a levélhez
kritikus a moha életben maradásához.

Az S. caninervis egyedülálló abban a
tekintetben, hogy a fotoszintézishez
leveleinek nedvesnek kell lennie, és
gyökérszerű struktúrái nem gyűjtenek
vizet a talajból. A kutatók Truscott
sze rint megpróbálhatják lemásolni ezt
a megoldást, és újfajta vízgyűjtő rend -
szereket fejleszthetnek ki. A ködgyűjtő 
készülékekből leginkább a fejlődő or -
szágok lakosai profitálhatnak, akiknek
korlátozott a tiszta ivóvízhez való hoz -
záférése. A vizsgálatról a Na ture Plants
folyóirat számolt be.

Egyre nehezebb a
hobbicsillagászok élete
Egyre kevesebb em ber láthatja tisz -

tán a csillagos eget az utcák, épületek
és emlékművek éjszakai kivilágítása
miatt – mutatta ki egy nemzetközi ku -
tatócsoport. A világ lakosságának több 
mint 80 százaléka, Észak-Amerika és
Európa népességének 99 százaléka él
többé-kevésbé fényszennyezett ég alatt.
A Föld lakosainak több mint egy har -
mada nem látja a Tejutat a lakóhe lyé -
ről, Európában az arányuk 60 százalék
– olvasható a Sci ence Ad vances című
szaklap aktuális számában, amelyben
Fabio Falchi olasz tudós és kutató cso -
portja a 2001-es fényszennyezettségi
at lasz új kiadását tette közzé. A leg in -
kább fényszennyezett ország a délke -
let-ázsiai Szingapúr, ahol a népesség
to tális fényszennyezettségben él és
egy általán nem látja a csillagos eget.
Szingapúrt Kuvait és Katar követi, s
alig maradnak el tőle a fény szennye -
zett ség tekintetében. A legkevésbé fény -
szennyezett ország az afrikai Csád, a
Közép-afrikai Köztársaság és Mada -
gasz kár. Nemcsak az éjszakai életet
élő állatok tájékozódását zavarja össze
a mesterséges fény, hanem a növények
növekedését is hátráltathatja, ez sok
állatfaj táplálékát is veszélyezteti – fi -
gyelmeztetett Chris to pher Kyba, a ku -
ta tás egyik résztvevője, a potsdami
föld tudományi kutatóközpont munka -
társa, aki részt vett a munkában. Fabio
Falchi annak a reményének adott han -
got, hogy az új atlasz végre ráirányítja
az emberek figyelmét a fényszennye -
zésre. (mti)

A szerelemről
VÍZSZINTES: 1. “Csak a férfi

ké pes az elvont szerelemre, ...” (Böl -
sche). 13. Veszteség. 14. Detonátor.
15. Ama párja. 16. Láncfonalat erősít.
18. ... atya bűne; Queirós regénye. 19.
Maláj vitorlás hajó. 20. Malacbőr! 21.
Im port olaj! 23. Alá. 24. ... Hawk; an -
gol repülőgép. 25. Kortárs költő (Ist -
ván). 27. Törött bot! 28. Levegőt tü dő -
re vesz. 30. Liszttároló. 31. A ... és a
vég (Gra ham Greene). 33. Állókép.
34. Ezredes (röv.). 35. Bevarr! 36. Ne -
heztel. 38. Kissé hideg! 39. Ilyen a kö -
zös ló háta! 42. Fejfedő. 44. Est!! 46.
Fals. 48. Üres a kád! 49. Norvég rock -
együttes. 52. Végtag. 54. Faroló. 56.
Izraeli légitársaság. 57. Kereskedelmi
tevékenység. 59. Fegyvert használ. 60. 
Harc. 61. Titkon figyel. 62. Beinal! 63. 
Agrártudományi egyetem (röv.). 64.
Nap lórészlet! 65. Csillagtúra. 67. Ren -
dezget, rámol. 69. Színültig. 71. ... ke -
zekkel! (Glad stone). 72. Edényeket
tisz tít. 74. Lengyel légitársaság. 75.
Bog.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Tamiroff;
ame rikai filmszínész. 2. Dísznövény.
3. Svéd váltópénz. 4. Ligatagok! 5.
Fagylaltot eszik. 6. Kettőzve: erősen
ron csoló hatású puskagolyó. 7. Boro -
zó. 8. A ... de l’Est-en (Ady). 9.
Osztrák, kubai és ománi gkj. 10. A
zsák szája! 11. Szőlőfürt. 12. ... Su -
mac; perui operaénekesnő. 17. Afro-
...; erősen göndörített hajviselet. 19.
Tánclépés. 22. ... vino veri tas; Borban
az igazság. 24. Kiegészít, pótol. 25. A
gondolat befejező része. 26. Tunkol.
27. A szobába. 28. Szekrénybe helye -
ző. 29. Római hármas. 31. Kemény
fémmel bevont. 32. Néma Dórika! 35.
A gabona betakarítása. 37. Lakrészek!
40. A fiúhang része! 41. Svéd és izraeli 
gkj. 43. Lapokra váló kőzet. 45. Lapos
edény. 47. Teniszpályát burkol. 50. A
tudás is ez! 51. Szervezetet létrehozó.
53. ... a katona (R-GO). 55. A növény
része. 56. Történet, kázus. 58. Ag nus
...; Isten báránya. 60. A csat szélei! 62.
Ovidius gúnyneve. 63. Forma. 66. Le.
67. Az állatvilág szövőmestere. 68. Ja -
pán legyező. 70. Jeff Lynn együttese.
72. Mindig ez van! 73. Tisztelt Cím!
(röv.).
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Kovács lelkendezve megy
ha za a munkából:

- Képzeld, drágám - mond -
ja a feleségének. - Elő lép tet tek! 
Lesz saját irodám, és saját tit -
kárnőt is kereshetek!

- Na, szépen vagyunk - mo -
rogja a feleség. - Ajánlom, hogy
valami öreg, kövér titkárnőt ve -
gyél fel, aki mellett abszolút nem
érzel késztetést egy kis mun ka -
helyi etyepetyére!

- Úgy lesz, drágám! - mond -
ja Kovács. - Hétfőtől tiéd az ál -
lás!

***
- Hány éves vagy, kis fi am?
- Most még csak öt, de a -

pukám megí gér te, hogy ha jól
viselkedem, ak kor jövőre hat
leszek.

***

Áll a rendőr a szülészeten a
vajúd ó felesége ágyánál, látja
mennyire szenved az asszony,
erre mondja neki:

- Drágám, ha ennyire fáj, ak -
kor inkább hagyjuk az egészet!

***
- Álmomban tyúk és tojás

is voltam. De már nem em lék -
szem, melyik voltam hamarabb.

***
Két ügyvezető igazgató be -

szélget a vállalkozók klub já ban.
- Szólhatnál a titkárnőd nek,

hogy jobban vigyázzon magá -
ra. Pár hónappal ezelőtt, ami kor
nálatok jártam, még feltűnően
csinos, karcsú volt. Most meg
úgy elhízott, komoly hasa van.

- Az a baj, barátom, hogy
nekem kellett volna vigyázni.

***

Válóperes ügyvédnél:
- Van olyan lehetőség, hogy

ne kelljen feleségtartást fizetni?
- Van. Kettő is. Vagy nem

nősül meg, vagy nem válik el.

***
A falu legszebb lánya Pes -

ten ment férjhez. Pár év múlva
hazalátogatott, és hozta magá -
val a kisbabáját is.

- Milyen szép a szeme! -
mond ja a nagymama.

- Biztosan az apjáé!
- Igen, a szeme is az apjáé,

a szája is, a homloka is, a füle
is. Csak a neve nem. Az a fér -
jemé.

***
A főnök kérdezi a szőke tit -

kárnőjét:
- És mondja, elégedett a

hely zetével itt, a vállalatnál?
- Igen, főnök, csak a ha mu -

tartó nyomja a vállam.

***
A szőke nő kérdezi a taxist:
- Mennyibe kerülne, ha le -

vinne Ózdra, ott megvárná, míg
elintézek valamit, és vissza hoz na?

- Nem csak a távolságtól, ha -
nem az időtől is függ.

- Mondjuk akkor, ha esik?

***
- A régészek honnan isme -

rik fel a nőnemű csontvá za kat?
- Sokkal kopottabb az áll -

kapcsuk.
***

Egy kirándulócsoport bal lag
a hegyoldalban, amikor elha lad
mellettük egy rendőrautó, las -
san tolatva felfelé. Kérdezi az
egyik em ber a volánnál ülő rend -
őrtől:

- Mondja, kérem, miért to -
latva mennek fel?

- Mert nem biztos, hogy van
a hegytetőn akkora hely, ahol
meg tudunk fordulni.

Nemsokára ugyanez az au -
tó lefelé jön, de ismét tolatva.
Megint megszólítják a rendő -
röket a turisták:

- Miért tolatnak lefelé is?
- Mert mégis találtunk egy

helyet, ahol meg tudtunk for -
dul ni.

***
Egy idős férfi elmegy egy

vérmes örömlányhoz. Miután
levetkőznek, a lány kidobja az
öreg ruháit az ablakon. 

- Ez meg mire jó? - kérdezi 
az öreg. 

- Ha itt reggelig üzzük az
ipart, akkor ezek úgyis nagyok 
lennének neked - válaszol a nő.

Erre az öreg is kidobja a
lány ruháit… 

- Ez meg miért volt? 
- Azért, csillagom, mert mire

te ,,harcképessé” teszel, add ig -
ra ezek kimennek a di vat ból!

***
Kovács tanár úr sétálgat egy

áruházban, Bécsben és talál ko -
zik régi tanítványával, Móric -
kával.

- Hát te, Móricka, mit csi -
nálsz errefelé?

- Tudja, tanár úr, enyém ez 
az áruház meg a szemben lévő is.

- Ne viccelj velem, Móric ka!
Háromszor buktattalak meg ma -
tematikából. Fogalmad sincs a
számolásról, hogyan tudnál te
egy áruházat üzemeltetni?

- Egyszerű ez, tanár úr - fe -
leli Móricka. - Veszek vala mit,
mondjuk 40 schillingért és el -
adom háromszázért. Na, hát ez 
a 14% az én hasznom.

- Honnan tudható, hogy fér -
fi találta fel a térképet?

- Ki más írta volna oda azt, 
hogy 1 cm = 1 km?

*** 
Férj a feleségnek:
- Drágám, én ebben a há -

zas ságban váltam emberré!
- Miért, kedvesem?
- Mert egy állat voltam, mi -

kor elvettelek...

***
- Kivel beszélsz másfél órá -

ja a telefonon? - kérdezi a férj
a feleségétől.

- A barátnőmmel. Éppen azt
meséli, hogy influenzás és o -
lyan rekedt, hogy nem tud be -
szélni.

***
Két katica beszélget:
- Képzeld, felvételiztem az 

egyetemre.
- És, felvettek?
- Hülye vagy, hét ponttal?

***
Kovácsné nagyon rosszul ve -

zet, egy hónap alatt háromszor 
töri össze a kocsit. A férje ví -
gasztalni próbálja:

- Nem baj, drágám, egy -
szer bizto san eljön az az idő is, 
amikor a balesetnél nem te le -
szel a hi bás...

Iskolai események, filmcímekbe burkolva:
Első tanítási nap = Jöttünk, láttunk, vissza men nénk… 
Osztálypénz = Kincs, ami nincs 
Tanár felgyógyul = Bat man visszatér 
Közeleg az érettségi = Terminátor 2. – Az íté let napja 
Ha felelés előtt állsz = Vészhelyzet 
Minden órán dolgozat = Rémálom az Elm ut cában 
Röpdolgozat = Megint dühbe jövünk 
Töri óra = A bukás 
Ügyeletes tanár = Sen ti nel, az őrszem 
Szülői értekezlet = Végső visszaszámlálás 
Osztálykirándulás= Másnaposok

Mondások
* A férfiak mindent elfelejtenek. Ezért van las sított

visszajátszás minden meccsen.
* A legveszélyesebb sütemény az esküvői torta.
* Az én feleségem a legédesebb, legelnézőbb, és legszebb 

asszony a világon. (Ez egy fizetett po litikai hirdetés.)
* Férfihűségnek nevezzük azt a rövidke idő sza kot, ami két 

félrelépés közé esik.
* Ha a férfiak menstruálnának, állandóan a tamponjuk

méretével hencegnének!
* Mit szerethettek a nők a férfiakban, mielőtt a pénzt

feltalálták?
* Nős em ber is lehet boldog, csak a felesége rá ne jöjjön.
* Soha ne vitatkozz nővel, ha az fáradt, vagy ki van

pihenve.
* Szeresd a feleséged gyermekeit, mert lehet, hogy a

sajátod is köztük van!

- Csak nyugalom, Alfréd, és ne veszítsd el a
lélekjelenléted! Tudod, csak gondolkodj pozitívan!
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Megjelent az 
Erdélyi Gyopár

idei harmadik lapszáma
Tartalmából: 
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 125 éves

ünnepsége
• Két kötettel indult útjára az EKE- ba -

kancs
• Erőss Zsolt Teljesítménytúra: Zsolt

min dig nappal járt
• Jókai Mór Emlék- és Teljesít ménytúra
• Készülődés a XXV. EKE Ván dor tá bor ra
• Honismeret: Őrtorony és mes ter kert

Kriz bán
• Tusnádfürdő termálkútjai

• Az Oszlea-hegy Természet vé del mi Terület 
• Az álskorpiók és kutatástör téne tük Erdélyben 
• Gombásszunk, teljen a kosár!
• A ködről és egyéb jelenségekről 
• Kezdődik a rövid, de kellemes éjszakák időszaka

EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két ré -

sze (Barangolások a Remetei-

 sziklaszoros és a Bedellő kör nyé kén / 
Barangolások Brassó környékén) 
látott nap vilá got az EKE 125. szüle -

tés nap jára. A kö tetek üze nete egyértelmű: kel jünk útra! Nézzünk szét Er dély -
ben, ve gyük számba értékeinket, és mu tas suk meg ezeket má sok nak is!
Legyünk büszkék ja vaink ra!

Hátizsákos útitárs. Egy-egy vidékről egy-egy spirálozott kis füzetecske,
ben ne néhány túrale írással, történelmi ismer tetővel kalauz gyanánt ki sebb- 
nagyobb társaságoknak. Ez az Erdélyi Kár pát-Egyesület aján déka, és számos
hasonlót is ter vez megjelentetni a turistaság, honismeret és környezet véde lem
fontosságát hirdető szer ve zet.

EKE-memória -
kártyák

El tudja képzelni, hogy gye -
reke nem csak a szá mí tógép
előtt ül, hanem a kö zös játék, a
természet és a hasznos tudás
felé ka csint gat? Van rá mód,
hoz zá pe dig eszközt kínál az
Erdé lyi Kárpát-Egyesület. Az
EKE-memóriakártya en nek a
kul csa, mellyel játsz va is mer -
he tik meg ki csik és na gyok Er -
dély szép sé geit, ter mészeti tá -
jait, ne ve zetes építményeit, az
állat- és nö vényvilág színe- ja -
vát. És a kártyázás csak a kez -
det, melynek foly tatása a vágy: 
élőben is megis mer ni az er dé -
lyi cso dákat. És ezzel minden
szülő egyet érthet, hisz alap vető 
köte lességünk értékeink átadá -
sa gyerekeink nek.

Az Erdélyi Kár pát- Egyesület legújabb ki ad vá nyait (Erdélyi
Gyopár, EKE-füzetek, illetve EKE- me móriakártyák) ke resse 
az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tősé -
gében, valamint a nagy bá nyai De mokrácia Központban, illetve
megren del hetők az eke@eke.ma címen.

 8 felturbózott palacsintarecept
(Folytatás előző klapszámunkból) Nem szégyen, ha bevallod, a palacsintát

nem csak gyermekként szeretted, hanem felnőtt fejjel is élsz-halsz ezért a
desszertért. Lehet az kakaós vagy túrós, mi is imádjuk! Cikkünkben 8 receptet
gyűjtöttünk össze, amit feltétlenül ki kell próbálnod!

Őszibarackos palacsinta
A palacsinták egyik legfinomab bi -

ka ez a barackos verzió. Ha Te is ked -
veled a hasonló desszerteket, lepd meg
magadat vagy a családodat vele!

Hozzávalók: 
A tésztához: 10 dkg liszt; 3 dkg kó -

kuszreszelék; 2 dl tej; 1 tojás; 1 ek cu -
kor; 1 csipet só.

A sütéshez: olaj.
A töltelékhez: 2 dl tej; 3 ek cukor; fél csomag vaníliás krémpor.
A tetejére: 30 dkg őszibarack; 1,5 ek cukor.
Elkészítés: A töltelék hozzávalóit keverjük el alaposan, hogy krémet kapjunk

belőle. Ezt követően készítsük el a tésztát: egy tálban keverjük el a lisztet, a cuk -
rot, a tejet, a sót és a tojást, valamint adjunk hozzá annyi vizet, hogy krémes álla -
gú legyen. Keverjük bele a kókuszreszeléket is, majd süssünk belőle pala csin -
tákat. A cukrot egy serpenyőben karamellizáljunk, erre tegyük rá a megmosott és 
félbevágott barackokat. Forgassuk össze, öntsünk alá egy kis vizet, majd vegyük 
le a tűzről. A palacsintákat töltsük meg a krémmel, hajtsuk össze tetszőleges for -
májúra és a tetejére tegyük a karamellizált barackot.

Amerikai palacsinta
Ha szereted a palacsintát, de kissé már unod a hagyományos mag yar verziót,

érdemes kipróbálnod az amerikait! Elkészítése egyáltalán nem bonyolult. 
Hozzávalók: 30 dkg liszt; 6 dkg cukor; 3 dkg vaj; 3 tojás; 2,5 dl tej; 2,5 dl

tejszín; 1 tasak sütőpor
Elkészítés: A sütőport keverjük el a liszttel, a tojásfehérjékből pedig verjünk

kemény habot. A tojássárgákat a cu -
korral és a vajjal keverjük habosra, 
majd adjuk hozzá a lisztes keve ré -
ket, egy csipet sót és a tejszínt. Vé -
gül forgassuk bele a tojásfe hérjé -
ből vert habot is. Egy serpenyőben
melegítsünk fel egy kevés vajat és
öntsünk bele annyit a tésztából,
hogy ha mindkét oldala megsül,
nagyjából 1 centiméter vastag pa -
la csintákat kapjunk. Lekvárral, gyü -
mölcsökkel kínáljuk.

2 hozzávalós banános palacsinta
Ha reggelire valami édeset ennél, vagy csak egy szupergyorsan elkészíthető

desszertre vágysz, mutatunk egy remek ötletet. 
Hozzávalók: 1 banán; 2 tojás. 
Elkészítés: A banánt hámozzuk meg, daraboljuk fel és tegyük bele egy tálba.

Egy villa segítségével készítsünk belőle masszát. A tojásokat verjük fel, adjuk
hozzá a banánhoz és alaposan keverjük el. Az így kapott tésztából egy-egy evő -
kanálnyit süssünk ki egy kiolajozott, kisméretű serpenyőben, mintha palacsinta
lenne. Fogyaszthatjuk bármilyen lekvárral vagy gyümölccsel.

            (folytatjuk)          (femcafe.hu)
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APRÓHIRDETÉSEK

• 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.

• Nagytételben eladó 4 éves al ma -
pálinka. 15 lej/l. Telefon: 0262-293 077

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel értesültünk, hogy sze -
retett osztályfőnöknőnk

KÖLLER ÉVA
hosszan tartó betegség után el hunyt.
Emlékét szívünkben megőrízzük.
A Nicolae Iorga Általános Iskola

1996-os évfolyamának 8. C osztálya.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik szeretett drága férjem

FEKETE LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek és fájdal munk -
ban osztoztak.

Szerető felesége Júlia, fiai  István,
Laci és családjuk.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettük tudomásul
szeretett feleséged
BACHNER MOLDOVAN GETA

halálhírét.
Drága János, átérezzük vesztesé -

ged súlyát, együttérzünk Veled.
Osztálytársaid és az osztályfőnök.

A nagybányai Gh. Sincai Líceum
1980-ban végzett XII. C osztályának
egy kori diákjai megrendüléssel érte -
sültek volt osztálytársuk

SZABÓ ISTVÁN
elhunytáról. Őszinte részvétüket

fe jezik ki a családnak

  
MEGEMLÉKEZÉS

Az élet múlik, de akit szerettünk,
arra életünk végéig szeretettel emlé -
kezünk.

HERCZEGH JÁNOSNÉ,
született SPILLER JOLÁN,

drága Nagymama 50 éve vissza ad -
ta lelkét Teremtőjének.

Drága emléke a még élő 7 unokája 
szívében szeretettel megmaradt, akik -
nek egyike Asztalos Szilvia

Könnyes szemmel és szomorú szív -
vel emlékezünk a koltói

PAP FERENC
halálának első évfordulójára. 
Emlékét kegyelettel őrzi fia és csa -

ládja.

Szomorú szívvel emlékezünk a sze -
retett férjre, édesapára és nagy a pá ra

DERECSKEI LAJOSRA,
aki  július 4-én lesz 34 éve, hogy

örökre itt hagyott bennünket.
Isten nyugosztalja békében.
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

család.

Holnap lesz két éve annak a szo -
morú napnak, amikor a szeretett fe le -
ség, anya, nagymama

SZOPKÓ EMÍLIA
örökre eltávozott körünkből.
Emléke örökké szívünkben él.
A család.

Fájó szívvel emlékezünk június
28-ra

RÁKOSI ISTVÁN
halálának első évfordulóján.
A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk a koltói
PAP SÁNDOR

halálának 5-ik évfordulóján.
Megpihent a dolgos jó apai szív /

áldás és hála övezi e sírt. / Szerető férj 
voltál, drága édesapa és nagyapa / Bá -
natos családodnak most az őrangya -
la. / Aki az Úrban bízik, ha meghal is él.

Nyugodj békében.
A bánatos család.

Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, / amit tőlünk soha senki el nem
vehet. / Telhetnek hónapok, múlhat nak
évek, / szívből szeretünk, s nem fele -
dünk téged!

Mély fájdalommal emlékezünk ar -
ra a június 26-ra, amikor a szeretett fe -
leség, anya, anyós, nagymama

FÁCZKI (szül. Venter) MÁRIA
19 éve örökre itt hagyott bennün -

NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei. Értékes információ -
kat kapha tunk az adott kor fotog rá -
fiai látás módjáról, építészetéről. Ne 
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szel -
lemi kin cseket. Őrizzük meg gyűjte -
mé nyünk ben vagy digitalizálva.

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

Vásárosnamény
2016.  július 7.

Vásárosnamény
2016. július 13.

0747017580 – Csoma Bea

GYÓGY TOR NA – a jövő kedden
KI VÉTELESEN elmarad!

Baba-mama klub
A VAKÁCIÓBAN IS

min den szerdán 18.00 órától!

Szeretettel várjuk a pocakla kó -
kat és természetesen a már csúsz -
kálókat, mászkálókat, totyo gókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagy bányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apu ká -
ik kal együtt a Teleki Házba!

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

HIRDESSEN

a Bányavidéki
Új Szóban!

Bármennyit írnak,
csak húsz nappal csökken

a rabok büntetése
Gátat szabott az úgynevezett „bör -

tön irodalom-biznisznek” a Cio loş-kabi -
net: egy kedden elfogadott kormány -
rendelet szerint bármennyi tudomá nyos
munkát publikálna is egy elítélt Ro má -
niában, ezentúl legfeljebb húsz nappal
csökkenthetik büntetését.

A korábban 2013-ban hozott rende -
letnek el vileg a társadalmilag hasznos
munkát kellett volna ösztönöznie, va -
ló jában azonban kiskapuvá vált, ame -
lyet üzletszerűen használnak ki az elí -
téltek büntetésük lerövidítésére. Míg ko -
rábban évente egy-két könyvet pub li -
káltak a rabok Romániában, tavalye lőtt
csaknem 70, tavaly pedig több mint 330
ilyen „tudományos dolgozatot” adtak ki.

Miután a sajtó megkérdőjelezte a
hirtelen felvirágzott „börtönirodalom”
tudományos értékét és azt, hogy való -

ban az elítéltek írták azokat, a Cioloş-
 kabinet februárban ideiglenesen hatá -
lyon kívül helyezte az írástudó elítél tek -
nek kedvező rendeletet, most pedig úgy
módosította, hogy azzal ne lehessen je -
lentősen csökkenteni büntetést.

A sürgősségi rendelet szerint au gusz -
tus 31-e után csak azokat a börtönben írt
könyveket, újításokat, vagy szabadal -
makat vehetik figyelembe a feltételes
szabadlábra helyezést elbíráló bizottsá -
gok, amelyek tudományos értékét az ok -
tatási minisztérium kutatásügyi orszá -
gos tanácsa vagy a szabadalmi hivatal
igazolja. (kronika.ro)

Július 4-én, hétfőn kezdődő 

kacsalábon forgó
Kézmíves Táborunk
résztvevőit arra kérjük, hogy vala -

melyik szülő (vagy nagyszülő) kísére -
tében reggel legkésőbb 9 órakor je -
lent kezzenek a Teleki Mag yar Házban
regisztrációra és a tábordíj (résztvételi 
díj és étkezési hozzájárulás) befizeté sé -
re. Információ: +40-740-751490.
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László Csaba: megerősödve 
búcsúznak a magyarok 

„A belga győzelem megérdemelt. A gólkülönbségen lehet vitat koz -
ni, de azt hiszem, hogy már az első tíz perc után is lehetett érezni, hogy
a magyarok fölé kerekedtek gyorsaságban és egyéni precizitás terén
is„ – értékelte László Csaba a labda rúgó- Eu rópa-bajnokság vasár n a -
pi nyolcaddöntőjét, amelyen Bel gium 4-0-ra nyert Magyarország el len. 

Az MTK volt edzőjének és játé kos-
 megfigyelőjének azt tetszett, ahogyan
Bernd Storck legénységének a játéka a
hajrára kinyílt és próbálkoztak, de sze -
rinte már picit elfáradtak, és el kell is mer -
ni, hogy az ellenfél jobb volt. „Ez nem
negatívum„ – tette ugyanakkor hozzá,
rámutatva, hogy a mag yar válogatott ösz -
szességében elérte azt, amiért kiment az
Eb-re: örömet tudtak szerezni szurko ló -
iknak, megmutatták magukat Európá -
nak, ráadásul megerősödött csapatként 
tértek vissza.

„Aki ennél többet várt, az nem látja
reálisan a dolgokat„ – magyarázta. A
székelyudvarhelyi születésű szakem ber
hangsúlyozta, hogy a bravúros csoport -
elsőség után a legjobb tizenhat között
már egy másik „dimenzióba„ került a
válogatott. A belgákkal kapcsolatban
em lékeztetett arra, hogy még a kispad -
jukon is olyan játékosaik vannak, ame -
lyekért Európa klubjai sorban állnak,
hogy megszerezzék őket, bármikor ké -

pesek olyan egyéni megoldásokra, a me -
lyekkel eldönthetik egy mérkőzés sor -
sát. „Ezt a különbséget még öt év alatt
sem lehet bepótolni, ilyen tehetségeket 
nem akasztasz le csak úgy az ágról„ –
mutatott rá László Csaba.

A szakember ugyanakkor arra is rá -
világított, hogy az elmúlt évtizedek ku -
darcai láttán most a legkisebb előre lé -
pés is hatványozott jelentőséggel bír a
mag yar válogatott tekintetében, a szer -
vezettség és az egység jelentette azt a
pluszt, ami eddig hiányzott náluk. „Ha
labdát szereztek, megpróbálták meg tar -
tani azt és megjátszani. Ilyet régebben
nem láttunk náluk„ – példázta. A  ma gyar
és a nemzetközi labdarúgásban egya -
ránt jártas edző szerint eddig ők irigy -
kedtek szomszédjaikra, most viszont a
helyzet változott, és ez már önma gá ban
is nagy pozitívum. A folytatásra nézve
fontosnak tartja, hogy ne legyen törés,
és a világbajnoki selejte ző kön is siker -
rel szerepeljen a váloga tott. (Krónika)

Élen végeztek a magyarok
a kajak-kenu-Eb-n 

A moszkvai kajak-kenu Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján
hat érmet szereztek a mag yar versenyzők, így a küldöttség 14 érem -
mel, öt arannyal, öt ezüsttel és négy bronzzal végzett a rangsor élén.

A délelőtti programban Kozák Dă -
nu ta előbb egyesben, majd párosban Sza -
bó Gabriella oldalán diadalmaskodott
500 méteren. Különösen érdekes volt az
egyes küzdelem, ugyanis – mint azt Ko -
zák elmondta – nem hangzott el a rajt -
vezényszó, ez pedig kaotikus starthoz
vezetett. Ezt követően a párosban nem
kellett izgulnia Kozáknak, hiszen Sza -
bó Gabriellával az első métertől az u -
tolsóig uralták a mezőnyt.

A vasárnap délelőtti harmadik  m a -
gyar érem Nádas Bence nevéhez fű ző -
dött. A négyes vezérevezőseként szom -
ba ton győztes kajakos ezúttal 500 mé -
ter egyesben harmadik lett, igaz, hosz -
szú percekig másodiknak érezhette ma -
gát, és gyakorlatilag csak az eredmény -
hirdetés előtti pillanatokban vált hiva -
ta lossá, hogy 8 ezreddel kikapott a cím -
védő dán René Poulsentől.

A délelőtti programban a Hufnágel
Tibor, Dombvári Bence, Ceiner Benjá -

min, Kugler At tila összeállítású K-4 1000
méteres egység csak hetedik lett, így –
ahogyan azt Storcz Botond, a válo ga -
tott edzője az MTI-nek elmondta – bi -
zo nyosan nem ez a négyes áll majd rajt -
hoz az olimpián. Kiss Tamás C-1 500
méteren 4. lett, C-2 500 méteren a Ko -
risánszky Dávid, Mike Róbert duó 6.,
míg K-2 500 méteren a Tóth Dávid,
Kulifai Tamás összetételű hajó rossz
rajt után a 7. helyen zárt.

A délutáni finálékban Douchev-J a -
nics Natasa egyesben K-1 200 méteren 
6. lett, akárcsak Hajdu Jonatán C-1 200
méteren. K-1 200 méteren Birkás Ba -
lázs ötödikként zárt. K-2 200 méteren
Douchev-Janics és Homonnai Luca egy
darabig bronzérmesnek érezhette ma -
gát, de végül a célfotó alapján csak a
negyedikek lettek. C-2 200 méteren a
Lantos Ádám, Nagy Péter összeállítású 
hajó az ötödik lett. Az utolsó 200 méte -
res döntőben a Horváth Bence, Szomo -

lá nyi Máté összeállítású K-2-es egység 
48 ezreddel maradt le a győztes szerbek -
től, de így is első felnőtt érmét  szerez te.

A kontinensviadal záróprogramjá -
ban, azaz az 5000 méteres finálékban
újabb két mag yar érem született, a ke -
nus Kiss Tamás végig vezetve, fan tasz -

tikus hajrával diadalmaskodott, míg Bo -
donyi Dóra a kajakosok között máso -
dik lett. (MTI)

„Brexit„ az Eb-n: Izland hazaküldte
az angol válogatottat 

Az izlandi labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva meglepetésre
2-1-re legyőzte az angol csapatot a franciaországi Európa- baj nok -
ság hétfő esti nyolcaddöntőjében, Nizzában.

A találkozó villámgyors gólvál tás -
sal indult: a negyedik percben Rooney
értékesített magabiztosan egy büntetőt, 
majd két percre rá Izland az első tá ma -
dásából egyenlített Ragnar Sigurdsson 
révén. Ez volt az Európa-bajnokságok
történetének első olyan mérkőzése, a -
melynek első hat percében mindkét e -
gyüttes betalált.

A 323 ezer lakosú északi sziget or -
szág csapata ezután is aktívan tá ma dott,
s Sigthórsson góljával a 18. percben a
vezetést is megszerezte. Ez volt az iz -
landi támadó első ka put eltaláló lövése
a kontinenstornán 263 perc alatt. Az iz -
landi együttes – amely a csoportkörből
a mag yar válogatott mögött második -
ként jutott tovább az F jelű négyesből – 
a vasárnap esti negyeddöntőben a há zi -
gazda francia csapattal mérkőzik Pá -
rizs ban.

Eredmény, nyolcaddöntő:
Izland-Anglia 2-1 (2-1)
Nizza, Stade de Nice, 33 901 néző,

v.: Damir Skomina (szlovén)
gólszerzők: R. Sigurdsson (6.), Sigt -

hórsson (18.), illetve Rooney (4., 11- es -
ből),

sárga lap: G. Sigurdsson (38.), A.
Gun narsson (65.) illetve Sturridge (47.)

A hétfő délutáni nyolcaddöntőben a 
legutóbb ezüstérmes olasz labda rúgó-
 vá logatott 2-0-ra legyőzte a címvédő
spanyol csapatot a négy évvel ezelőtti
finálé visszavágóján, Saint-Denis-ben. 
Az olasz együttes szombat este a vi lág -
bajnok német válogatott el len játszik a
negyeddöntőben, Bor deaux-ban.

Eredmény, nyolcaddöntő:
Olaszország-Spanyolország 2-0 (1-0)
Saint-Denis, Stade de France, 76 165

néző,
v.: Cüneyt Cakir (török)
gólszerzők: Chiellini (33.), Pellé (91.)
sárga lap: De Sciglio (24.), Pellé (54.),

T. Motta (89.), illetve Nolito (41.), Bus -
quets (89.), D. Silva (94.)

(Krónika)

Negyeddöntők következnek
A legutóbb ezüstérmes olasz, valamint az izlandi válogatott hétfői

továbbjutásával teljessé vált a franciaországi labdarúgó Euró pa- baj -
nokság negyeddöntőjének mezőnye.

Az Európa-bajnokság nyolcaddön -
tőinek eredményei:

Olaszország-Spanyolország 2-0 (1-0)
Izland-Anglia 2-1 (2-1)
Lengyelország-Svájc 1-1 (1-0, 1-1,

1-1) - tizenegyesekkel: 5-4
Wales - Észak-Írország 1-0 (0-0)
Portugália-Horvátország 1-0 (0-0,

0-0, 0-0) - hosszabbítás után
Franciaország-Írország 2-1 (0-1)
Németország-Szlovákia 3-0 (2-0)
Bel gium-Magyarország 4-0 (1-0)

Negyeddöntők programja:
június 30., csütörtök:
Lengyelország-Portugália, Mar se il -

le 22.00
július 1., péntek:
Wales-Bel gium, Lille 22.00
július 2., szombat:
Németország-Olaszország, Bor dea -

ux 22.00
július 3., vasárnap:
Franciaország-Izland, Párizs, Stade

de France 22.00.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Tudja, pontosan hányadikak lettünk az Eb-n?
Véget értek a nyolcaddöntők a franciaországi Eb-n, és a kiesett csapatokat

a különböző statisztikai mutatók alapján rangsorolták. Ennek megfelelően
kialakult az “alsóház” sorrendje is, nincs okunk panaszkodni.

A 2016-os Eb alsóházi végeredménye:
9. Horvátország 10. Spanyolország 11. Svájc 12. Anglia 13. MAGYAR -

ORSZÁG 14. Írország 15. Szlovákia 16. Észak-Írország 17. Törökország 18.
Albánia 19. Románia 20. Svédország 21. Csehország 22. Ausztria 23. O rosz -
ország 24. Ukrajna

Legutóbb 44 évvel ezelőtt jártunk Európa-bajnokságon, akkor a negyedik
helyen zártunk, persze akkor csupán négy válogatott volt ott a tornán. Azt
követően még három világbajnokságon vettünk részt, mindhárom al kalom -
mal rosszabb volt a helyezés, mint a mostani 13. hely: 1978-ban a 15., 1982-
 ben a 16., 1986-ban a 18. lett Magyarország válogatottja.

Mi ez, ha nem feltámadás! (24.hu)


