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Olcsóbb lesz a gáz
Átlagosan három százalékkal csök -

ken a földgáz ára a lakossági fo gyasz tók
számára – tájékoztat az Országos E ner -
giaár-szabályozó Hatóság múlt pén te -
ki közleményében (egy nappal azután,
hogy a kormány bejelentette a gázárak
befagyasztását). Az intézmény a bel föl -
dön kitermelt földgáz árának a jelen le -
gi (mega watt-óránként 60 lejes) szin ten
tartását is jóváhagyta. Az árcsökkentés 
egyik oka, hogy a lakossági fogyasz tók -
nak szánt gázmennyiséget kizárólag a
belföldön kitermelt mennyiségből biz -
tosítják, a másik a szállítási díjak csök -
kenése. Az új gázár július elsejétől 2017.
március 31-ig érvényes. (Háromszék)

Forrás: nyugatijelen.com

250 lejes támogatást kapnak a
diákmunkásokat alkalmazó vállalatok

250 lejes havi támogatásban része sí tik azokat a munkaadókat,
akik a nyá ri vakáció ideje alatt diákokat al kal maz nak - jelentette be
az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM).

A hatóság közleménye szerint a ha -
vi 250 lejes támogatás 60 napig, vagyis 
két hónapig vehető igénybe egy nap tá ri év 

ideje alatt. Ahogy a közlemény fo gal maz,
a diákok fizetése és a 250 lejes juttátás
közti összeget a munkaadónak kell állnia.

A támogatáshoz a munkaadó és a
diák között - akár teljes, akár rész mun -
kaidőre szóló - egyéni munka szer ző dést, 
vagy meghatározott időtartamra szóló
munkaszerződést kell létesíteni. A köz -
lemény arra is kitér, hogy a 18. élet é vü -
ket még be nem töltött diákok esetében 
a napi 6, illetve a heti 30 órára szóló
egyéni munkaszerződéseket teljes mun -
kaidős állásnak kell tekinteni. 

Az alkalmazó a diákmunkások után 
járó 250 lejes támogatást a munka nél -
küliségi biztosítás visszatartásával ,,kap -
ja meg”. A vakáció kezdete előtt kötött 
munkaszerződések esetében nem kér -
hető a támogatás. (mediafax)

Búcsú volt Aknasugatagon.
Szent Péter és Szent Pál
apostolokat ünnepelték

Június 29-én búcsús misén vettek részt a Má -
ramaros különböző településeiről érkezett zarán -
dokok Aknasugatagon.

A misét Ft. Tracsek Oszkár máramarosszigeti születésű és
jelenleg Magyarországon, a Szeged–Csanádi Egyházme gyé -
ben szolgáló lelkipásztor celebrálta. Szentbeszédében a szó -
nok kihangsúlyozta azt, hogy ma különösképpen gon dol nunk
kell arra, hogy valójában kik voltak és ma is kik a szentek.
Különös tekintettel Péter és Pál apostolfejedelmekre, akik 
életében az első helyet mindig Isten foglalta el. A ma em be -
rének pedig ezt kéne szem előtt tartania. Prédikációjában a
lelkipásztor elmondta, hogy „a szentek nem valami csoda bo -
garak, hanem mindenkihez hasonló hús-vér emberek, akik a -
zért állhatnak példaképül előttünk, mert Istennel való kap -
csolatukat semmi másért nem hanyagolták el és semmi mást 
nem részesítettek előnyben.”

A mise végén Ft. Kovács István köszöntötte a Bor sa bá -
nyáról, Felsővisóról, Rónaszékről, Máramarosszigetről, Nagy -
bányáról, Kapnikbányáról és Felsőbányáról érkező zarán do -

kokat, majd köszönetet mondott a sugatagi híveknek azért,
hogy készséggel segítettek ezt az ünnepet minél szebbé ten -
ni. Továbbá kiemelte azt, hogy az aknasugatagi hívek Péter
és Pál apostolokon kívül nagy tisztelői Nepomuki Szent Já -
nosnak és Szent Józsefnek is.

A mise végén felcsendült a bányászhimnusz, a pápai him -
nusz és a mag yar himnusz egyaránt. Aknasugatagon a za rán -
dokokat szeretetvendégségben is részesítették. (ehirmondo.ro)

Lapárta

EURO-2016:
Wales szépen búcsúzott,

Portugália az egyik döntős
Portugália válogatottja 2-0-ra le -

győzte Wales csapatát a franciaországi 
labradrúgó-Európa-bajnokság szerda
esti elődöntőjében. Ronaldóék a csü -
törtöki Franciaország-Németország mér -
kőzés nyertesével játsszák a vasárnapi
finálét.

Főtér Fesztivál 2016.
Szep tem ber 16-18. között.
A Főtér Fesztivál honlapja:
www.foterfesztival.nagybanya.ro
www.facebook.com/foterfesztival

Idén is színes programokat
kínál augusztus 15-20. között

a Máramarosszigeti Szent
István Napok. Harmadik

alkalommal sikerül
megrendezni ezt a közösséget,
nemzeti identitást, egyházat

szolgáló rendezvénysorozatot,
mely önkéntes munkára,

egyházi és civil összefogásra
alapozza célkitűzéseit.

Közzétették a VIII. osztályosok
vizsgaeredményeit

Kissé szervezetlenül, több órás vára -
kozás után július 1-én, pénteken délu -
tán osztotta ki a Máramaros Megyei
Tanfelügyelőség a megye iskolai gaz -
ga tóinak és az iskolák képviselőinek a
VIII. osztályosok képességvizsga ered -

ményeit.
A megye mag yar tannyelvű iskolái -

nak eredményei a próbavizsga ered mé -
nyeit felülmúlták, a diákok a vára kozás -
nak, egyes esetekben a várakozáson fe -
lül  teljesítettek, (folytatás a 2. oldalon)

A Petőfi Sándor Pro gram
ösztöndíjasa jön Máramarosszigetre

A Petőfi Sándor Pro gram ösztöndíjasa, Lovász Dénes
néptáncoktató érkezik szeptember elsejétől a Történelmi
Máramaros mag yar közösségének a körébe.

Lovász Dénes és Lovász Zsófia 2012-ben alapították meg
a Sziget táncegyüttest, évente különböző rendezvényeket
szerveztek, hagyományos szüreti bált, farsangi bált, lo cso ló 
bált, néptánctábort. A néptáncoktatáson betanított tánc ko -
reográfiával felléptek a Máramarosszigeti Szent István
Na pokon, Nagybányán a Főtér Fesztiválon és különböző
kulturális rendezvényeken.

A táncoktató házaspár ősztől, kilenc hónapig Máramaros -
szi getre költözik, a Petőfi Sándor Pro gramnak köszön he tő -
en megszervezhetik heti rendszerességel a táncházat, nem csak
a Hollósy Házban, hanem Hosszúmezőn és Aknasugatagon is.

Habár a Petőfi Sándor Pro gram szeptembertől júni us ig
tart, Lovász Dénes  táncoktató  tervei szerint tevé keny sé gét
a jövő nyár folyamán is folytatja, a már hagyo má nyos sá
vált néptánctáborban.

A táncoktató célja erősíteni a nemzeti hovatartozás ér -
zését a szórvány mag yar közössége körében.

Pongárcz Panni - Máramarosi Visszhang
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Egyházi hírek
*A Nagybánya-óvárosi Reformá -

tus Egyházközségtől kísértük utolsó
földi útjára Rákosi Nagy Ferenc test -
vérünket, aki 91 évesen hunyt el; özv.
Kovács Attiláné született Módi Mag -
dolna asszonytestvérünket, akit 71 é -
ve sen szólított magához az Úr; özv. Tu -
kács Károly Ferencné született Mo -
ga Margit asszonytestvérünket, akit  85
évesen szólított magához az Úr; utolsó
földi útjára kísértük ifj. Szabó István
testvérünket, aki 55 évesen hunyt el és
péntek délután 15 órakor a Virághegyi
temetőbe kísérjük id. Szabó István test -
vérünket, aki 80 évesen hunyt el.

Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt Vicsai Mihály és Orso -

lya tartották keresztvíz alá Vicsai Sza -
bolcs és Filcz Emese kisfiát, aki a ke -
resztségben a Vicsai Krisztián nevet kap -
ta.

* Egymásnak örök hűséget eskü dött
Oltean Ditter Ga briel ortodox ifjú és

Haloszta Ing rid Éva református haja -
don; valamint Feldman Paul Fa bian
ifjú és Kővári Erzsébet hajadon.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra László született Pechár Ro -
zália asszonytestvérünket, akit 89 éve -
sen szólított magához az Úr és Szráti
Ludovic József testvérünket, akit 66
évesen kísértünk utolsó földi útjára.

Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Jogi fogalomtár (30.)
A polgári szerződéses felelősség

(románul răspundere  contractuală)
- A törvényhozó a Polgári Tör vény -
könyv 1.349. szakaszában meghatá roz -
za,  hogy minden személynek köte les -
sége teljesíteni a szerződés által fel vál -
lalt kötelezettségeit.

A szerződéses felelősség egy hatá -
lyosan létrejött  szerződést igényel. Ezt 
követően a szerződés megkötésének és 
annak teljesítésének ideje alatt, ha va -
lamelyik fél nem teljesíti szerződéses kö -
telezettségeit, vagyis szerződés sze gést
követ el, felelősségre vonhatóvá válik
a szerződés előírásai alapján. A szerző -
désszegés többféle változata isme re tes:
szerződési  kötelezettségek elmulasz -
tása, nem megfelelő teljesítés vagy kés -
leltetett teljesítés.

Minden olyan más esetben, amikor
valamely személynek kárt okoznak, de 
a szerződéses felelősség hatálya nem
terjed ki erre, mivel szerződésen kívüli
jogviszonyról van szó, a szerződésen kí -
vüli felelősség, vagyis a deliktuális fe -
lelősség  alkalmazandó.

A fenti meghatározások alapján a szer -
ződéses felelősség a következő felté te -
leket követeli meg, más szóval, egy sze -
mély felelősségre vonása szerződés sze -

gés elkövetése végett a következő fel -
tételek  teljesülése esetén  történhet:

- egy tiltott cselekedet elkövetése;
- károsodás vagy sérelem létrejöt -

te a hitelezővel szemben a tiltott cse le -
ke det elkövetésének hatására;

- okozati összefüggés fennállása a
tiltott cselekedet és a sérelem vagy ká -
rosodás között;

- bűnösség.
Mindezen felelősségre vonási eljá -

rásra azért van szükség, mert a polgári
ügyletekben gyakran előfordul, hogy a 
felek nem tudnak eleget tenni felvállalt 
kötelezettségeiknek. A sérült érdekek
kiegyensúlyozására megoldást kínál a
szerződéses felelősség.

Például abban az esetben, ha egy
sze mély haszonbérleti szerződés által i -
gény be vesz egy mezőgazdasági gé pet, 
és a munkálatok alatt a tulajdonos a
bérlőt megfosztja ennek használati
jogától, a bérlőnek a szerződéses
felelősség alap ján jogában áll
kártérítést követelni.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Edith-Renáta,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Közzétették a VIII. osztályosok
vizsgaeredményeit

(folytatás az első oldalról) nagyobb gon -
dot a matematika vizsgatételek okoz -
tak, viszont a mag yar nyelv és iroda -
lomnál is voltak olyan kérdések, me -
lyek a nyolcadikosok szintjéhez mér -
ten magasabbak voltak.

A Nicolae Iorga Általános Iskolá -
ban vizsgázó diákok óvások előtti át la -
gos eredménye a legnagyobb, 7,02, kö -
veti a felsőbányai líceum 6,95-ös át -
laggal, a Németh László Elméleti Lí ce -
um 6,81-es átlaggal, a Leöwey Klára Lí -
ceum 6,32-es, a Szamosardói Általá nos
Iskola 6,30-cal, a domokosi 6,16-tal, a
koltói 5,93-mal, a szinérváraljai 5,63-
 mal, és a hosszúmezői 4,67-tel.

A legjobb  eredményt Pop Kriszta,
a Nicolae Iorga Általános Iskola diákja
érte el, 9,53-as átlaggal vizsgázott, őt

követi Balogh Ádám, a Németh László
Elméleti Líceum diákja és Nagy Na o -
mi, a felsőbányai líceum tanulója 9,18-
 as átlaggal.

A Németh László Elméleti Líceum
diákja, Balogh Ádám  10-es dolgozatot 
írt matematikából, a felsőbányai Nagy
Na omi 9,75-öt, és a Nicolae Iorga Ál -
talános Iskolából Pop Kriszta 9,66-os
jegyet ért el ugyancsak matematikából. 
Román nyelv és irodalomból a legjobb
dolgozatot Pop Kriszta írta a Nicolae
Iorgából, 9,55-re értékelték, a mára ma -
rosszigeti Leöwey Klára Líceumból Alb
Mihály 9,35-öt kapott, és a felsőbányai 
Maidic Henrietta 9,30-at. Mag yar nyelv
és irodalomból a legnagyobb jegyet a
felsőbányai Maidic Henrietta érte el,
dolgozatát 9,6-ra értékelték, 9,40-et ka -
pott dolgozatára Pop Kriszta, a Nico la -
e Iorga Általános Iskolából, és 9,25-öt
ért el Benkő Lilla, a Németh László El -
méleti Líceumból.

Az eredmények kifüggesztése után
boldog ölelések is voltak, de könnyek
is előbújtak, viszont általában elége det -
tek voltak a diákok.

Pongrácz Panni (mmhirlap.ro)

Kanada várhatóan még ebben a
hónapban vízummentességet fog felkínálni

a román és a bolgár állampolgároknak
A kanadai migráció- és menekült -

ügyi miniszter is várhatóan részt vesz a -
zon a megbeszélésen, ahol Kanada kép -
viselői és az Európai Bizottság, a CETA,
vagyis a Kanada és az Európai Unió
közötti szabadkereskedelmi megál la po -
dás tervezetéről tárgyalnak. A CBC News
szerint John McCallum a találkozón
vízummentességet fog ajánlani a ro mán
és bolgár állampolgárok számára, ameny -
nyiben a két ország kormánya ratifi kál -
ja az egyezményt. 

Kanada és az Európai Unió októ -
berig szeretne megállapodásra jutni a
szabadkereskedelmi egyezményt ille -
tő en, és a CBC News szerint a tár gya -
lások leállását kockáztatja a kanadai fél
abban az esetben, ha az EU mind a 28
tagállama nem kap vízummentességet 
az észak-amerikai országtól.

Jelenleg a CETA tervezetének el fo -
gadása zajlik, hiszen a megegyezést meg -
előzően a tagállamoknak és Kana dá -
nak is ratifikálnia kell az egyezményt.
A szabadkereskedelmi megállapodás a 

legnagyobb lenne Kanada törté neté ben
a NAFTA óta, az EU-nak ugyanakkor
csak a 12. legfontosabb kereskedelmi
partnere az észak-amerikai ország. A
megállapodástól a felek a kereske de -
lem, gazdaság több tíz milliárd eurós
bővülését várják, illetve új munka he -
lyek létesítését is.

A CETA névre keresztelt egyez -
ményt, hasonlóan az Amerikai Egye -
sült Államokkal tervezett szabad keres -
kedelmi egyezményhez (TTIP) sokan
támadják. Az ellenzők szerint átlát ha -
tatlan a törvénykezés, és ráadásul fő -
ként a nagyvállalatokat segíti a piac -
szerzésben. (mediafax, euronews)

A hét mottója:
,,Némelyek bölcsek lennének,
ha nem hinnék, hogy azok.”

 (Baltasar Gracián)
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Ismét jutalomkönyvekkel bátorítja 
az Iskoláinkért, Gyermekeinkért
Egyesület a kitűnő eredményeket

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évzárón Nagy bá nyán
a Németh László Elméleti Líceum, a Nicolae Iorga Általános
Iskola, a koltói Petőfi Sándor Általános Iskola, a szinér váral jai
Alexiu Berinde, a szamosardói Kós Károly, a felsőbányai Mű -
szaki Iskola, a domokosi Benkő Ferenc Iskola mag yar tago za -
tán, valamint az idén indult Magyarberkeszi Iskola mozaik osz -
tályában magyarul tanuló diákok közül azok, akik a mag yar nyelv
és irodalom, mesemondó, szavaló és helyesirási versenyeken ki -
emelkedő eredményeket értek el, első osztályostól, XII-esig,
az egyesületünk nevében külön könyvjutalomban részesültek.

Gratulálunk minden ügyes diáknak! Köszönjük a tanárok
fáradozásait, akik a tanulókat felkészítették. Az anyagi hátteret
a Communitas Alapítványnak köszönjük.

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Ágy fölötti
felirat 

N.I. sikeres vállalkozó, néhány év -
vel ezelőtt kamaszodó fiainak szo bá -
jába ezt a feliratot függesztette ki:
,,Vigyázz, hogyan gondolkodol, mert
az életedet a gondolataid hatá roz -
zák meg.” N.I. ezt tartotta akkor a
legfontosabb üzenetnek gyermekei
számára, s azért választotta nekik ezt
az idézetet mindennapi olvasásra,
hogy jól beivódjék a tudat alatti juk -
ba, s döntéseiket, cselekedeteiket ez
irányítsa.

Magam is tanúsíthatom, hogy é -
le tünkben minden azon múlik, ho gyan
gondolkodunk. Rögtön érettségi u tán
felvételiztem a színművészeti fő is ko -
lára, mert akkor az volt az álmom,
hogy színész legyek. A sikertelen fel -
vételi után úgy gondoltam, hogy nincs
esélyem a bejutásra, s ezért dön töt -
tem úgy, hogy a magyartanári pá lyát
választom. Akkor úgy gondol kod tam,
s ennek eredményeként harminchét
szép évet töltöttem el a tanári pályán. 

Gondolkodásunk alapjai, tudo má -
som szerint, a korai gyermekkorban 
alakulnak ki otthon, a családban, és 
számtalan példa bizonyítja, hogy a
gyermekek gondolkodásukban (is) a
szülőket utánozzák. 

Később persze tudatosan mi vá -
laszthatjuk meg, milyen gondolatok 
ha tolnak be az agyunkba, s valóban
vi gyázhatunk arra, hogyan gondol -
ko dunk. 

Farkas Imre

Díjkiosztás Szinérváralján a templomban

A monói iskola évzáróján

Jutalomkönyv átadás Szamosardón Jutalomkönyvben részesültek a N. Iorga Ált. Iskolában
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Hogy miket hall az em ber...
Dzsingisz kán azzal kezdte a tör vé -

nyeit, hogy a mon gol lovon születik, és 
lovon hal meg.

Nem tudom, kik a felelősök az utas fel -
vezető szövegért, amely a nagybá nyai
trolik és autóbuszok utasait igyekszik
eltéríteni úticéljuktól, de olyan valakik
lehetnek, akik személygépkocsiban szü -

lettek, és valószínűleg ott is öragednek
meg.

Ideje lenne őket elküldeni vonattal
Bukarestbe, ott az Északi-pálya udva ron
reggelizhetnének, aztán a főbejárat előt ti 
jegyárus bódéban vehetnének egy egész -
napos bérletet (abonament), vala mennyi
közszolgáltatási járműre, és, ha estig ko -
csikáznak és tudnak románul, ki is o -
kulhatnak, hogy miket kell mondani a
megállók előtt. Amennyiben retúr je -
gyet vettek, akár haza is jöhetnek há ló -
kocsival.

Amennyiben elég figyelmesek vol -
tak rájöhettek, hogy mikor befordul a
troli (vagy busz) egy utcába, azt kell
mondani, hogy ilyen vagy olyan utca, az -
tán jöhetnek egyéb információk, mint
például, hogy itt található a kórház, az
állomás és egyéb fontos esetleges úti -
célok. Főleg az idegenek számára, mert
aki a várost ismeri, az többet tud, mint
a bemondó, de aki idegen, az vala me -
lyik utcában keres valakit vagy vala mit.

Nem szabad olyan hibákat el követ -
ni, hogy a troli megáll a vasúti állomás
előtt, és azt mondják nekünk: Dália.
(Ez a virágüzlet nevű mészárszék rá a -
dásul száz méterrel hátrább van), és nem
mondják azt sem egy útvonalon há rom -
szor egymás után, hogy Petrom.

A Maratex helyén egy futball pá lyá -
nyi gödör van, amiben már em ber ma -
gasságú erdő nőtt, de senki sem vette
észre, hogy a gödör partján ott ék te len -
kedik a Dedeman óriási épülete?

Miért nem látta még meg senki? Ta -
lán nem nyújtottak be kérvényt, hogy
vegyék már észre őket?!

Jut eszembe a végére, hogy van egy
pont a 3/11-es járat útvonalán, ahol ut -
canevet mond a hazug szerkentyű, ami -
kor - a már nem doktor - Vic tor Babeş
utcába befordul a busz, az első meg ál -
lónál azt mondja: I. L. Caragiale!

Ennek a nagy mókamester - való -
szí nűleg - örül az egekben, mert ő se
fundálhatta volna ki jobban az átejtést!

Igaz, hogy a Caragiale utca is ott van,
nem messze, de az autóbusz és az utas
a doktortalanított Babeş utcába ért, e -
zért lehetett volna azt mondani: a V. Ba -
beş és a Caragiale utca sarka.

Talán annyira nem volt doktor Vic -
tor bácsi, hogy nem érdemes a nevét
említeni a városi tanács szerint?

Nem hallottam, hogy Bécsből, ahol
doktorált, reklamáltak, hogy a dokto rá -
tusával valami probléma van. (Külön -
ben mifelénk az se sokat számít!)

Ezekről én már írtam, de a füle bot -
ját se mozdította senki; lehet, hogy az
újonnan választott városatyák olvas nak
újságot!

Popovic Gergely

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap 

má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.
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Kellett egy csapat és végre megkaptuk
Kézzelfogható példaképei lettek a focistakarrierről álmodó mag yar

gyerekeknek: nem a legendák ködébe vesző, fehér-fekete képeken lát -
ha tó Puskás, hanem élő mag yar játékosok, akiktől aláírást lehet kér -
ni, akikkel szelfizni és pacsizni lehet.

Hivatalosan kimondani ugyan senki 
sem merte, de Dárdai és Storck kine ve -
zésével, valamint az általuk támasztott
feltételek teljesítésével Csányi Sándor
MLSZ-elnök végre leválasztotta a ma -
g yar válogatottat a mag yar fociról. Az
eredmény ismert: 30 év és 14 elbukott
selejtezősorozat után a csapat kijutott
az Európa-bajnokságra, ahol csoport -
el sőként bejutott a legjobb 16 közé, és
ott a világranglista második helye zett -
jé től kapott ki. Kevesebb mint három
évvel az amszterdami 1-8, kevesebb mint
két évvel az észak-írek elleni hazai 1-2
után.

A pokolra kívánt hazaáruló falábú -
ak ból egycsapásra a nemzet kedvencei
lettek, akiket még a 0-4-es vereség u -
tán is tízezrek ünnepeltek az utcán, a -
kiket milliók néztek a tévében, akik mi -
att a kölykök immár nem Messik vagy
CéRonaldók, hanem Dzsudzsákok és
Nagy Ádámok akarnak lenni. Akik mi -
att egy saját futballjától évtizedek óta
megcsömörlött nemzet újra megőrül a
fociért.

Tanulság? Hát az van bőven:
- Száz olimpiai aranyérem után sem 

lesz országos utcabál, egy Izland elleni 
utolsó pillanatban kicsikart döntetlent
követően viszont igen. Ennyit a foci és
többi sportág népszerűségének aránya -
i ról. 

- Az elmúlt 30 év kudarcaiért senkit
sem terhel akkora felelőség, mint a ma -
g yar edzői kart. Nincsenek jobb játé ko -
saink, mint 2006-ban vagy 1996-ban,
de felkészültebb, a mod ern futball mód -
szereiben jártas, a csúcstechnikai fej lő -
déssel lépést tartó szakmai stáb (és nem
csak edzők, hanem videoelemzők, or vo -
sok, fizikoterapeuták) dolgoznak a csa -
pat mellett.

- Belegondolni is rossz, hány játé -
kost fosztott meg a maiak által átélt él -
ményektől a mag yar „szakma”. Lip csei, 
Dárdai, Szabics, Lisztes – hogy csak a
tényleg értékelhető nyugat-európai kar -
riert befutó játékosokat említsük – si -
mán befért volna ebbe a csapatba. És a
2009-es U20-as világbajnokság bronz -
érmes mag yar csapatából is csak Gu lá -
csi Péter és Németh Krisztián volt ott

Franciaországban.
Nem mondom, hogy Storckhoz ha -

sonló felkészültségű és felfogású ed zők -
kel 14-ből 14-szer túljutottunk volna a
selejtezőkön, de még 3-4 Eb- vagy vb-
 részvétel talán összejöhetett volna. Most
sincs több 20-25 európai szinten köze -
pes mag yar focistánál, ennyi azért más -
kor is akadt, csak a szakvezetés nem jól 
sáfárkodott velük.

- A külföldi edző önmagában nem
garancia a sikerre. Jenei Imre, Lothar
Matthäus, majd Erwin Koeman is tel -
je sen kívülállóként érkeztek a váloga -
tott élére, és időbe telt, mire kiismerték
magukat a mag yar labdarúgás bonyo lult
viszonyrendszerében. Részered mé nyei
is csak a hollandnak voltak, aki legal ább
annyit meg mert húzni, hogy kizárólag
a külföldön légióskodókra építette a
csapatát.

Ezzel szemben az inkább német, mint
mag yar edzőnek tekinthető Dárdai Pál
legalább eleve tisztában volt a játéko -
sok képességeivel és lelkiállapotával, míg
Bernd Storck már jó fél éve az MLSZ
alkalmazottja volt, amikor átvette a vá -
lo gatottat.

- Jó felkészüléssel, az ellenfelek a -
la pos feltérképezésével bizonyos szin -
tig kompenzálható az egyéni képessé -
gek közti különbség. Ez működött az
osztrákok és részben a portugálok el -
len, a belgák el len már nem, ott túl nagy
volt a szakadék. De immár az is látszik, 
hogy a mag yar válogatottat csupán az
abszolút nemzetközi élmezőny tudja
„lefutballozni” a pályáról, a FIFA- rang -
listán tizedik, a selejtezőket veretlenül
megvívó Ausztria már nem. 

- A bizalom és az önbizalom kulcs -
kérdés ezen a szinten. Storck végtelen
nyugalma a meccsek alatt pontosan azt 
sugallta: bízom bennetek és abban, a mit
elterveztünk és begyakoroltunk! Ugyan -
ennek a bizalomnak volt a jele, hogy a
csoportmeccsek során mind a 20 me -
zőnyjátékos pályára lépett.

- Dárdai és Storck legnagyobb ér de -
me, hogy visszahozták a realitásér zé -
ket a mag yar fociba. A válogatott játé -
ka nem a vágyakra vagy félelmere, ha -
nem a játékosok képességére épült.

- A mag yar csapat legnagyobb di -

csérete, hogy elérte: Bel gium aprólé ko -
san felkészüljön belőle. Ahogy folya -
ma tosan kierőltették az egy-egy elleni
párharcokat, ahogy lépcsőzetesen blok -
kolták Dzsudzsák lövőfolyosóit, ahogy 
rendre hárman körbevették Szalait –
mind azt mutatta, hogy Wilmots ala po -
san kielemezte a csapatot.

- Az, hogy az ellenfél edzője a meccs
előtt és után udvariasan szépeket mond 
a magyarokról, megszokott dolog. De
amikor az angol televíziók csúcsprofi
elemzői és olyan korábbi világsztárok,
mint Rio Ferdinand, Thierry Henry vagy
Slaven Bilic dicséri a válogatottat, ak -
kor tényleg el lehet hinni, hogy jól ját -
szottak a fiúk.

- Végre kézzelfogható példaképei
lettek a focistakarrierről álmodó mag yar
gyerekeknek. Nem a legendák ködébe
vesző, fehér-fekete képeken és felvé te -
leken látható Puskás, nem is a tévében
látott Real és Barca-klasszisok, hanem
mag yar játékosok, akiktől aláírást le het
kérni, akikkel szelfizni és pacsizni le -
het a meccs vagy edzés után. Ha az Eb
hatására csak ezerrel több gyerek kezd
el focizni Magyarországon, az ponto san
ezerrel több esély, hogy egy új Dzsud -
zsák, Gera vagy ne adj’isten Puskás ke -
rüljön ki közülük.

- A foci végre pozitív értelemben lett
a közbeszéd része a mag yar nyelv te rü -
leten. Egy olyan országban, ahol ta -
vasszal egy teljes bajnoki fordulóra ke -
vesebb mint húszezer néző ment ki. Most
csak Mar seille-ben jóval húszezer fö -
lött volt a mag yar szurkolók száma,
mindannyian nem is fértek volna be a
Fradi-stadionba, ha Pesten van az Iz -
land elleni meccs.

Óriási most az MLSZ
felelőssége,

mert a sikert a teljes mag yar lab da -
rú gás fejlesztésének érdekében kell ki -
használnia. Szeptemberben már világ -
bajnoki selejtező jön, és onnan csak 13
európai csapat jut tovább. Portugália és 
Svájc közül kell mindkettőt megelőzni
a továbbjutásért vagy legalább az e gyi -
ket a pótselejtezőért. Most viszont a vá -
logatott megteremtette a bizalmi alapot 
– jó lenne élni vele, hogy ne várjunk ú -
jabb 30 évet ilyen csodálatos 12 napra.

Mert a mag yar futball továbbra is
egy csődtömeg. A mag yar válogatott vi -
szont hivatalosan Európa 13. legjobb csa -
pata. Számunkra pedig a legeslegjobb.

(Boros Miklós / foter.ro)

Harmincöt gyermek részvételével zajlott az idei nyári
néptánc- és kézműves tábor a Hollósy Házban

A kisebbek moldvai és dunántúli tán -
cokat tanultak, népi játékokat ját szot -
tak, ugyanakkor bőven jutott idő a né -
pi kézműveskedésre. Életfákat fűztek, 
amelyeket beraktak apró agyagcse re -
pekbe, üveget festettek, süthető gyur -
má ból ékszereket, valamint gyap jú ból
nemezlabdákat készítettek. A nagyok, 
vagyis a 13 és 17 év közötti fiatalok
gyimesi táncokat tanultak. A tanult ko -
reográfiát elsőként a Szent István Na -
po kon mutatják be, majd a Nagybá nyai
Mag yar Napokon, a Főtér Fesztiválon 
is fellépnek ezzel a produkcióval. A tá -
bor legkisebb résztvevője közel há rom
éves volt, a legnagyobb pedig 17 éves.
Természetesen idén is voltak vissza já -
ró diákok, de olyan is volt, akit idén hoz -
tak először a közösségépítő tábor ba.

Örömmel jelentjük be, hogy a nép -
tánc tanulása ezentúl nem szorítkozik
a nyári táborokra, ősztől ugyanis rend -
szeres néptáncoktatás kezdődik a Hol -
lósy Házban. Ezt a feladatot a Petőfi Sán -
dor Program máramarosszigeti ösztön -
díjasa, Lovász Dénes látja el.

A tábor oktatói Lovász Zsófia és Lo -

vász Dénes (néptánc), Reiz Ágnes és Má -
tyás Noémi (kézműveskedés) voltak, ön -
kénteskedtek Lemák Tünde, Lengyel Ka -
rina valamint Holter Denissza. Mind -
annyiuk munkáját nagyon szépen kö -
szönjük. A rendezvényt a Bethlen Gá -
bor Alap és a Communitas Alapít -
vány támogatta. (HH)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.

Felfüggesztett
esetén is ugrik a

helyi választottak
mandátuma

Az alkotmánybíróság határo za -
ta értelmében más választott tisz t -
ségviselőkhöz hasonlóan a helyi és
megyei tanácsosok mandátuma is
megszűnik, ha jogerősen felfüg gesz -
tett szabadságvesztésre ítélik őket.

A bukaresti taláros testület szerdán
tűzte napirendjére Klaus Johannis ál lam -
fő alkotmányossági kifogásait. Az alkot -
mánybírák határozata értelmé ben a he lyi
választott tisztségviselők jog ál lá sáról szóló
törvény ellentétes az a lap törvénnyel.

Az elnök ama megkülönböztetés mi -
att fordult májusban az alkotmány bí ró -
sághoz, miszerint a polgármester és me -
gyei tanácselnök mindenképpen el ve szí -
ti mandátumát, ha elítélik csú szó pénz el -
fogadásáért, míg a települési vagy me -
gyei önkormányzati képvi se lő csak ak -
kor, ha letöl ten dő börtönre ítélik.

Johannis szerint rossz üzenet, hogy
a korrupciós bűncselekmények közül a 
törvényhozók kettőt kiragadtak, és pél -
dául a befolyással való üzérkedést ezek 
szerint nem tartják összefér he tet lennek
az önkormányzati mandátum mal. Az ál -
lamfő szerint a jogszabály vissza vet he ti
a korrupció elleni küz del met, és aláássa
a választott képvise lők be vetett köz bi zal -
mat, ha a jogalkotó már nem követel tő -
lük feddhetet len sé get.

A bukaresti szenátus június 8-án el -
utasította az államfő kifogásait, aki ja nu -
árban megfontolásra visszaküldte a he -
lyi választott tisztségviselők stá tu sáról
szóló törvény módosított válto za tát a par -
lamentnek. A képviselőház ko rábban az
elnök kérésének megfe le lő en lesza vaz -
ta a törvénykez demé nye zést, a szená tus
viszont döntéshozó ka maraként ismét el -
fogadta a jogsza bályt, amelynek kihir -
detését az állam fő nem tagadhatta meg.
Johannis ezért az alkotmány bíróság -
hoz fordult a té mában. (kronika.ro)
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A Magyarlápos-i Műkedvelő
Színjátszó Csoport rövid története (2.)
Egyik írásomban említettem, hogy a Magyarlápos-i Műked -
ve lő Színjátszó Csoport törté nete külön fejezetet ér de mel...

- folytatás az előző lapszámból -

Az 1960-as évek végén a fiatal ság -
nak - és nem csak - egyre jobban hi -
ányzott a kultúrált, közös szórakozás.
Szerencsére akadt egy önkéntes ren de -
ző Szima Ilona néni, akinek még a szü -
lei, rokonsága is értett a színjátszáshoz. 
Mások új díszleteket készítettek, fes tet -
tek. Fellángolt a lelkesedés. Nagyon so -
kan szívvel-lélekkel kezdtek mun ká hoz
szolgálat után a kultúrotthonban. Kez -
dődtek újból a próbák, segítségül hív -
tak néhány színészt, rendezőt Nagy bá -
nyáról. Így sikerült néhány éven át a
magyarláposi közönségnek szín vo na las, 

szórakoztató estéket, műsorokat sze rez -
ni.

Nekem is sikerült néhány nevet össze -
gyűjtenem ebből az időszakból. Leír -
tam és mellékelem a legszor galma sab -
bak, legtehetségesebbek neveit ebből 
az időszakból. Sajnos én ebben a lelkes 
munkában nem vehettem részt. Az igaz -
ság az, hogy a férjem - aki 13 évvel volt
idősebb nálam - betegesen féltékeny volt,
s a családi békéért lemondtam erről a
tevékenységről. De tanítványaimnak
sok- sok szerepet tanítottam be. Népi tán -
cokat, gyermekdarabokat adtunk elő.
Felejthetetlen maradt mindnyájunknak 
a Négy Évszak című, (folytatás a II. old.)

Az Egy roppant kényes ügy című Méhes György-bohózat (1981)

PINTÉR ZSOLT:

 A Főtér Fesztivál 10 éve (1.)
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 kezdetek (2006-2007)

2006-ban egy ifjúsági kerek asztal-
 be szélgetés sorozat eredményeképpen
szervezték meg az első rendezvényt,
Főtér Fesztivál - Nagybányai Ifjúsági
Napok névvel. Nagy igényre válaszolt
a rendezvény, hiszen kültéri, magyar 
nyelvű, szórakoztató jellegű prog ram -

sorozat nem létezett a városban, ahol
ez eddig az ifjúság és maga a mag yar
közösség igen szétszéledve, elszórtan
fej tette ki tevékenységét. A másik fő ki -
indulópont az volt, hogy egy közös ren -
dezvény keretében, de szabad téren mu -
tatkozzon meg minden aktív ifjúsági
szervezet. Az összefogás és a partneri
viszonyok (folytatás a II. oldalon)

Péter Károly jegyzete:

A páciens
Vén Európa a neve. Öreg és beteg. Hogy mi a baja? Az emberek sok min -

dent beszélnek: hogy idegen, ismeretlen vírusok támadták meg, hogy vérke -
rin gési zavarai vannak, hogy rossz a szíve, hogy Alz hei mer kórban szenved
stb. Biztosat nem tudhatunk…

Éppen ezért, a napokban kórházba utalták, Brüsszelbe. Ide gyűltek a föld -
rész legjobb doktorai (nem orvosai) is, hogy tüzetes kivizsgálás után felál lít -
sák a diagnózist, meg hát a beteget is, ha még lehetséges. Volt is nagy vita, ve -
szekedés, vádolás, szemrehányás. Az angol doktor az egyik (vég)tag am pu tá -
lá sáról beszélt, a német a (test)részek ráncba szedését ajánlotta, a skót elle nez -
te az amputációt, és még folytathatnám. Minden esetre, azalatt a két nap a -
latt, amíg a konzultáció tartott, a doktorok annyi pénzt költöttek, hogy abból a 
beteget meg lehetett volna gyógyítani. És ami a legfájdalmasabb az az, hogy
még pontos diagnózis sincs: vagy hozzá nem értőek az „orvosok”, vagy a be teg
végnapjait éli, nincs esélye a felgyógyulásra, és így a kórismére sincs szük ség.

Megmondom őszintén. Én sajnálom az öreget. Megerőltethette magát a nyak -
törő globális versenyben. A globalizáció, mint dühödt bika száguldott végig a 
világon, neki pedig nem sikerült felugrania a hátára, úgyhogy majdnem- majd -
nem eltaposta az a rusnya állat. Nehézségei voltak és vannak gyerekeivel kap -
csolatosan is: ahány, annyi féle. Nehezen egyeznek, ezért büntetnie kellett őket,
ami nem nevezhető kellemes szórakozásnak. A migránsválság is alaposan meg -
tépázta Vén Európa idegrendszerét. Fenn áll a veszély, hogy összeroppan an -
nak súlya alatt.

Hogy mi a teendő? Azt én nem tudom. Azért fizessük olyan bőkezűen a
Brüsszelben gyakran összeülő „orvosokat”, hogy mihamarabb kikezeljék a
beteget!

Én még reménykedek:

„Olasz csizmáján a nap,
Remélem, mindörökre megmarad.
A sötét felhő végre mind aludni tér,

Földjében túl sok már a vér.”

(Dalszöveg: A vén Európa)

Meghalt Elie Wiesel, 
Máramarossziget

szülötte
Mag yar és román hír ügy -

nökségek bejelentették a je ru -
zsálemi Jad Vasem Holo ka uszt
Emlékközpontra hivatkozva,
hogy 87 éves korában, meg halt
Elie Wiesel béke No bel-díjas író.

Elie Wiesel Máramarosszigeten
született. 15 éves korában család já -
val együtt Auschwitzba de portál ták.
Sikerült megmenekülnie a halál tor -
kából. Első regénye Az éjszaka cí -
met viseli, amiért később No bel-díj -
jal tüntették ki. 

Szülőháza ma is látogatható mint 
múzeum Máramarosszigeten. 2015-
 ben egy, a holokausztot tanul má nyo -
zó központot is nyitottak a ház e -
gyik részlegében. (Forrás: mti)

Fotó: wikipédia

Azt mondják, hogy...
... hazánk kohászati iparának ka -

pujára az oroszok rátették a lakatot. 
Ezért vajon ki is a hibás? Talán a
szürke gubás? Ki a szürke gubás?
Hát, köszöni szépen, jól van, és csak
ennyit felel vissza nekünk: dasz vi dá -
nia (viszontlátásra), Románia.

... a kommunizmus egy hazug vi -
lág volt. A mostani, több mint ne -
gyedszázados ún. demokráciánk ról
vajon mit lehetne elmondani?

... az italba és micsbe ,,öntött”
igazságok a kampányok alkalmával 
a későbbi gazságok. Ebben van va -
lami, akárcsak a velőscsontban.

... luxuscikk az emberi jog. Ha
ez így van, akkor hol található, hon -
nan lehet beszerezni, talán a par la -
ment büféjéből.

Vicsai György



A magyarláposi
műkedvelő csoport

tagjai 1980-ban
1. Szima Ilona - nyugdíjas gépí -

ró nő (rendező)
2. Dancs Levente - tanár
3. Molnár Sámuel - nyugdíjas szo -

bafestő
4. Német Sándor - tisztviselő
5. Moni János - technikus
6. Melencsuk Rozália - laboráns
7. Molnár László - gépkezelő
8. Nagy Vilma - tanító
9. Molnár Árpád - géplakatos
10. Deák György - tanító
11. Péter Ferenc - villanyszerelő
12. Nuszer Ági - mérnök
13. Vadas Imre - mérnök
14. Tóth Hajnal - diák (licista)

Előadott színdarabok
1970 és 1990 között

1. A bor - Gárdonyi Géza, 1972
2. Fecskeszárnyú szemöldök - Sü -

tő András
3. A rút kiskacsa - Karácsony Be -

nő, 1970
4. Érdekszerelem - Nádasi, 1978
5. Élet az uborkafán - Komzsik

Ist ván, 1980-81
6. A csikós, 1983
7. Az igazgató nyugdíjba megy,

‘82-83
8. Egy roppant kényes ügy - Mé -

hes György, 1985
9. Fekete Péter - Somogyi Gyula,

1993
10. A nagymama, 1988. Két fő -

sze replője felejthetetlen élményt nyúj -
tott: Szima Ilona és Nagy Vilma, Deák 
György né.

A Főtér Fesztivál 10 éve (1.)
(folytatás az I. oldalról) kialakítása volt
a legfőbb kihívás, emiatt is öltött moz -
galom jelleget a szervezési folyamat,
hiszen egy szervezet sem volt olyan e -
rős, hogy magára vállalja a szervezést.

Érdekességképpen álljon itt, hogy hány
és mennyire eltérő jellegű, típusú szer -
vezet szerepelt a szervezők címszó alatt
2006-ban: EKE - Gutin Osztálya; Fü -
lemile Színjátszó Kör - Németh László
Elméleti Líceum; Gróf Teleki Sándor
cserkészcsapat; Lendvay Márton Szín -
játszó Kör; Krisztus Király Római Ka -
tolikus Plébániatemplom ifjúsági köre; 
Medáliák Társasága - Németh László
Elméleti Líceum; Nagybányai Baptista 
Egyház Ifjúsági csoportja; Nagy bá nyai
Ifjúsági Szövetség – NISZ; Nagy bá nyai
Magyar Képzőművészek Társasága -
NMKT; Németh László Elméleti Líce -
um Diáktanácsa - NLDT; Óvárosi IKE 
- Óvárosi Református Egyházközösség 
Ifjúsági Keresztyén Egyesülete; Schola 
Rivulina Énekkar - Szentháromság Ró -
mai Katolikus Plébánia; Turul-Sas Lo -
vagrend; Teleki Mag yar Ház; Tánc ház;
Újvárosi IKE - Újvárosi Re formátus
Egyházközösség Ifjúsági Keresztyén E -
gyesülete. Ezen szervezeteket össze fog -
va, a szervezetek képviselői közül volt
egy hét-tizenegy tagot számláló szer ve -
ző csoport, és ennek volt egy koordi ná -
tora.

A Fesztivál 2008-ban már minden
nagybányai mag yar ünnepévé válik, hi -
szen rövid időn belül kiderült, hogy nem -
csak az ifjúságnak van szüksége ilyen
jellegű rendezvényre, hanem minden ki -

nek, az egész mag yar közösségnek. Min -
denkinek, akinek fontos az együttlét, a
találkozás, mindez magyarul, ma gya rok
között. 2009-ben már huszonhat szer -
vező csoport fogott össze és vállalta az
egy évig tartó készülődést, szervezést.

A növekedés és
konszolidáció évei (2009-2011)

Minden évben több korosztályt szó -
lítottak meg, a legtöbb rendezvény, 2009-
 től rétegzett jellegű, szórakoztató, kul -
turális, egyházi és sport programokkal, 
korosztályokra bontva, több kor osz tály -
nak párhuzamosan. A programok egy
részét a szervező csoportosulások, in -
tézmények szervezték, másokat pedig
meghívott (erdélyi és magyarországi)
fellépők tettek színessé.

2010-től a szervezési, pénzügyi és
jogi háttér megfelelő biztosítása érde ké -
ben az addigi szervezetek képviselői lét -
rehozzák a Főtér Fesztivál Egyesü le tet,
mint lebonyolító szervezetet. Az egye -
sület kétévente választ vezetőségét és
kijelöli a szervezőcsapatot az aktív ci -
vil szervezetek, intézmények, csopor to -
sulások képviselői közül. Példaként meg -
említhetjük a 2011-es szervező csapa tot:
Antal Róbert (Schola Rivulina ének kar, 
Szentháromság templom), Balogh And -
rea (Németh László Elméleti Líceum
Diáktanácsa), Balogh Csaba (Koltói Pe -
tőfi Sándor Általános Iskola), Dávid La -
jos (Teleki Mag yar Ház), Józsa András
(Lendvay Márton Színjátszó Kör és A -
lapítvány), Markó Hajnal (gr. Teleki Sán -

dor Cserkészcsapat), Pintér Zsolt (Vir -
tuális Nagybánya Egyesület, Nagybá -
nya.ro), Rusznyák Lóránd (Black Mor -
phium együttes), Vida Noémi (Nagy -
bányai Ifjúsági Szövetség – NISZ).

A lebonyolító szervezet létrehozása 
semmiben sem érintette a fesztivál moz -
galom jellegét, továbbra is a legtöbb szer -
vezet bekapcsolódott a szervezésbe, ki
saját pro gram szervezésével, ki más prog -
ramok kigondolásával, levezetésével.
Nem elhanyagolható tény, hogy a nagy -
bányai mag yar diákság köréből évente
száztagú önkéntes csapat verbu váló dott,
ami azért is dicsérendő, mert ma guk tól,
semmilyen kényszer hatására jelent kez -
tek és dolgoztak együtt a fesztivál előtt
és ideje alatt a szervezőcsapattal.

Jellegét tekintve a Főtér Fesztivál fő
jellemvonása a „minőségi szórakozás”
jelige mentén alakult ki. A szervezők
törekedtek a szórakoztató és kulturális
programok egészséges, élvezhető egyen -
súlyát megvalósítani. Kiemelt fontos sá -
gú feladat volt a helyi mag yar kul tu rá -
lis örökség iránti figyelem felkeltése, be -
mutatása a fiatalabb korosztályok szá -
mára. A Főtér Fesztivál minden moz -
zanata a minőségi pro gram jegyében
zajlik, azaz a programok tartalmilag és
szervezésileg a lehető legszak szerűb -
ben voltak előkészítve, annak érde ké ben,
hogy a fesztivál résztvevői maxi máli -
san élvezhessék a produkciókat.

A hagyományápoló és kortárs jel le -
gű programok kiegészítik egymást. Min -
den programot úgy szerveztek meg, hogy
fiatal is és idősebb egyaránt élvezze. I -
lyenek például a táncházas pro duk ci ók,
a hagyományos mag yar lovas, fegy ve -
res produkciók (kicsik és nagyok is él -
vezik). Az előbb említett koncepciót a -
látámasztja például a 80 éves Tőrös Gá -
bor plakett kiállítása, amelyet együtt szer -
veztek egy fiatal magyarországi rajz mű -
vésszel. A családok vetélkedőjét min -
denki szívesen nézte vagy kapcsoló dott
be, mint ahogy a cserkészek által szer -
vezett rekeszmászásba is. Az arany osz -

tály diákoknak szóló vetélke dősoro za -
tot az iskola apraja-nagyja élvezte, tom -
bolta, diákok-tanárok-szülők együtt. A 
Főtér Fesztivál programja lehet a leg -
gazdagabb a sokrétű, jellegű vetél ke -
dők, versenyek területén. A példákat
lehet folytatni, hiszen a szervezők egy -
mást túllicitálva találták ki a érde ke sebb -
nél érdekesebb és bonyolultabb, csa va -
ros és izgalmas műsorszámokat. Né hány
példa erejéig: szappanos kurling, óri ás -
csocsó, térfoglaló társasjáték, robogó ver -
seny óvodásoknak, Trabant-húzás, pa -
raszt bowl ing (teke), népi játékok baj -
noksága, egy perc és hecc, kötélhúzás
három irányba, várostörténeti vetél ke -
dő, futóverseny az egykori vár nyom -
vonalán, divatbemutató újrafelhasznált 
anyagokból stb. – a lista végelátha tat lan.

Elmondható, hogy a szervezés le bo -
nyolításához szükséges pénzalap 75%-
 a a kezdetektől fogva a helyi mag yar vál -
lalkozásoktól és adományozóktól szár -
mazik. Ez a tény is aláhúzza a moz ga -
lom és az önkéntes jelleget, azt, hogy
minden nagybányai mag yar ügyének ér -
zi ennek a fontos rendez vénysoro zat nak
a létrejöttét. A költségek fennmaradó ré -
szét a helyi és megyei önkor mány zat -
tól megnyert tetemes támogatások (ér -
té kelendő a többség által biztosított tá -
mogatás), valamint erdélyi és magyar -
országi pályázatok biztosították. A pénz -
szerzési folyamat a mindenkori szer ve -
zőcsapat feladata volt.

Nem elhanyagolandó részlet az, hogy
a Főtér Fesztivál szervezői a tíz év a latt
teljesen önkéntesen végezték fela datu -
kat, senki semmiféle munkáért anyagi
juttatásban vagy formában nem kapott
ellenszolgáltatást.

- folytatás a következő lapszámban -

Forrás: Erdélyi Mag yar Civil Év -
könyv 2015. Szerkesztette Bodó Bar -
na. Társszerkesztok: Szabó Lilla, Szé -
man Emese-Rózsa. Kiadó Erdélyi Mú -
zeum-Egyesület Kolozsvár. Nyom da:
Europrint Nagyvárad. Oldalszám: 322.

A Magyarlápos-i Műkedvelő
Színjátszó Csoport rövid története (2.)
(folytatás az I. oldalról) zenés, énekes
szín darab, amivel még vendég szere pel -
ni is voltunk. Tanulságos előadás volt
még az Űrhajós stb. stb. A mellékelt
fotók mindezt igazolják.

Azóta Szima Ilona (Ika néni) az Ö -
rök Hazába költözött sok-sok szerep lő -
vel együtt. Legalább így emlékezzünk
rájuk, tisztelettel, megbecsüléssel!

Sikerült szereznem egy listát, ami bár
hiányos, de tükrözi azt, hogy a múltban 
a mi városunkban is folyt kultúrmunka
önkéntes, nem kényszerített sze mé lyek
összefogása által.

A jelenlegi helyzetet nem ismerem,
mert mióta nyugdíjas lettem más lett a
munkaterületem, a Család. A közel múlt -
ban azonban Melencsuk Rózsika, a ma -
gyarláposi RMDSz elnöke összehívta az
egykori szereplőket - más tele pülé sek -
ről is - megünnepelni a színjátszó cso -
port megalakulásának 127. évfor du ló ját.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

Ui.: Jövőre, ha megérem, 30 éve
károsítom „Állam bácsit”!

A Farsang a hegyen című kabaré szereplői (1987)

Tagokat toboroz az
Iskoláinkért

Gyermekeinkért Egyesület
Egyesületünk várja mindazok segítségét, akik

aktívan részt szeretnének venni csoportunk mun -
kájában. Várjuk a lelkes szülőket, peda gó guso -

kat és mindazokat, akiknek fontos az anyanyelvi oktatás jelene és jövője.
Az egyesület fő célkitűzései és egyben a tagok feladatkörei:
1. Az anyanyelvi oktatás folytonossága. Az egyesület minden tevé kénysé gé -

vel a meglévő mag yar tannyelvű osztályok, óvodacsoportok létszámának meg -
tartásáért küzd.

2. Az anyanyelvi oktatási lehetőségek és a meglévő oktatási eredmények is -
mertetése, az anyanyelvi oktatás népszerűsítése.

3. Az oktatás minőségi javítása. Ennek érdekében kész együttműködni vala -
mennyi oktatási, politikai, önkormányzati intézménnyel, valamint más civil szer -
vezetekkel, illetve pályázatokkal, projektekkel támogatni a mag yar oktatást.

4. A helyi oktatásban észlelt problémák. Az egyesületnek ezen a téren köz -
vetítő szerepe van.

5. Elemzések, adatbázisok létrehozása.
Várjuk a segítőkész érdeklődők jelentkezését a 0740 176 757 telefonszámon,

vagy az iskolainkert@nagybanya.ro email címen.

Várady Enikő, az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület elnöke



Talán sohasem látta,
mégis róla nevezték el a világ

legmagasabb hegyét
A 226 éve, 1790. július 4-én született Sir George Ev er est In dia első

feltérképezőjeként szerzett érdemeket, neve mégsem ezért maradt
fenn örökre: bár a hegyet ő maga soha nem látta, róla nevezték el a Föld
legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet. 

A Walesben született Ev er est a ka -
tonai akadémián főként a matema ti ká -
ban jeleskedett. Részt vett Jáva szige -
tének elfoglalásában és feltérképe zésé -
ben, majd 1818-ban a britek által fris sen
meghódított Indiába került, a szub kon -
tinens térképészeti felmérésével megbí -
zott Lambton ezredes mellé. A gi gan -
tikus vállalkozás háromszögeléssel mér -
te fel a hatalmas gyarmatot egy délkör
mentén a déli Comorin-foktól a Hi ma -
lájáig, 2400 kilométer hosszan. Az 1802-
 ben indult felmérés időtartamát először 
öt évre becsülték, de végül negyven lett
belőle, a számítógép előtti korszak leg -
bonyolultabb egyenleteit kellett hozzá
felállítani.

Ev er est elődjének 1823-ban bekö -
vet kezett halála után „örökölte meg” a
tisztséget, amelyet két évtizeden át töl -
tött be, 1830-tól már In dia főtérké pé -
sze ként. Fáradhatatlanul, pontosan és
leleményesen dolgozott sivatagban és
dzsungelben, számtalan újítást vezetett 
be a mérőeszközök, a módszerek és a
számítások terén (egyebek között helyi 
műhelyt hozott létre, így a hibás te o do -

litokat helyben is meg tudták javítani,
nem kellett őket visszaküldeni Ang liá -
ba). Feladatának befejezése után, 1843-
 ban visszavonult és hazatért Angliába,
a hol a legrangosabb tudományos tes tü -
let, a Royal So ci ety tagjának válasz tot -
ták meg. 1861-ben lovagi címet kapott, 
1866. de cem ber 1-jén hunyt el.

Máig nem tudni bizonyosan, látta-e
saját szemével a világ legmagasabb he -
gyét. Az azonban biztos, hogy a Hi ma -
lája „XV. csúcsát” 1852-ben az ő mód -
szerének alkalmazásával mérte fel utó -
da, An drew Vaugh, aki a tudomása sze -
rint névtelen csúcsnak a Mount Ev er -
est nevet adta, „örökre megörökítendő
a földrajzi kutatások kiváló meste ré -
nek emlékét”. Ma már ismert, hogy a
csúcsnak nem is egy neve volt, csak az
angol mérnök ezeket nem ismerte: ti be -
ti nyelven Csomolungmának, nepáliul
Sagarmathának hívták. Ev er est maga
különben ellenezte a névadást, de 1865-
 ben (tehát még életében) a Royal So ci e -
ty hivatalosan is jóváhagyta Vaugh ja -
vaslatát.

A tudósok ma csak abban értenek e -
gyet, hogy ez a világ legmagasabb he -
gye, magasságán viszont azóta is vitat -
koznak. Az első mérés 8839 méter volt,
a későbbi mérések 8848 métert adtak.
1998-ban egy amerikai expedíció 8850 
métert, 2005-ben egy kínai 8844 mé tert
mért, de ehhez még mintegy négy mé -
teres hósapka járult, azaz megint csak
8848 méter az eredmény. (A hó- és jég -
sapka magassága folyamatosan válto -
zik.) A Mount Ev er est a tektonikai te -
vékenység következtében északkeletre 
tolódik és évente mintegy 4 mm-rel nő, 
de a 2015-ös tibeti földrengés során né -
hány milliméterrel csökkenhetett is. A
világ legmagasabb hegyét 1953-ban el -
ső ként a nepáli Tenzing Norgay és az
új-zélandi Sir Edmund Hil lary hódí tot -
ta meg, oxigénpalack nélkül 1978-ban
az olasz Reinhold Messner és az oszt -
rák Pe ter Habeler jutott fel rá, első ma -
gyarként Erőss Zsolt érte el a csúcsot
2002-ben, első mag yar nőként 2009- ben
Ugyan Anita jutott fel a világ tetejére.

(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),
Májercsik István, Felsőbánya – 500
lej (gyémánt)  .

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 Lajos

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.

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 Könyvtár

a Teleki Mag yar Házban

Júliusban és augusztusban

ZÁRVA!



Leragasztott webcam
és mikrofon Zuckerberg

laptopján
Az Instagram meghaladta az egy -

milliárd regisztrált felhasználót - egy
ebből az alkalomból posztolt fotón
Mark Zuckerberg, a Facebook alapí tó -
ja többek között egy olyan MacBook
Pro laptoppal látható, amelynek ka me -
ráját és mikrofonbemenetét is szigete -
lő szalaggal ragasztották le - írja a Hot -
news egy szemfüles Twitterező poszt -
ja kapcsán. Egyre több felhasználó vá -
lasztja ezt a megoldást egyébként,
hogy ily módon védekezzen a nem kí -
vánt megfigyelés el len. Az FBI főnöke 
is nemrég bevallotta, hogy leragasztja
a lap top-webcamet. Az Egyesült Álla -
mokban egyre több helyen árusítanak
már olyan matricákat, amelyekkel le
le het ragasztani a laptopok és asztali
számítógépek kép- és hangbemeneti
egységeit. A Symantec kiberbizton sá -
gi cég is azt javasolja a felhaszná lók -
nak, működő laptopot ne tartsanak a
hálószobájukban, és ne végezzenek in -
tim tevékenységeket, például ne sze -
retkezzenek a webkamera előtt. (hot -
news.ro)

Tovább dolgozhatnak a
Hub ble-lel az egyetemek

A NASA meghosszabbította az űr -
kutatással foglalkozó egyetemek szer -
ző dését a Hub ble-űrtávcső adatainak
feldolgozására. További öt évig, 2021.
június 30-ig elemezheti a Hub ble- űr -
táv cső adatait a csillagászati kuta tá -
sok kal foglalkozó egyetemek szövet -

sé ge, az AURA (As so ci a tion of Uni -
ver si ties for Re search in As tron omy).
A munka anyagi támogatását is eme -
lik, plusz 196 millió dollárt kap a szö -
vetség, amivel az adatfeldolgozás tel -
jes költségvetése már meghaladja a 2
milliárd dollárt. A NASA szerint az
utol só, 2009-es nagyjavítás óta a Hub -
ble jobb, mint újkorában. Az űrtelesz -
kópot 1990-ben állították pályára, élet -
tartamát 28 évre tervezték, de most úgy 
látják, hogy a 2020-as években is meg -
bízható és hasznos munkát végezhet
majd. Utódját, a James Webb-űrtáv -
csö vet 2018-ban lövik fel, a következő
évtizedben ez lesz az űrmegfigyelés
első számú eszköze. A James Webb
csak infravörös tartományban fog dol -
gozni, míg a Hub ble közeli infravörös,
látható fény és ultraibolya tarto mány -
ban érzékel.

Érzékeljük a Föld
mágneses mezejét?

Egy amerikai kutató szerint még an -
nál is szorosabb viszonyban vagyunk a 
szülőbolygónkkal, mint eddig gondol -
tuk. A Wired UK híre szerint egy ame -
rikai kutató azt állítja, bizonyítékot ta -
lált a rejtélyes „hatodik érzék” létezé -
sé re. Joe Kirschvink, a Kaliforniai Mű -
szaki Egyetem tudósa szerint bizonyos 
állatfajokhoz hasonlóan mi, emberek
is képesek vagyunk érzékelni a Föld
mág neses mezejét. Kirshvink hangsú -
lyozta: kapcsolódó kísérlete „megis -
mé telhető és megerősíthető” – ami va -
lódi tudományos szenzáció lehet, hi -
szen ezt a lécet eddig még egyetlen
mag natorecepcióval foglalkozó kuta -
tó nak sem sikerült megugrania. A tu -
dós egy 2016-ban publikált kutatásból
indult ki. A Max Planck Intézet kutatói 
szerint egyes emlősöknek – köztük a
kutyáknak, a farkasoknak, a rókáknak,
a medvéknek, a borzoknak, az orán gu -
tánoknak és a makákóknak – „mág ne -
ses érzékelők”, pontosabban a mágne -
ses mezők érzékelésére is alkalmas
krip tokróm 1a molekulák vannak a re -
tinájukban. Hogy mindez pontosan mit 
jelent és hogyan működik, arról meg -

oszlanak a vélemények. Egyesek sze -
rint a kriptokróm molekulák magáért a
mágneses erőtér érzékeléséért felel -
nek, míg mások úgy gondolják, a mag -
netit receptorsejtek inkább egyfajta
„irány tűként” szolgálnak, amely segít
az élőlényeknek a tájékozódásban.
Kirschvink az utóbbi elméletet osztja – 
szerinte ez rejtélyes kompasz nem
más, mint az emberi nem „hatodik ér -
zéke”. A tudós kísérletében egy sötét,
az „elektromágneses háttérzajt” kiszű -
rő Far a day-kalitkába ültette a tesztala -
nyait, akiket aztán „tiszta mágneses
me zőnek” tett ki. Közben EEG-vel
mo nitorozta, hogy reagál-e az agyuk a
mező változásaira. Mint írta, amikor az 
„az óramutató járásával ellentétes
irányban elfordult, hirtelen leesett az
alfa- hullámok amplitúdója”, ami arra
utal, hogy az agy valóban „válaszolt” a 
mágneses térben beállt változásokra.
Kirschvink további kutatásokat tervez; 
tanulmányának lektorált változatát a
következő hónapokban szeretné a nyil -
vánosság elé tárni. (24.hu)

Pandaikrek születtek
Makaón

Ikerkölykei születtek múlt vasárnap 
Makaón a Hszinhszin nevű óriás pan -
dá nak – jelentették a Kínához tartozó
térség illetékesei. Makaón először szü -
lettek óriáspandabocsok. Hszinhszin
he lyi idő szerint vasárnap kora délután
adott életet a kölyköknek, amelyek kö -
zül az egyik 135 grammal, a másik
53,8 grammal jött világra. Az állator -
vos szerint az anyaállat és a nagyobb
kölyök jól van, ám a kisebb intenzív
kezelésre szorul rendkívül kicsi súlya
miatt. A pandacsalád állapotát napi 24
órában, folyamatosan figyelik. A köly -
kök nemét még nem állapították meg.
A nőstény óriáspanda, Hszinhszin és a
hím Kajkaj a szecsuáni óriáspanda-re -
zervátumból került Makaóra. A kínai
köz ponti kormány ajándékai tavaly ép -
pen gyereknapra érkeztek a különleges 
státusú területre, és ugyanazt a nevet
kapták, mint a 2010-ben Kínából Ma -
kaóra kerülő pandapár, amelynek nős -
ténye tavaly nyáron pusztult el, a hím

állatot pedig máshová szállították. Az
egyedül Kínában honos óriáspandák a
világ legveszélyeztetettebb állatfajai
kö zé tartoznak, 2013 végén 1864 élt
közülük vadon, 375 pedig fogságban. 

Készül a második kínai
űrállomás

Új hordozórakétájuk épségben tért
vissza, ezzel a kínai űrügynökség tartja 
szoros menetrendjét a kozmosz meg -
hó dítására. Belső-Mongólia sztyeppés
vidékén épségben landolt Kína kísér le -
ti űrszondája, melyet legújabb hordo -
zó rakétájukkal lőttek a világűrbe. A kí -
nai űrprogram újabb sikere jelzi, hogy
az ázsiai ország komolyan veszi saját
terveit, és csakugyan el szeretne jutni a
Marsra az évtized végéig. A Hosszú
Me netelés-7 rakéta igazi áttörés a biz -
tonságos, környezetkímélő üzemanya -
gok használatában – méltatta teljesít mé -
nyét a kínai űrügynökség. A pro gram
során az ország új, vencsangi mű hold -
kilövő központja is jól vizsgázott. Kína 
2003-ban küldött először embert az
űrbe. Azóta már pályára állította első
űrállomását, a Tiangong-1-et, kozmo -
nau tái űrsétát hajtottak végre, és első
holdjárója, a Jütu is megérkezett a szom -
szédos égitestre. Második űrállo másu -
kat, a Tinagong-2-t szeptemberben sze -
retnék fellőni. Ehhez kapcsolódik majd
a tervek szerint a Sencsou-11 űrhajó,
melynek kétfős legénysége napokat
tölt majd az űrállomáson. Kína további 
ambiciózus elképzelése szerint a kö -
vet kező években embert küldenének a
Holdra, ahol az amerikai Eu gene Cer -
nan járt utoljára 1972-ben. A hadsereg
támogatását élvező kínai űrprogram
sű rű naptárában húsz űrmisszió szere -
pel még az idei évben. Folyamatosan
fejlesztenek, készül a Hosszú Menete -
lés-5 rakéta, ami a Tinagong-2 mellett
más nagy terheket is a kozmoszba jut -
tathat majd. Kína látszólag szeretné az
Egyesült Államok minden korábbi ered -
ményét reprodukálni; 2020-ig önjáró
űr szondát szeretnének küldeni a Mars -
ra. Az USA első leszállásra szánt
szondája több mint 40 éve, 1975-ben
landolt a vörös bolygón. (hirado)

A fejben dől el!
VÍZSZINTES: 1. Reberner gon -

do latának első része. 14. A szobából
az udvarra irányít. 15. Cikázva ide-oda 
röpköd. 16. Esni kezd az eső. 17. Né -
met város. 18. Gyengén termő szőlő -
faj ta. 19. Gléda. 20. Két kos! 21. Mar -
garinmárka. 23. Páros szak! 25. A
fiók ba helyez. 28. Cicaszőr! 29. Páro -
san áhít! 30. Becézett Aranka. 32. Szó -
áradat. 34. Kenőanyag. 36. Jelfogó be -
rendezés. 38. Párizsi metróvonal. 39.
... Fair Lady (mu si cal). 41. Világos an -
gol sör. 42. Finnyáskodik. 44. Zacs kó -
ba csomagol. 46. A római légió egy sé -
ge volt. 47. A bronz alkotóeleme. 48.
Teniszező (Gréta). 49. Mindkét végén
hegyes fadarabbal játszott játék. 50.
Eke ...; a Tenkes kapitánya. 52. Ko cso -
nyássá váló (vér). 55. Hím állat. 56.
Szintén. 57. Törött patkó! 59. Észak-
 amerikai ország. 61. Sort! 62. Könyvet 
megjelentet. 64. Két belső! 65. Francia 
területmérték. 67. Tokió régi neve. 69.
Orosz autómárka. 71. Szegre tesz. 74.
Szürke tollazatú, ragadozó madár. 76.
Lassan, hernyómódra halad.

FÜGGŐLEGES: 1. Földművelő
esz köz része. 2. ... Blas (Lesage). 3. ...
Montand; francia színész. 4. A levegő
oxigénjét igénylő. 5. Rajong érte. 6.
Dura lex, ... lex; Kemény a törvény, de
törvény. 7. Néma Zita! 8. Norvég, ku -
bai és olasz gkj. 9. Az Északi-tengerbe
ömlő, belga folyó. 10. A disznó ki csi -
nye. 11. Törött pipa! 12. A tűz szelle -
me az inkáknál. 13. Deutérium és no -
bélium. 17. Szállítóeszköz. 20. Ráma.
22. O sole ...; nápolyi dal. 24. Lét re -
hozás, alkotás. 26. Albánia fővárosa.
27. A végén kezd! 29. Folyton elodáz.
31. Szag. 33. ... Lear; francia éne kes -
nő. 35. Él valahol. 37. Páros vétó! 40.
... királya; Lalo-op era. 43. Japán játék.
44. Latin elöljáró: keresztül-, mögött-.
45. ... ovo; eleve. 46. A gondolat befe -
jező része. 48. Belgrád hegye. 51. Csi -
gafajta. 53. Lakatlan! 54. Hirtelen
moz dulattal hozzányúl. 58. Turandot
hercege. 60. Kéznél levő hosszmérték.
62. Oszlopot helyettesítő leányalak.
63. Szürrealista, spanyol festő (Sal va -
dor). 66. Kuruc vezér volt (Tamás). 68. 
Hol land teherautó-márka. 70. Német,
jemeni és spanyol gkj. 71. Karéjbelső!
72. Zambiai, ománi és luxemburgi gkj.
73. Tallium és jód vj. 75. A vár oldalai! 
76. Berakó!

   Szerkesztette: Csatlós János
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 Állásinterjún: 
- Mondja, hölgyem, van ke -

reső a családban? 
- Igen, a Google.

***
KRESZ vizsgán:
- Mi oldja a záróvonalat?
- A nitrohígító.

***
Grün, a bőrkereskedő így me -

ditál:
- Zsíros gazda nagyon rossz

ember… Ha megdöglik egy bir -
kája, képes ötszáz forintot is
elkérni a bőréért. Ezzel szem -
ben Talpas gazda kétszázért i -
de adja a bőrt, mert az egy ren -
des em ber. Adja Isten, hogy mi -
nél több birkája dögöljön meg.

***
Egy férfi elmegy egy jós -

nő höz és a jövőjéről kérdezi.
A jósnő belenéz a kristály gömb -
be, aztán belekezd a mon da ni -
valójába:

- Amint látom, ön egy két -
gyerekes apa.

- Téved. Három gyerekem
van.

- Ezt csak ön hiszi...
***

Egy férfi büszkén mutatja is -
merőseinek új laká sát . Az e -
gyik szobában egy nagy gon got
találnak egy kalapáccsal. Az is -
merősök csodálkozva kér de zik:

- Hát ez meg mi?
- Ez egy beszélő óra.
- Micsoda?
- Várj, megmutatom.
Ezzel fogja a kalapácsot, majd

ráüt egy jó nagyot a gongra. Kis -
vártatva egy hang azt üvölti:

- Ne ütögesd már, te ba rom,
hajnali két óra van!

***
Két nő beszélget:
- Képzeld, hallottam vala -

mi szuper jó arckrémről, amely
szépít, fiatalít.

- Mi a neve?
- Valami Hormonovital, vagy

ilyesmi.
- Ó, hát azt ismerem, hi szen

már 2 éve használom.
- De jó, hogy mondod, már 

majdnem megvettem.
***

Két szomszéd beszélget: 
- Szomszéd! Hogy néz ki

maga? 
- Hát, elhúzom a függönyt

az ablakon!

***
Friss jogosítványos lány e -

lőször viszi haza az édes any -
ját. Amikor megérkeznek, az a -
nya kiszáll, és azt mondja: 

- Nagyon szépen köszö nöm!
- Szívesen, máskor is - mond -

ja a lány. 
- Nem neked mondtam - vá -

laszolja az anya. - Hanem Is -
tennek!

***

-  Gyere át! 
- Nincs az az Isten… 
- Van sör! 
- Úton vagyok!

***
- Miért jobb az érettségi,

mint az egyetemi di ploma? 
- Pár évvel hamarabb kezd -

hetsz a Mc Don ald's-ban…
***

Egy reszkető pasast vizsgál 
a f ogorvos. 

- Sajnálom, uram, de ki kell
húznom a fogát. 

A férfi az ijedtségtől annyi -
ra remeg, hogy összekoc can nak
a fogai. 

- Na, nyugi, nyugi! - mond -
ja a fogorvos. - Itt egy kis ko -
nyak, ezt húzza le, ettől majd
elmúlik a félelme. 

A páciens megissza a ko nya -
kot, s csakugyan megszűnik a
remegése. 

- Na, ugye, hogy megjött a
bátorsága? - kérdezi a doktor úr.

- De mennyire! Most pró -
báljon valaki akár csak egy uj -
jal is a fogamhoz nyúlni!

***
Sürgősségin:
- Ha nem térsz azonnal ma -

gadhoz, adok két olyan po font,
hogy rögtön elájulsz!

Fontolja meg!
* A tudósok felfedezték

a szégyenlősségért felelős
gént. Már rég megtalálták
volna, de elbújt pár más gén 
mögé.

* Annak, hogy ne ta pad -
janak össze a rizsszemek fő -
zés közben, az a titka, hogy
egyenként kell őket meg főz ni.

* Nem azért küzdöttem
fel magam a tápláléklánc csú -
csára, hogy vegetáriánus le -
gyek.

* Kétféle kosz van: a sö -
tét típusú, ami a világos tár -
gyakhoz, és a világos típu sú,
ami a sötét tárgyakhoz tapad.

Az a fránya logika

1. Ha a gyaloglás egész -
séges lenne, a postások ö rök -
ké élnének. 

2. A bálna úszik egész
nap, csak halat eszik, vizet
iszik, mégis kövér. 

3. A teknősbéka nem sza -
lad, nem úszik, nem ugrál, nem
siet sehova, és 150 évig él.

4. A nyuszi szalad, ugrál
és vegetáriánus, él 5 évet.
Francba a diétával és a spor -
tolással! 

5. A statisztikák szerint a
gépjárműbalesetek 23%-át
olyanok okozzák, akik al ko -
holt fogyasztottak. Ebből az 
következik, hogy a balese tek
77%-át olyanok okozzák, a -
kik vizet, kávét, üdítőt, tejet, 
energiaitalt és egyéb alko -
holmentes italokat fogyasz -
tanak. Ezek az emberek te -
hát háromszor olyan veszé -
lyesek! Kerüld a tár sasá gu -
kat, tartsd magad távol tő -
lük!

Hogy hívják...
- ... a spanyol tolvajt?
- Lopez de Futaztán.

***
- ... a kínai szakácsot?
- Váj Ling.

***
- ... a japán titkárnőt?
- Icuka Magacuki.

***
- ... a kopasz japánt?
- Hayasima.

***
- ... a japán aggle gényt?
- Maradoka Maga m ura.

***
- ... a japán szexboltost?
- Sikosito Szadiruci.

***
- ... a görög kártyást?
- Namilesz Teosztasz.

***
- ... Röntgen úr feleségét?
- Röntgenné Ul tra Ibo lya.

***
- ... a népi fertőt lení tő -

szert?
- Folklór.

Forrás: pistike.hu

Reklám
HA Borsodi - az élet

habos oldala,
AKKOR Tihanyi -

az élet papos oldala.

Azért
hihetetlen, hogy egykor

a dinoszauruszok
uralták a földet, nem?

Hát ja...
Szerencse, hogy
lassan fél kettő...

- Persze, hogy örülök, a plusz hat fokos forró
nyárnak, de most építhetek új házat!
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EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két ré sze (Ba -

rangolások 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 te -
tek üze nete egyértelmű: kel jünk útra!
Nézzünk szét Er dély ben, ve gyük
szám ba értékeinket, és mu tas suk meg
ezeket má sok nak is! Legyünk büsz -
kék 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, ha -
nem 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 épít mé -
nyeit, 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 érté -
keink 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 Központ -
ban, 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!

Rakott palacsinta egyszerűen
Nem tudod, mivel lephetnéd meg cseme té -

det? Ha szereti a palacsintát (márpedig minden
gyermek szereti, nem igaz?!), akkor ezt a rakott
verziót is imádni fogja!

Hozzávalók:
A palacsintához: 20 dkg liszt; 6 dl tej; 3 db

tojás; 3 ek étolaj; csipet só
A töltelékhez: 30 dkg vegyes gyümölcs; 25

dkg mas car pone; 10 dkg kristálycukor; 1 cso mag vaníliás cukor.
Elkészítés: A lisztet keverjük el a tejjel, a tojással, az olajjal és egy csipet só -

val. Kicsit hagyjuk állni, majd süssük ki belőle a palacsintákat. A gyümölcsöket
mossuk meg, aprítsuk fel és adjuk hozzá a cukor felét. A mascarponét keverjük
el a cukor másik felével, illetve a vaníliás cukorral. Egy palacsintát tegyünk egy
tál aljára, erre kanalazzunk a mascarponés keverékből, majd a gyümölcsből.
Erre jöhet még egy szelet palacsinta, majd újra a mas car pone és a gyümölcs.
Addig rétegezzük, míg el nem fogynak a hozzávalók. A torta tetejét díszíthetjük
bármi vel, akár csokoládéöntetet is önthetünk rá. (femcafe.hu)

Receptek

Gombás füstölt szalonnás csirkemell
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 4 fej gomba, 2 fej lilahagyma, 30 dkg füstölt

szalonna, 2 pár baromfivirsli, 3 nagy szem burgonya, 1 evőkanál olaj, szárnyas-
 fűszerkeverék, só, bors, pirospaprika, 4 db fél kihegyezett hurkapálca.

Tűzzük a hurkapálcára az alapanya -
gokat a következő sorrendben: egy sze -
let burgonya, egy szelet csirkemell, egy
szelet szalonna, egy vastagabb szelet vö -
röshagyma, egy vastagabb karika virsli,
egy szelet gomba.

Ezután megismételjük ugyanebben a
sorrendben az alapanyagok felszúrását
egészen addig, amíg a hurkapálca meg
nem telik. Ügyeljünk arra, hogy a végén

minden esetben burgonya zárja a sort. Az így elkészült nyársakat olajjal meg lo -
csoljuk, majd befűszerezzük. Egy tálba helyezve lefedjük és 18 percig 500 W-on 
sütjük, majd a fedőt levéve 350-400 W-on további 6 percig pároljuk.

Póréval töltött vagdalt
Hozzávalók 4 személyre: 75 dkg darált hús, 5 szelet ba con, 1 szikkadt zsemle,

50 dkg póréhagyma, 25 dkg csiperkegomba, 2 tojás, 1 evőkanál liszt, 2 fej vörös -
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 dl tejszín, 1 dl tejföl, 4 evőkanál vaj vagy mar -
ga rin, 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, pirospaprika.

A zsemlét hideg vízbe áztatjuk. A darált húst összegyúrjuk a tojással, a ki -
nyom kodott zsemlével, a felkockázott hagymával és a zúzott fokhagymával.
Sóval, borssal, pirospaprikával, petrezselyemzölddel fűszerezzük. A póréból 3
szálat forrásban lévő, sós vízben 5 percig előfőzünk, a többit karikákra vágjuk. A 
masszából cipót formálunk, és tepsibe fektetjük.

Hosszában beledugjuk az egész pórékat. Tetejét befedjük a baconnal, és 200
fokon (gáztűzhelynél 3-as fokozaton) 45-50 percig sütjük. A felolvasztott vajon
megpároljuk a pórékarikákat, hozzáadjuk a felszeletelt gombát, és 5 percig pi rít -
juk. Sózzuk, borsozzuk, és kivesszük a serpenyőből. A visszamaradt vajon meg -
pirítjuk a lisztet, felöntjük a tejszínnel és a tejföllel, majd összeforraljuk. A már -
tásba visszatesszük a pórét és a gombát. A vagdaltat a mártásos zöldségekkel kö -
rítve kínáljuk. Elkészítési idő kb. 1 1/2 óra.

Grillezett tőkehal
zöldségágyon!

Ha nyáron, a grillen nem csak egy fi -
nom, de egészséges ételt is szeretne egy -
ben elkészíteni, próbálja ki ezt a remek
receptet, amely halból és zöldségekből te -
vődik össze.

Hozzávalók 4 személyre: 1 fej vörös -
hagy ma, 30 dkg brokkoli, 2 sárgarépa, 1
cuk kini, 60 dkg tőkehalfilé, 1 teáskanál fokhagyma, só, bors, kevés bazsali kom -
levél, 2 kanál vaj, 2 jégkocka, ex tra erős alufólia.

A vöröshagymát meghámozzuk, majd vékony karikákra felszeleteljük. A
brokkolit megmossuk, és kisebb rózsákra bontjuk. A répát megtisztítjuk és fel -
karikázzuk, a cukkinivel együtt. A halfiléket jó alaposan megmossuk, leszárítjuk 
és kb. 3x3 cm-es darabokra felvágjuk.

Az alufóliából két 40x40 cm-es darabok vágunk, majd az előkészített zöld sé -
geket és halat egyenletesen eloszlatjuk a fólia közepén. Megszórjuk fokhagyma
sóval, borssal és aprított bazsalikommal, és mindegyik halom tetejére egy kis
darab vajat helyezünk el, végül pedig egy darab jégkockát teszünk a zöldsé gek -
re. Ezután a fóliát jó szorosan lezárjuk, de arra ügyeljünk, hogy a közepén ma -
radjon elég hely a gőzképződésnek. a kis csomagokat tegyük rá a grillre, és
süssük kb. 15-20 percig. (noinetcafe)
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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

Fájdalomtól megtört szívvel tu da -
tom, hogy életének 83-ik évében a drá -
ga édesanya, testvér

BENCZE ROZÁLIA
örökre eltávozott közülünk.
Temetése ma, 14 órakor lesz a virág -

hegyi temető kápolnájából.
Nyugalma legyen csendes, emlé ke

áldott. Gyászoló lánya  Ju dith.

Megtört szívvel veszünk búcsút drá -
ga testvérünktől

BENCE ROZÁLIÁTÓL.
Nyugalma legyen csendes.
Testvére Magda és leánya.

Fájó szívvel búcsúzok drága ke -
resztanyámtól

BENCE ROZÁLIÁTÓL.
Nyugodjék békében.
Kiss Károly és családja.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik szeretett, drága gyer -
me künk

LADÁNYI ÁRPÁD ZSOLT
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek és fájdal -
munk ban osztoztak.

Bánatos szülei és egyetlen leány -
testvére és családja.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal értesültünk a kolle -
ga nő és barátnő

BACHNER GETA
eltávozásáról e földi létből.
János, Jancsika, fogadjátok együtt -

érzésünket. A Balla és Virág család

Őszintén osztozunk a gyászoló csa -
lád fájdalmában, amit a szeretett nagy -
néni

BENCZE ROZÁLIA
halála okozott.
Nyugalma legyen csendes.
Erika és Ghita

 Fájó szívvel búcsúzom drága ke -
resztanyámtól

BENCZE ROZÁLIÁTÓL
Nyugalma legyen csendes.
Keresztlánya Gyöngyike

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a 4
évvel ezelőtti július 13-ra, amikor ép -
pen 91-ik születésnapján kísértük u -
tol só földi útjára a drága édesanyát,
anyóst, nagymamát és dédnagy ma mát,

SIMORI LUJZÁT
(Mamukát)

Nyugalma legyen csendes.
Emléke örökké ott él fiai, lányai,

vejei, menyei, unokái és dédunokái szí -
vében.

Július 7-én volt egy éve, hogy sze -
retett édesanyánk

LÉVAY ROZÁLIA
eltávozott közülünk.
Szomorú szívvel emlékezünk rá
A Fecz és Lévay család.

Július 6-án volt 25 éve, hogy drága 
édesanyánk

BALOG ANDRÁSNÉ
született Szilágyi Gabriella 

szíve megszűnt dobogni.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes. Leányai Anikó és Gabica csa -
ládjaikkal.

Fájdalomtól megtört szívvel em lé -
kezünk arra a szomorú 4 évvel eze lőt -
ti július 6-ára, amikor a szeretett férj,
apa, após és nagyapa,  

TÜZES BÁLINT
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Nyugalma legyen csendes. Emlé -

két örökké szívében őrzi családja.

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.

Nyírbátor
2016.  július 13.

Vásárosnamény
2016. július 21.

0747017580 – Csoma Bea

GYÓGY TOR NA – min den ked den
16.30 és 17.45 órá tól a Teleki Házban!

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!

Nyári JátszóHáz
Július folyamán Nyári Ját szó -

ház működik a Teleki Ház ban!

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. 

Az RMDSZ
továbbra is 16 régió

létrehozását támogatja
„Az RMDSZ álláspontja nem

vál tozott, továbbra is azt mond juk,
a közigazgatási hatáskörű régiók
létrehozása jelenleg alkotmány el -
lenes, a megoldás pedig nem az,
hogy egy újabb közigazgatási szin -
tet állítunk fel a megye és az or -
szágos szint között, hanem a gaz -
dasági- fejlesztési régiókat kell át -
alakítani.

Törvényjavaslatunk szerint Romá -
nia 16 gazdasági-fejlesztési régióval kell
működjön: ebből Hargita-Kovász na-Ma -
ros megyék Székelyföld különálló ré -
gióként, Szatmár-Szilágy-Bihar megyék
Partium külön régióként. Ez nem csak
pénzügyi, gazdasági megoldásból, ha -
nem a mag yar érdeket is figyelembe vé -
ve a legjobb megoldás” – nyilatkozta
Kovács Péter ügyvezető elnök annak
kapcsán, hogy a miniszterelnök beje len -
tette, a kormány hamarosan napirendre 
tűzi a régiókról szóló társadalmi vitát.

Az ügyvezető elnök szerint a mos -
tani 8 régiós felosztás miatt az ország el -
esik az európai uniós forrásoktól, szét -
fejlődés tapasztalható régión belül, a gaz -
dag megyék fejlődnek, a szegényebbek 
pedig lemaradnak. Kovács Péter el mond -
ta, az őszi választás tétje, hogy az új
parlament alakulásakor ott tudnak-e len -
ni és jó irányba tudják-e befolyásolni a
régióátszervezést, vagy csak külső szem -
lélői lesznek a döntésnek, amely Ro má -
nia gazdasági fejlődését 10-20 évre je -
lentősen meghatározza.

Az RMDSZ nem tartja rossznak,
hogy most kezdődik a régióátszerve zés -
ről szóló társadalmi vita, hiszen válasz -
tási kampányban a pártok be tudják mu -
tatni saját elképzeléseiket, kampány ban
pedig a közvélemény is jobban odafi -
gyel a témára. A jelenlegi szakértői kor -
mány nem határozhat az új régiók ki a -
lakításáról, ezért a döntés valószínűleg
jövő év elején, a társadalmi vita és a
parlamenti választás után várható.

(e-nepujsag)
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Ham il ton az utolsó körben előzte
meg Rosberget az Osztrák Nagydíjon

A világbajnoki címvédő Lewis Ham il ton drámai csatában, csa pat -
tár sát, a pontversenyt vezető Nico Rosberget egy ütközés után az u tol só 
körben megelőzve, megnyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat, a -
melynek végén Rosberg sérült kocsijával a negyedik helyen ért cél ba.

A két mercedeses pilóta hatalmas küz -
delmében sokáig Rosberg állt nyerés -
re, az élről szépen állította meg riválisa 
támadásait, a zárókörben azonban Ha -
m il ton mellé tudott menni, ám a német
kétségbeesetten védekezett, s összeért
a két autó. A balesetből Ham il ton jött ki
jól, végül elsőként haladt át a célvo na -
lon, míg az első szárnyát elveszítő Ros -
berget még Max Verstappen (Red Bull)
és Kimi Räikkönen (Ferrari) is mege -
lőzte.

A világbajnoki pontversenyben to -
vább ra is Rosberg áll az élen, de e lő -
nye 24-ről 11 pontra csökkent.

A rajtbüntetések miatt Rosberg a
ha todik, míg a ferraris Sebastian Vettel 
csak a nyolcadik helyről kezdhette meg
a futamot. A startnál az élről Ham il ton
kiválóan jött el, csakúgy, mint a har -
madik pozícióból startoló Jenson But -
ton és a negyedikről indult Räikkönen.
A rajt nagy vesztese Nico Hülkenberg
volt, aki hiába várta a kezdést a má so -
dik kockáról, nagyon beragadt, sorra e -
lőzték meg a vetélytársai. Mint később

kiderült, a Force In dia fiatal német piló -
tájának az egész versenyére jellemző
volt a rajt utáni „zuhanás”, még fél táv -
nál sem járt a mezőny, amikor már nem 
volt pontszerző helyen, végül pedig fel 
is adta a futamot.

Az élen sokáig, egészen a 22 körig
Ham il ton haladt, majd az első kerék -
cserével legtovább kiváró Vettel állt az
élre. A négyszeres világbajnok német
sokat kockáztatott, amikor - talán az e -
sőre várva - nem ment ki új gumikért,
mivel a 26. kör végén a célegyenesben
szétrobbant a jobb hátsó abroncsa, ami
a versenye végét jelentette.

A 29. születésnapját éppen vasár -
nap ünneplő Vettel defektje, s az azt kö -
vető szalagkorlátnak csapódása miatt be -
ment a biztonsági autó a pályára, a mely
mögött Rosberg, Ham il ton, Verstap -
pen, Dan iel Ricciardo, Räikkönen volt
a sorrend. Miután a pálya ismét sza ba -
don járhatóvá vált, a két Mercedes el -
lépett üldözőiktől, s hamar kiderült, hogy
Rosberg és Ham il ton között dől majd el
a győzelem.

Gólözönnel lett elődöntős Franciaország
A franciaországi labdarú gó Euró -

pa- bajnokság vasárnap esti, utolsó ne -
gyeddöntőjében a házigazdák 5-2-re le -
győzték Izland csapatát, és tovább ju -
tottak az elődöntőbe. A fináléba jutá sért
a németekkel játszanak.

Eredmény, negyeddöntő: Francia or -
szág-Izland 5-2 (4-0); Saint-Denis, Sta -
de de France, 76 833 néző, v.: Björn Ku -
ipers (hol land); gólszerzők: Giroud (12.,
59.), Pogba (20.), Payet (43.), Griez -
mann (45.), illetve Sigthórsson (56.),
Bjarnason (84.); sárga lap: Umtiti (75.),
illetve Bjarnason (58.)

Izland - amely a mag yar válogatott
mögött másodikként jutott tovább az F
csoportból - ötödször állt fel ugyan -
azzal a kezdőcsapattal a kontinens tor -
nán, ez először fordult elő az Euró pa-
 bajnokságok történetében. A pályára lé -
pő izlandi játékosokból kilenc volt ve -
szélyeztetett sárga lapok miatt.

A franciáknál kezdőként kapott sze -
repet Sam uel Umtiti: a 22 éves közép -
hátvéd - akinek Barcelonába szerző dé -
sét csütörtökön jelentették be - első al -
kalommal lépett pályára a válogatott ban.

A találkozó első kisebb helyzete az
izlandiak előtt adódott, vezetést vi szont

Giroud révén a házigazda szerzett: ez
volt az első francia találat az Eb-n, a mely
az első félidőben esett. Pogba fejesével
nyolc perccel később már kétgólos volt 
a francia előny, a kontinenstornán elő -
ször került ekkora hátrányba - és ka -
pott két gólt - az északi szigetország e -
gyüttese.

A második találat érezhetően meg -
fogta az izlandi együttest, amely a féli -
dő hajrájában további két gólt kapott.
Griezmann találata az idei Eb 100. gól -
ja volt, míg a kontinenstornák törté ne -
tében első alkalommal talált be négy -
szer egy csapat az első félidőben. 

A folytatásban Sigthórsson máso dik
Eb-s kapura lövéséből megszerezte má -
sodik találatát, a három percre rá vá la -
szoló Giroud gondoskodott a négygó -
los különbség visszaállításáról. Didier
Deschamps szövetségi kapitánynak így
arra is volt lehetősége, hogy a korábbi
találkozókon sárga lapot begyűjtő Gi -
roud és Laurent Koscielny lecserélé sé -
vel megelőzze az eltiltást a németek el -
leni elődöntőre, amelybe a hajrában e -
sett izlandi szépítő gól ellenére is ma -
ga biztos sikerrel jutott be a francia vá -
logatott. (MTI)

Őrült tizenegyespárbaj után elődöntős Németország
A világbajnok német válogatott jutott tovább a franciaországi labdarúgó

Európa-bajnokság szombati negyeddöntőjéből, miután a rendes játékidő és a
hosszabbítás is 1-1-re végződött, végül pedig a 11-esekben 6-5-re jobbnak bi -
zonyult az előző kontinenstornán ezüstérmes olasz csapatnál.

Eredmény, negyeddöntő: Németország-Olaszország 1-1 (0-0, 1-1, 1-1), ti -
zen egyesekkel: 6-5; gólszerzők: Özil (65.), illetve Bonucci (78., 11-esből); sár -
ga lap: Hummels (90.), Schweinsteiger (112.), illetve Sturaro (56.), De Scig -
lio (57.), Parolo (59.), Pellé (92.), Giaccherini (103.)

Ez a meccs – legalább is a tizenegyespárbaj – megérne egy külön misét.
Nem unatkoztunk. (simsán)

Foci EB: Negyeddöntők
Elsőként a portugál labdarúgó-válogatott jutott a négy közé a fran -

ciaországi Európa-bajnokságon, miután a csütörtök esti negyed dön -
tőben 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően tizenegye sek -
kel 5-3-ra legyőzte a lengyel csapatot.

Mindjárt a második percben Le wan -
dovski megszerezte első gólját az Eu -
ró pa-bajnokságon. A lassacskán maguk -
ra találó portugálok bő fél óra elteltével 
egyenlítettek: az idei Eb legfiatalabb
kezdőjátékosa, Renato Sanches talált
be. A Benficából a Bayern Münchenbe 
szerződött középpályás 18 évesen és 316
naposan a kontinenstornák kiesé ses sza -
kaszának legfiatalabb gólszerzője lett.

A mérkőzés többi részében iszap bir -
kózás volt, nem bírtak egymással a fe -
lek. Még a ráadás harminc perce alatt
sem. Következett a tizenegyes-párbaj:
portugál részről Cristiano Ronaldo, San -
ches, Moutinho, Nani és Quaresma is
belőtte. A lengyelektől Lewandowski,
Mi lik és Glik értékesítette, Blaszczy -
kowski lövését viszont kivédte Rui Pat -
rí cio. (simsán)

Lefocizták a belgákat, a legjobb négy között a walesiek
Nagy meglepetésre Wales válo ga -

tottj a 3-1-re legyőzte péntek este a fran -
ciaországi labdarú gó-Európa-bajnok -
ság második negyeddöntőjében Belgi -
u mot, és a legjobb négy csapat közé
került. Eredmény, negyeddöntő: Wa -
les- Bel gium 3-1 (1-1); Lille, 45 936 né -
ző, v.: Damir Skomina (szlovén); gól -
szerzők: A. Wil liams (31.), Rob son-Ka -
nu (55.), Vokes (86.), illetve Naing go -
lan (13.); sárga lap: Davies (5.), Ches -
ter (16.), Gunter (24.), Ramsey (75.), il -
letve Fellaini (59.), Alderweireld (85.)

Szakadó esőben indult a mérkőzés,
amelyen a kezdés pillanatától nagy fö -
lényben volt Bel gium. Olyannyira, hogy
a 13-ik percben Radja Nainggolannak

„elsült” a lába és úgy 25 méterről zu hin -
totta a labdát a walesi „pipába”: 0 – 1!

A walesieknek is voltak ígéretes ak -
cióik, a 31. percben egy szöglet után
Wil liams befejelte az egyenlítő gólt

A szünet után nem sokkal Thomas
Robson-Kanu „beültetett a ringlspil be”
egyszerre három belga védőt és máris a 
walesieknél az előny! Megjegyzem: a
belgák bizonyára a magyarok elleni 4 – 
0-ból indultak ki, de „ábrázatra” (hogy
ne mondjam: pofára) estek!

És jött a ráadás: a 86-ik percben a
frissen beállt Vokes befejelte a harma -
dik walesi gólt, egyben csapatát az elő -
döntőbe! Bravó!

(simsán)

Wimble don: elvérzett a
negyeddöntőben Simona Halep

Szoros mérkőzésen kapott ki 5-7, 6-7-re Simona Halep a wimb le -
do ni tenisztorna negyeddöntőjében Angelique Kerbertől, az elő dön -
tő be a WTA-ranglista 4. helyén álló német lány jutott.

A találkozó első szettje – finoman fo -
galmazva – fordulatos volt, ugyanis a 12
játszma közül 9 az ellenfél adoga tásá -
nak elnyerésével valósult meg. Halep
mind végig futott az eredmény után 5-
 5-nél egyenlített, majd Kerber 6-5-ös
vezetésénél a rövidítésért szervál ha tott.
Az utolsó labdamenetnél Halep kettős

hibát vétett és ezzel Kerber 7-5-re meg -
nyerte a szettet.

A második szettben maga biz tosab -
ban adogattak a felek, többnyire mind -
két teniszező megnyerte ado gatá sát. Így
jutottunk a rövidítésig, ahol Ker ber job -
ban összpontosított és 7-6-tal (2) meg -
nyerte a szettet s a mérkőzést. (maszol)

A különbség egy-másfél másodperc 
körüli volt szinte végig, még azt kö ve -
tően is, hogy előbb Ham il ton, majd csa -
pattársa is kereket cserélt. Az izgalmak 
az utolsó körökre kezdtek fokozódni,
miután a lágy gumikon száguldó Ha -
m il ton egyre harcosabban támadta a szu -
perlágyakon köröző riválisát. A záró -
kör re aztán az egyértelmű tempó e lőny -
ben haladó brit világbajnok rátapadt
csa pattársára, majd mellé tudott au tóz -
ni, Rosberg azonban egy jobb kanyar -
nál aggresszívan védekezett és kiszo rí -
totta Hamiltont. A két autó egy ponton
összeért, ezután a címvédőnek a pá lyán
kívülről kellett visszakormányoznia au -

tóját az útra, mégis a német járt rosz -
szabbul, az első szárnya ugyanis letört.

A kör második felében Lewis Ha -
milton már nyugodtan hajthatott és nyert,
Rosberget viszont még az egymással -
eredetileg a harmadik helyért - csatázó
Verstappen, Räikkönen kettős is meg e -
lőzte.

Ham il ton most nyerte meg először
az Osztrák Nagydíjat, a mostani szezon -
ban ez volt a harmadik, pályafutása so -
rán pedig a 46. futamgyőzelme. (MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


