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A nyugdíjas „Nagy család” Anna bált szervez július 9- én
(szombaton) a „SELMONT” étte rem ben.

Jelentkezni lehet június 20-ig a 0362-417818-as te lefonszámon.

Bérletes
előadás

A szatmárnémeti Ha -
rag György Társulat kö -
vetkező bérletes előadása
Nagybányán,

Anton Pavlovics
Csehov: SIRÁLY

A színházi előadásra
2016. június 11-én 18.00
órától kerül sor, a Nagy -
bá nyai Városi Színház ban.

Részletek Kultúr-Táj mellékletünk II. ol dalán.

Köszönjük a bizalmat, új lendülettel folytatjuk!
„A már lassan végleges ered mé nyek

tükrében elmondhatjuk, hogy a nagy -
bányai mag yar közösség megőrizte kép -
viseletét a városi és megyei önkor mány -
zatban, újabb négy év áll előttünk arra, 
hogy képviselőink jobban teljesítsenek, 
és többet bizonyítsanak” – nyilatkozta
hétfő reggel Kovács Richárd, a nagy -
bányai helyi önkormányzat kép vise lő -
je. A fiatal politikus felhívta a figyel met
arra: annak ellenére, hogy nem sikerült 
megnövelni a helyi tanácsosok számát, 
a nagybányai magyarság ismételten be -
bizonyította, hogy fontos tényező ma -
rad a város sorsát illető döntésekben.

„Köszönettel tartozunk annak a 4 267
nagybányai lakosnak, aki bízott ben nünk,
és június 5-én az RMDSZ nagybányai
önkormányzati jelöltjeire szavazott. Is -
mételten megköszönöm a 807 nagy bá -
nyai magyarnak és a támogatóknak, a -
kik eljöttek április 10-én az RMDSZ e -
lőválasztásra, és külön köszönet annak 
a 489 nagybányainak, aki szava zatá val
első helyre rangsorolt az önkor mány -
zati jelöltlistán. Ugyanakkor köszönet
az RMDSZ nagybányai szervezete el -
nök ségének, Vida Noémi elnöknek és a
teljes kampánystábnak, főleg azoknak,
akik türelmesen dolgoznak, feláldozva 
sza badidőt, családi programokat, pihe -
nési vagy szórakozási lehetőséget. Kö -
szönöm a lelkes önkéntes csa pa tunk nak,
és kiemelten megköszönöm annak a há -
rom önzetlen, lelkes, kitartó és sokszor

megbocsájtó személynek a kampány -
stáb ból, aki éjt nappallá téve végig ott
állt mellettem vagy mögöttem. Ők nem
voltak reflektorfényben, (folyt. a 2. o.)

Választottunk...
A június 5-i helyhatósági választások országos és megyei viszony lat ban

is a Szociáldemokrata Párt (PSD) fölényes győzelmével zárultak. A Nem -
zeti Liberális Párt (PNL) az elvárásokon alul teljesített, feljött vi szont a
„ranglistán” a Nemzeti Mozgalom Pártja (PMP). A megyeszékhelyen a
Cătălin Cherecheş nevével fémjelzett Nagybányáért Koalíció (Coaliţia
pentru Baia Mare) tarolt. A mag yar érdekvédelmi szervezet, illetve a ma gyar
pártok a szavazatok valamivel több, mint 4,6%-át tudhatják a ma gu kénak.

Máramaros megyében 431 762 sza -
vazójoggal rendelkező polgárt vártak az
urnákhoz, ebből a helyi tanácsokra, a
megyei tanácsra, illetve a polgár mes te -
rekre 204 064-en adták le voksukat. A
megyei tanács esetében 189 886, a he -
lyi tanácsok szintjén 193 579, míg a pol -
gármesterek listáira 196 967 érvényes
szavazatot adtak le a máramarosiak.

A megyei tanács listáin az RMDSZ
10278 szavazatot kapott. A helyi ta ná -
csok listáin az RMDSZ-re 8 370-en, az 
EMNP-re 658-an, míg a MPP-re 371- en
szavaztak. A 35 megválasztott megyei
tanácsosból 2 mag yar, Böndi Gyön gyi -
ke és Kökényesdi Mihály-István. A me -
gyei szinten megválasztott 970 helyi ta -

nácsosból 25 RMDSZ-es, 6 EMNP-os
és 3 MPP-os. Nagybányán nem si ke -
rült visszaszerezni a tervbe vett har ma -
dik man dátumot, de 4267 szavazattal
megőrizték az eddigi állást, így Vida
Noémi és Kovács Richárd bekerült a 23
tagú városi tanácsba. A harmadik man -
dátum visszaszerzéséhez mindössze 283
szavazat hiányzott. Míg a legtöbb tele -

pülésen sikerült megőriznie az RMDSZ-
 nek az eddigi ta nácsosszámot, sőt, néhol,
mint például Koltón, növelni is, addig
Misztótfaluban vagy Szinérváralján az 
előző ciklushoz viszonyítva egy-egy tes -
tületi képviselővel kevesebb lett, mind -
ez a gyenge jelenlét miatt (Misztót fa lu -
ban 3 szavazaton múlott). Azokon a te -
lepüléseken, ahol mag yar polgár mes ter -
jelölt is indult, az RMDSZ-es szavazók 
1130, míg az EMNP-os szavazók 367
szavazattal támogatták az általuk le gal -
kalmasabbnak tartott mag yar jelöltet.

Egy tucat évbe telt, hogy a több sé -
gé ben magyarok által lakott Hosszú me -
zőn ismét mag yar polgármester le gyen,
az RMDSZ-es R. Fekete Lajos sze mé -
lyében. Koltón a helyzet változatlan ma -
radt, ott a korábbi, függetlenként in dult, 
de az EMNP által támogatott polgár -
mester, Csendes Lajos maradt a tele pü -
lés élén. (Tamási At tila)

Köszönjük a bizalmat!
Minden választás kiváló alkalom arra, hogy egy politikai szervezet vissza jel -

zést kapjon arról, mennyire képviselte jól az előző mandátumban a közösséget,
hogy megfelelő jelöltekkel és hiteles programmal indult-e a választásokon. 

Az eredmények azt bizonyítják, hogy az RMDSZ jól vizsgázott,  azt iga zol -
ják, hogy erős a kötelék a szervezet és választói között. Sikerült megtartani a me -
gyei tanácsban a helyünket, Nagybányán kevesen múlott a harmadik mandátum, 
Koltón növeltük az önkormányzati képviselők számát, Hosszúmezőn sikerült meg -
szerezni a polgármesteri funkciót. Az RMDSZ-nek a megyében 25 önkor mány -
zati képviselője van és két megyei képviselője. Ezek az eredmények meg tisz tel -
nek, de köteleznek is egyben. 

Köszönettel tartozunk azoknak, akik bíztak bennünk, Nagybányán és a me -
gyében egyaránt, és június 5-én a RMDSZ önkormányzati jelöltjeire szavaztak.
Köszönet illet mindenkit, aki kivette részét ebből a nem könnyű kampányból, kö -
szönjük a jelöltek, a kampánystábok, az önkéntesek és a szervezet munka tár sa i -
nak a munkáját.

Vida Noémi elnök

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szavazatukkal a
Néppártot és Csendes Lajos polgármestert támogatták.

Csendes Lajos polgármester és
Csolti Ferencz alpolgármester

Tisztelt nagybányai 
magyarok!

Köszönöm, hogy megtisz tel -
tek bizalmukkal, és támo gat -
tak a 2016. június 5-i hely -

hatósági választásokon.
Cristian Niculescu Tâgârlaş

ügyvéd 
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Egyházi hírek
* Az Irgalmasság és a Krisztus-kö -

zösség évében, a veresvízi Krisztus
Király plébánia június 18-án és 19- én
Plébániai Napokat szervez. 

Változatos programokkal várják a
híveket, hogy lelki töltekezésben, mű -
helymunkákban, vidámságban és szere -
tetben töltsenek el együtt két kivételes
napot. Pro gram:

Szombat
9.00 óra: Megnyitó – regisztráció
9.30 óra: ,,Hiszel-e a kacsacsőrű em -

lősben?” – Ft. Hozdik Zsolt előadása
10.30 óra: Kávészünet
11.00 óra: Csoportos beszélgetés - 

plé num
13.00 óra: „Hol szeretet és egyet ér -

tés, ott az Isten” - hittanosok előadása
14.00 óra: Ebéd
Az ebéd ideje alatt a börvelyi fúvós -

zenekar és néptánccsoport műsora.
Estig műhelyfoglalkozások minden 

korosztálynak! (Hagyományos disz nó -
vágás, süteménykészítés, barkácsolás,
kézműveskedés)

A gyermekeknek akadály verse nyek, 
vetélkedők, mesesarok.

20.00 óra: Vacsora–Karaoké–Nó tá zás
Vasárnap
9.00 óra: Rózsafűzér imádkozás plé -

bániai közösségünkért
10.00 óra: Ünnepélyes szentmise
A szentmise után kötetlen beszél ge -

tés, teázás/kávézás
Mindenkit szeretettel várunk! 

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel  10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit.

* Az Újvárosi Református Egy -
házközségből helyezték örök nyu ga -
lom ra Deák Csaba József testvérünket,
akit 61 évesen szólított magához az Úr.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Lőrincz született Zavácz -
ki Julianna asszonytestvérünket, akit 
85 évesen szólított magához az Úr és
Dobra született Dála Mária testvé rün -
ket, akit 99 évesen kísértünk utolsó föl -
di útjára. Nyugodjanak békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől kísértük utolsó
földi útjára Bándi László Károly test -
vérünket, aki 49 évesen hunyt el; Asz -
talos Anna asszonytestvérünket, akit 
84 évesen szólított magához az Úr; Do -
mokos József Gyula testvérünket, akit
71 évesen szólított magához az Úr; Ver -
des Gábor testvérünket, aki 74 évesen
hunyt el és Omota Ida asszony test vé -
rünket, aki 76 évesen hunyt el. Nyu -
godjanak békében!

* Ugyanitt Stoica Eugen és Chira
Camelia tartotta keresztvíz alá Hajnal
Tibor és Chira Simona kislányát, aki a
keresztségben a Hajnal Anna nevet
kap ta; Koncz Dezső és Kallós Gyön -
gyi tartotta keresztvíz alá Sárközi Mik -
lós és Rákos Melánia kislányat, aki a
keresztségben a Sárközi Antónia nevet
kapta; Cerneştean Ionuţ és Octavia, va -
lamint Sas Lia és Ardelean Liliana tar -

tották keresztvíz alá Dărăbuş Ştefan és
Dienes Réka kislányát, aki a ke reszt ség -
ben a Dărăbuş Lotti Elsa nevet kapta.

* Május 7-én kötött házasságot Bá -
lint Gábor Tamás ifjú és Porumb Gab -
riella Ju dith hajadon. Násznagyként Pop
Ovidiu és Rozalia, valamint Paska Csa -
ba és Gyöngyi  voltak jelen.

* Május 15-én házasságot kötött
Konyárdi Alex ifjú és Vári Renáta Me -
linda hajadon. Násznagyok voltak: Măr -
can Norbert és Konyárdi Dalida, vala -
mint Wegroszta Zsolt és Tenţiş Flo ren -
tina.

* Május 21-én kötött házasságot
Nagy Károly  ifjú és Bogdándi Noémi
hajadon. Násznagyként Szabó Miklós
és Zsuzsanna, valamint Bogdándi Ist ván
és Ildikó  voltak jelen.

* Május 28-án kötött házasságot Ro -
goz Marius ifjú és Silaghi Tímea ha -
jadon. Násznagyként Szakács Szilárd
és Melinda, valamint Ilok György és
Di ana voltak jelen.

Bunda Csilla Annamária

Jogi fogalomtár (28.)
Jövőbeni dolog adásvétele (romá -

nul vânzarea unui bun viitor)
Számos esetben igényeink meg kí -

vánják, hogy egy olyan dolog tulaj don jo -
gát szeretnénk megszerezni, amely csak 
a jövőben fog testet ölteni. Példaként fel -
hozható azon állat, amely még nem jött 
világra, vagy azon termés, amely még
nem ért be, viszont valaki már igényt
tart rá, mivel nagy a valószínűsége, hogy
a dolog rövid időn belül megvalósul. Mi -
vel egy ehhez hasonló ügylet több kér -
dést is felvet, ezért a jogalkotó a Pol gá -
ri Törvénykönyv 1658. szakasza által
szabályozza a jövőbeni dolog adásvé -
telének intézményét.

Ennek az adásvétel egyik válto za tá -
nak lényeges sajátossága, hogy a szer -
ződés csak akkor fejti ki hatását, ha a
dolog megvalósul. Más szóval: akkor
be szélünk érvényes tulajdonjog átru há -
zásról az adásvétel által, ha a szerződés 
tárgyát képező dolog az eredeti rendel -
tetésének megfelelően testet ölt, vagy -
is megfelelően használhatóvá válik. A -
mint ez megtörténik, a szerződés érvé -
nyes, a tulajdonjog átszármazik és az
eladónak kötelessége átadni a dolgot a
vásárlónak. Példaként felhozható azon
ügylet, amikor az eladó jövőben felé pí -
tendő ingatlanokat értékesít. Az adás vé -
teli szerződés akkor fejt ki jogátruházó
hatást a vásárló számára, ha az in gat -
lant kivitelezik.

Abban az esetben, ha a jövendőbeli
adásvétel tárgyát nem létező, fajla go san
meghatározott dolgok képezik (pl. ga -
bona), a vásárló akkor szerzi meg en nek
tulajdonjogát, amikor megtörténik a meny -
nyi ség megvalósulása és elkü lö nítése.

Ha a dolog nem valósul meg, a szer -
ződés nem fejt ki jogi hatást. Mégis, ha
bebizonyítható, hogy a dolog az eladó
gondatlansága miatt nem jött létre, kár -
térítés követelhető az eladótól.

Ha a szóban forgó dolog megva ló su -
lása csak részleges, a vásárlónak le he tő -
sége van kérelmezni az adásvétel fel bon -
tását vagy az ár megfelelő csök ken tését
a veszteségéhez mérten. Abban az eset -
ben, ha a vásárló mégis vállalta a koc -
kázatát annak, hogy a dolog nem jöhet
létre, akkor kötelezhető a vételár kifi ze -
tésére.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Köszönjük a
bizalmat, új
lendülettel
folytatjuk!

(folytatás az első oldalról) de a mun -
kájuk mindig ott volt, és remélem e -
zentúl is ott lesz! És külön köszönöm
Pap Zsolt István kollégámnak, bajtár -
samnak, aki nek, bár mandátuma 283
szavazaton mú lott, mégis számítok ta -
nácsaira, ötle te i re a továbbiakban” –
hangsúlyozta Ko vács Richárd.

A választási eredményekre utalva, 
az önkormányzati képviselő nyilat ko -
zatában kitért arra is, hogy a csök ke -
nő szavazási részvétel mellett is az
RMDSZ nagybányai szervezete né hány
szavazattal többet kapott, ami azt iga -
zolja, hogy választók nem távolodtak 
el a Szövetségtől, a jelöltek meg kap -
ták a munka folytatásához szükséges
bizalmat, támogatást.

,,Ez rendkívül megtisztelő szá munk -
ra és csakis a munkára és kitartásra
ösztönöz bennünket. Úgy gondolom,
nincs okunk a csüggedésre, bízom ab -
ban, hogy a következő négy év munka
meghozza majd a gyümölcsét. Esélyt
és bizalmat kaptunk a nagybányai ma -
gyaroktól, folytatjuk a munkát, az épít -
kezést, a megújulást – közösen, erő seb -
ben. Köszönjük, Nagybánya!” - összeg -
zett Nagybánya önkormányzati kép -
vi selője. (rmdsz.ro)

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.

Ko vács Richárd
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A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület által szervezett
Trianon-emléknap alkalmából elhangzott beszéd

Mit üzen számunkra
Trianon 2016-ban?

Deák Ferenc, a haza bölcse, a ro -
mantikus hazafiság egyik nagy alakja,
a nemzettel és hazával kapcsolatos gon -
dolatok mentén sokat és sokszor idéz -
hető. Mai mottónkat is tőle kölcsö nöz -
tük: „Az igaz ügyért küzdeni még ak -
kor is kötelesség, midőn már sikerhez
nincsen remény.” Kettős üzenet rej tő -
zik e gondolatban: már nincsen re mény
és küzdeni akkor is kötelesség. Az ü -
zenet pesszimizmusa a leszakadt ré szek
történelmi-politikai-demográfiai hely -
zetjelentésének valós arculatából fa kad,
abból a sarokba szorított nemzeti lét zsák -
utcás „hova tovább”-pánikérzetből, ami
nem az egyénről szól, hanem a közös -
ségről. Mondhatják nekünk, hogy nem
a határok számítanak, nem a politikai
képviselet, nem az, hogy hányan is va -
gyunk egy adott településen, hanem min -
dig az em ber számít, a teljesítő, az ér -
vényesülő, a talpig becsületes em ber,
csakhogy ez nem egészen így van!  Az
embert, jelentős részben, a környezete
határozza meg. Valamely kultúrába be -
lefoganni, gyökeret ereszteni identitást 
ad. Iskolát veszíteni, templomot ve szí -
teni, családban az anyanyelvet elve szí -
teni egyet jelent az identitásvesztéssel.
Ez pedig a közösség sorvadását idézi
elő. Ez a jelen pesszimizmusa, a hang -
zatos szólamok mögötti létvalóság, a hét -
köznapok veresége a leszakított része -
ken. 

De a romantikus hazafiság szó szó -
lója, Deák, aki Kölcsey üzenetén ne vel -
kedett: „A Haza minden előtt!”, tar to gat
számunkra egy elvakult opti miz must is, 
egy hazafias parancsot, leonidasi ma gas -

latokra helyezve a mércét: az igaz ügy -
ért akkor is küzdeni kell! A remegő
lábak, lankadt karok, csüggedt szívek,
de leginkább a demoralizáló nem tö rő -
dömség jelenében helyezi vállainkra a
történelem a nem kívánt keresztet: az
igaz ügyért akkor is küzdeni kell!

Mert az anyanyelvünkhöz való ra -
gasz kodás igaz ügy. Mert az isko lá ink -
hoz, templomainkhoz, magyar házaink -
hoz, táncházainkhoz, zászlainkhoz, ün -
ne peinkhez, történelmünkhöz való ra -
gaszkodás igaz ügy. És igaz ügy az au -
tonómia ügye, ha egy közösség akarja
azt. És igaz ügy kiállni azokért, akiket
a hatalom nemzetiségük miatt hurcol
meg. A rahovai börtönbe zárt mag yar
fiatalok melletti szóemelés is igaz ügy. 

Nem mehetünk el az igaz ügyeink
mellett úgy, hogy közben azt mondjuk: 
nem számít, hogy milyen nyelven be -
szélünk, csak emberek legyünk. Em ber -
ségünk pontosan akkor veszít minő sé -
géből, amikor önként mondunk le ü gye -
inkről. 

Politikusok, történészek már 1920-
 ban megírták, hogy a párizsi diktátum
egy újabb háború előszobája volt csu -
pán. A területekkel jutalmazott nem ze -
tiségek vezéralakjai nagyon hamar csa -
lódtak abban az új állami felállásban,
ahova immár többségiként bele kény sze -
rültek. Románia, Csehszlovákia és Ju -
goszlávia félelemmel telített, gyű löl kö -
dő politikát folytatott Magyar ország gal
és a megszerzett területek magyar jai val
szemben. Ugyanakkor, kizsákmányoló 
magatartással viseltetett a szerzett te rü -
leteken. A nemzetiségi viszonyok meg -

romlottak. S hogy nem fajultak el, az a
magyarság elfogadó magatartásának kö -
szönhető, de semmiképp az utódál la -
mok toleranciájának. Ez az elfogadó ma -
gatartás, így közel 100 év után, meg -
hoz ta a maga rothadó gyümölcsét. Tíz -
ezres közösségeink túlélésért kapá lóz -
nak. A romantikus hazafiságot szem -
be sítsük a jelen realizmusával! Erdélyi 
megyék sokasága küzd azzal, hogy nincs
egy osztálynyi gyerek az iskola fenn -
tartásához. Hunyad, Fehér, Brassó, Te -
mesvár, Arad, Beszterce után Mára ma -
ros is az elnéptelenedés útjára lépett. A

székely tömbmagyarság el len zászló-,
utcanévtábla- és autonómiaellenes há -
borút vívnak a hatóságok. 

Érdekvédelmi képviseleteink, párt -
ál lástól függetlenül, bizalmat kérnek sza -
vazóiktól. Négyévenként a remény ke -
dők e bizalmat megadják. Mi hangos és
hiteles képviseletet kérünk érde keink -
kel célirányosan, hogy a kialakult hely -
zetet lefékezzék, valóságba ágyazott stra -
tégiákat dolgozzanak ki, hogy a jövő
reményt keltő legyen a mag yar fiatal
számára is. 

Nem sírni kell, dehogy kell sírni! Al -
kotni kell! De a közösség érdekében, a
közösségen belül és a közösség által.
Ne az gyönyörködtessen minket, hogy
szerves részei, megbecsült állam pol gá -
rai, kitüntetett építői vagyunk az utód -
államoknak, de töltsön el gyö nyörű ség -
gel, ha a közösségünkért teszünk va la -
mit, ami éltető, ami lelkesítő, ami hasz -
nos.

Erdélyi szinten cél az autonómia, a
nemzeti jogok tiszteletben és gyakor -
latban tartása. Helyi szinteken cél az
iskola, a kultúra és a szellemi-vallási
központok mindenáron való támo gatá -
sa, fenntartása. 

Mindehhez pedig mindannyiunkra
szükség van. Azzal, hogy elmegyünk
szavazni, nem ruházhatjuk át a fele lős -
séget politikusainkra. Egyénenként kell,
hogy kivegyük részünket a közösség
fenntartásából. Mindenki azzal, ami a -
datott neki. Szerepünk van az életben
és a társadalomban. Kényszer helyze tek -
ben pedig kényszerszerep. Mert, ahogy
Deák Ferenc üzeni nekünk: „Az igaz
ügyért küzdeni még akkor is köte les ség,
midőn már sikerhez nincsen remény.”

Nagy-Jenei Zoltán

Egy ablaknál állj meg cigány…
Ha nem is ablak alatt, de gyakori zeneszámunk akár

köz médiában, vagy koncerteken az Akácos út... kezdetű mű -
dalunk. Hallottam kívánságműsorban, nagy zenekar elő -
adásában, de templomi orgonán lejátszva is. Bár a szö ve -
ge az érzelgősségig csöpög a bánkódó ifjú keserveitől, en -
nek ellenére a dallama nagyon megkapó. Érdekes a kelet -
kezése ennek a dalnak. Pazeller Jakab K.u.K.-s beli ka to -
na karmester a múlt század elején az aradi 33-as ezredben 
szolgált, és közben tíz év nyarait töltötte több-kevesebb i -
deig Herkulesfürdőn. Itt a népdalok is kézzelfogható kö -
zelségbe kerültek, és egy alkalommal román lánykák egy
szo morkás, melankolikus énekére lett figyelmes. Akkor még 
nem létezett magnetofon, ezért a memóriájában rögzítette
a dallamot, amit aztán kottapapírra jegyzett és Román sze -
renád címmel adott közzé, háromnegyedes ütemben. Ké -
sőbb El ne hagyj címmel futott ez a dal. A monarchia fel -
bomlása után Pazeller Budapesten telepedett le és itt kö -
tött házassága révén lett mag yar állampolgár és csa lád -
alapító. A 2002. év óta a Molnár Ferenc által világ hír név -
re szert tett Pál utca, 6. szám alatt található épület hom -
lokzatán emléktábla hirdeti, hogy fél évszázadon át élt ben -
ne Pazeller Jakab karmester és zeneszerző, több száz köz -

ismert zenemű szerzője. Leánya, Mária itt született és élt
hosszú éveken át, unokái közül pedig ketten Magyar or szá -
gon, egyik pedig Bécsben él. Az Akácos út szövegét Bu da -
pesten először németül jelentette meg 1906-ban, a mag yar 
szöveget Kalmár Tibor fogalmazta meg.

Egy másik, mondhatni világslágernek számító szer ze -
ménye Pazeller Jakabnak a Herkulesfürdői emlék című nagy -
keringő. Az 1903-ban keletkezett zenemű ma is gyakori ze -
neszáma koncerteknek, és kis zenekaroknak is. Ez is a nyá -
ri herkulesfürdői ott-tartózkodások eredménye.

A zeneszerző élete nem volt zökkenőmentes. A Tanács -
köztársaság idején bújdosnia kellett, mert a monarchia tiszt -
jeként tartották számon. 1924-ben  nyugdíjazzák, ám 1945 
után mint a császári és királyi hadsereg volt kiszolgálóját,
cenzúra és deportálás  várja. Csak 1956 hoz reményt szá -
mára, amikor keringőjét és dalait ismét megszó laltat hat -
ták a zenekarok. 1957-ben, 88 évesen Budapesten távozott 
az égi muzsikusok közé.

Hagyatékában egy op era, két operett és kétszáznál több
zeneszámot tartanak nyilván. Művei sokszor hallhatók a
közmédiában is. Pazeller Jakabot méltán tekinthetjük ma -
g yar zeneszerzőnek is, hiszen Magyarország területén al -
kotta műveinek jórészét, a magyarországi népzenéből is
ih letődött és itt élte életének nagy részét.

Kis Kornél Iván

Pályázat fiataloknak: határon túli
vállalkozók jelentkezését várják

Határon túli fiatal vállalkozókat várnak a Példakép pályázatra, az 5 millió
forintos fődíjjal és szakmai különdíjakkal záruló pályázatra a gazdaság min -
den szektorából jelentkezhetnek a 40 év alatti fiatalok augusztus 31-ig – kö -
zölte a Példakép Alapítvány. 

A pályázat ingyenes, a jelentkezők közül neves gazdasági szakem berek -
ből és ismert vállalkozókból álló szakmai zsűri választja ki az ötven pél da ké -
pet, akikről kiadvány is készül. Az Év példaképe elismerést és az ezzel járó 5
millió forintos fődíjat a zsűri ítéli oda. A díjat és a szakmai különdíjakat ja nu -
árban adják át, és a Példaképek 2016 című kiadványt is ekkor mutatják be.

Az alapítvány programjainak támogatói a Miniszterelnökség nemzet po li -
ti kai államtitkársága, a Mag yar Nemzeti Bank, a Mag yar Nemzeti Keres ke dő -
ház, az Audi Hungaria Mo tor Kft., és a Heineken Magyarország. A Példakép
Alapítványról és a díjról bővebben a www.peldakep.hu oldalon adnak tá jé koz -
tatást. (kronika.ro)
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Visszaállhat az erdélyi
mag yar egypártrendszer
Mag yar szempontból jónak nevezhetők az eredmények, a mag yar

szervezetek közül főleg az RMDSZ tudott erősíteni, és elsősorban a
Székelyföldön kívüli területeken szerepelt jól – állapították meg az
MTI által megszólaltatott erdélyi elemzők a vasárnapi önkor mány za -
ti választásokat értékelve.

Ügyesen taktikázott az MPP
Székely István Gergő politológus a

székelyföldi alacsonyabb részvételt an -
nak tudja be, hogy több helyen „le fu -
tott volt a verseny”, az Erdélyi Mag yar
Néppárt (EMNP) és a Mag yar Polgári
Párt (MPP) nem állított ellenjelöltet az
RMDSZ-szel szemben. Főleg olyan he lye -
ken tudott jól mozgósítani az RMDSZ,
ahol nem a magyarok élnek többség -
ben: Kolozsváron növelte tanácsosai szá -
mát, Temesváron ismét lesz képvi sele -
te a városi önkormányzatban.

Legnagyobb sikere a szatmár néme -
ti polgármesteri tisztség visszaszer zé -
se, Nagyvárad viszont kivétel: ott az
RMDSZ elbukhat két helyet a tanács -
ban – sorolta. Az elemző szerint mag yar
szempontból az EMNP „a választás
nagy vesztese”. A megszerzett szava -
zatok száma tekintetében nincs ugyan
nagy csökkenés a 2012-es válasz tá sok -

hoz képest, de ez csak egyes székely föl -
di „súlytalan” tanácsosi tisztségek meg -
szerzésére volt elegendő, és „nem je lent
sehol sem győzelmet” – magyarázta a
politológus.

„Bár látszik, hogy az MPP támo ga -
tottsága sem magasabb, mint a nép pár -
té, az ügyes taktikázással sokkal jobb e -
redményt értek el. Persze, ha csak a
szavazatokat nézzük, akkor a Néppárt
áll jobban, de ez azért van, mert az
MPP nagyon szelektíven állított je löl -
tet, csak ott indult, ahol esélyes volt” –
értékelte a politológus. Székely István
Gergő úgy vélte: ezzel a választással
közelebb került az erdélyi mag yar po -
li tika ahhoz, hogy „de facto” vissza áll -
jon az egypártrendszer.

Székely emlékeztetett, eddig is 85-
 15 százalék volt az RMDSZ és ellen zé -
ke közötti támogatottsági arány, de most
a mérleg még jobban az RMDSZ javá -
ra billen. Szerinte a mag yar–mag yar ver -
seny csak a „helyi zárványokban” fog
megmaradni, országos szinten „a meccs
lefutottnak” tűnik.

Növelte súlyát a szövetség

Kiss Tamás szociológus is úgy vél -
te: erősödött az RMDSZ, elsősorban a
Székelyföldön kívüli térségekben. Na -
gyon fontosnak nevezte a szat már né -
meti polgármesteri tisztség vissza szer -
zését, Marosvásárhelyen pedig Soós Zol -
tán is jobban „megszorította” a tiszt -
ségben lévő Dorin Floreát, mint ko -
rábban Frunda György vagy Borbély
László, az RMDSZ közismert poli tiku -
sai.

Az elemző szerint ismeretlennek szá -

mító jelöltként Soós Zoltán sok mun ká -
val érte el a szoros eredményt, fontos,
hogy nem RMDSZ-jelöltként, hanem
függetlenként indult, ragaszkodott ah -
hoz, hogy a mag yar összefogás jelöltje
maradjon. Arra a felvetésre, hogy ez
viszont „beskatulyázta őt az etnikai sza -
vazásba”, ami 45 százalékos magyar -
ságaránynál nem feltétlenül előnyös,
Kiss Tamás azt mondta, ezt nem tartja
hátránynak, mert Marosvásárhelyen a
választókorú mag yar lakosság aránya
a 47 százalékot is meghaladja, ezzel egy -
fordulós rendszerben, mag yar moz gó -
sí tással „normálisan nyerni kellene”.

Szatmárnémetiben kisebb a magyar -
ság aránya, 37-38 százalékra tehető, de 
Kereskényi Gábor sem azért nyert, mert
sok román szavazatot kapott volna. Az

elemző szerint a román szavazatok meg -
oszlása és a románokénál valamivel jobb
mag yar mozgósítás a siker kulcsa. Ma -
rosvásárhellyel szemben az volt a kü -
lönbség, hogy ha van egy minimális „át -
szavazás” a két etnikum között, akkor
annak Szatmárnémetiben inkább a ma -
g yar, mint a román jelölt a ha szon él ve -
zője – magyarázta Kiss Tamás.

A kolozsvári Kisebbségkutató Inté -
zet munkatársa szerint az MPP és EMNP
„erejüknek megfelelően” szerepeltek.
Az elemző „eléggé minimálisnak” tart -
ja az EMNP és MPP pozícióit az erdé -
lyi mag yar politikában, de elismerte,
hogy van néhány erősségük. Az MPP
számára Gyergyószentmiklós számít
fontos győzelemnek, és az ellenzéki pár -
tok az RMDSZ-szel szemben Szé kely -
udvarhelyen is jelentős sikert köny vel -
hettek el, ahol a választóknak elegük lett
az egymással harcoló RMDSZ- frak ci -
ók negatív kampányából.

Év végi kilátások
Az év végi parlamenti választá sok -

ra utalva Kiss Tamás rámutatott: az MPP
már az önkormányzati voksolás előtt
„helyet kért az RMDSZ-listán”, és az
RMDSZ-nek is „kifizetődő üzlet” lesz, 
hiszen „nem kerül számára sokba” át -
ad ni néhány helyet az MPP-nek a par -
la menti jelöltlistán. Az EMNP szerinte 
egy ilyen koalícióban nem fog részt ven -
ni, az RMDSZ sem hívná. Kiss Tamás
szerint az is kérdéses, az EMNP-nek
lesznek-e erőforrásai arra, hogy önállóan
induljon a parlamenti voksoláson.

Országos szinten a Szociál demok -
rata Párt (PSD) megerősödését ered mé -
nyezte a választás, a jobboldal csak a
korábban is meglévő „városi bástyáit
tudta hozni” Erdélyben, és nincs sok
esélye arra, hogy az őszi parlamenti vá -
lasztásokig fordítani tudjon – mutatott
rá az elemző. A PSD-nek a jobbol dal -
nál sokkal erősebb helyi bázisai vannak,
főleg a Kárpátokon kívüli megyékben.
A mostani választáson a helyi elitek meg -
erősödtek, nem hatott a szavazókra az a 
korrupcióellenes közbeszéd, amelyet a 
jobboldal és Klaus Iohannis államfő te -
matizál. Olyanokat választottak újra pol -
gármesternek, akik el len bűnvádi eljá -
rás folyik, sőt olyanokat is, akik vizs gá -
lati fogságban ülnek.

„A korrupcióellenes hatóság vagy
az ehhez kapcsolódó recentralizációs fo -
lyamat nem tudta teljes mértékben le -
gyalulni a helyi eliteket, és ennek egy
következő ciklusban a regionalizáció
vagy a közigazgatás újraszervezése szem -
pontjából lehet jelentősége. Ezek azok
a szereplők, akik a recentralizációnak
vagy a közigazgatási újraszervezésnek 
keresztbe feküdhetnek”, értékelt a ko -
lozsvári Kisebbségkutató Intézet mun -
katársa. (MTI)

Magazin

Az ortodox zsidók dróttal tekerték körbe Manhattant
New York belvárosát egy-két eme -

let magasan húzódó, rejtélyes drót ke -
rí ti körbe, nagyjából úgy néz ki, mint a
horgászzsinór, és láthatóan semmi lyen
praktikus funkciója nincs, nem megy
benne áram - ha valaki nem tudja, mit
és hol keressen, sosem veszi észre. Ha -
sonló drót fut körbe a világon még leg -
alább 2-300 nagyvárosban, jellem ző -
en az óváros vagy a városközpont kö -
rül. És ha azt is hozzátesszük, hogy
Izraelben szinte minden városnak van
ilyenje, máris adtunk egy tip pet arra,
hogy itt bizony a zsidók keze van a do -
logban.

A titokzatos drót neve eruv, és va -
lóban az ortodox zsidók találták ki, és 
használják. A Wikipedia listája szerint
több száz ilyen van a világon, a hoz -
zánk legközelebbi a bécsi. Néha nem
is városokat kerít körbe, hanem egy e -
gyetemet, mint a híres Princetoné.

Az eruv célja, hogy az ortodox zsi -
dók a mod ern életvitel mellett is tar -
tani tudják a sábesz nyakatekert előí -
rá sait. Ezek a szabályok elég szigo rú -
an szabályozzák, hogy mit nem sza bad
tenni szombaton, például tilos nyil vá -
nos területen cipekedni. És cipe lés nek

számít például az em ber zsebében a
kulcs vagy az olvasószemüveg, egy
könyv (akár imakönyv!), vagy a ba ba -
kocsi tolása. Az eruv a dróttal szim -
bolikusan összekapcsolja a körbete -
kert területet egyetlen nagy otthonná,
a hol nem érvényesek ezek a szabá lyok,
vagyis szombaton is ki tudnak menni
az ortodox zsidók az utcára, ami egyéb -
ként nagyon körülményes lenne. Van -
nak persze dolgok, amik a drótos trük -
kel sem kerülnek le a tiltólistáról, ilyen

bármilyen írószerszám, vagy az esernyő.
A leghíresebb, fél Manhattant kör -

be kerítő New York-i eruv - még saját
Twit ter-csatornája is van! - egyébként 
1962-ben készült, és évi 100 ezer dol -
lárba (28 millió fo rint) kerül a fenn tar -
tása. Az 5-6 méter magasban kihúzott, 
29 kilométer hosszú drótot ugyanis
folyton javítgatni kell, mert rendsze re -
sen megrongálja az erős szél, a hava -
zások, és főleg a hálaadás napi parádé
léggömbjei. (in dex.hu)
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Az utóbbi négy év 
krónikácskája
Az idén letelik választottaink

négy évecskéje, akár Ceauşescu
elvtárs ötéves tervidőszaka, új -
ból neki kell rugaszkodni az ú -
jabb négy esztendőnek, és rá kell
csücsülni a haza polgárai által
megtöltött mézesbödönre. Hogy 
milyen nagy és remek megva ló -
sítások, történések, események
vol tak 2012 és 2016 között? Íme 
egy kis szemelvény belőlük:

* A kettős állampolgárság meg gyor -
sítja a kivándorlást.

* A jelenlegi belpolitikai helyzetre
nézve időszerűtlen Nyírő József újra te -
metése.

* 9 óra után nem szabad tejet és to -
jást árulni az élelmiszerpiacokon (2012
június).

* 2012 a plágiumbotrányok éve.
* Ugyanezen év júliusában a nép -

szavazási listákon 33 ezer halott sze -
mély neve is szerepelt.

* 2,6 millióval vagyunk ke veseb -
ben, mint tíz évvel korábban.

* Pénzügyi és gazdasági ismere te -
ket kellene a jövőben az iskolásoknak
interneten tanítani.

* Radu Mazăre nem tudja, mihez
kezdjen a konstancai kaszinóval.

* A német gyártmányú gépko csi -
kat szeretik az USL-szimpatizánsok.

* Oda jutottunk, hogy mára az itt -
hon maradt fiatalok beteg szüleiket, gye -
rekeiket nem tudják megfelelő egész -
ségügyi kezelésben részesíteni.

* Kb. kétmillió román fogyaszt rend -
szeresen alkoholt.

* Makedón volt az apja Gigi Be ca -
linak.

* A romániai magyarok félnek egy
esetleges monarchia visszaállításától.

* Ékszereket készítenek gumi óv sze -
rekből.

* Tapsi-hapsi gyülekezet van a par -
lamentben.

* 2013 februárjában újraválasz tot -
ták Crin Antonescut a PNL elnökének.
Ellenjelölt nem volt.

* Ebben a hónapban gyalázták meg
Holtmaroson Wass Al bert bronz pla kett -
jét, és ugyancsak ebben a hónapban volt
Vida Géza születésének 100. évfor du -
lója.

* Úgy fejlődünk, hogy nemsokára
holdbuszra fogunk jegyet elője gyez tet ni.

* A románok fél fizetésüket enni -
valóra, italra és cigarettára költik.

* 2013 telén 9 millió eurót adtak ki
hótakarításra olyan helyeken, ahol út
sincs.

* Ha elindulsz egy hivatalos iratra
ütendő hivatalos pecsétért, a hivatalos
helyen derül ki, hogy nem egy hiva ta -
los pecsét kell, hanem kb. öt hivatalos
pecsét a hivatalos hely hivatalos papí -
rosára.

* A legnagyobb uzsorások a ban -
kok.

* Minden háznál legyen tűzol tó ké -
szülék.

* Hazánkban van olyan kórház, a -
mit nem tudtak kimeszelni 25 év alatt.

* Az ország a parlamentereké, nem 
a rendes adófizető szavazópolgároké.

* Élelmiszereink 80%-át impor tál -
juk.

* Tăriceanu 2014-ben Európa he -
te dik erejének akarta látni Romániát.

* Románia szegény ország, gazdag 
emberekkel.

* Piatra Neamţ-on egy 60 bani ér -
tékű áru eltulajdonításáért komoly ü -
gyészségi kivizsgálás várt a tettesre.

* 10 román közül 6 el sem tudja
képzelni az életét kocsi nélkül, sőt, csa -
ládtagnak tekinti a járgányt.

* Míg a kormány koldusbotot ajánl 
nekünk, addig az ortodox egyház se -
gélyből származó, támaszkodásra szol -
gáló botokat 20 lejért ad a rászoru lók -
nak.

* Olyan jól áll hazánk minden szin -
ten, hogy akár 80 millió lakost is el
tud na látni minden jóval - mondta egy
politikus.

* A politikusokat pártjuk sorsa job -
ban érdekli, mint az ország sorsa.

* Választottaink egzotikus helyek -
re mennek kipihenni fáradalmaikat, míg
a hazai, nagy múlttal rendelkező fürdő -
helyeink agonizálnak.

* Politizálásból lehet manapság sok
pénzt keresni, míg becsületes munká -
ból nem.

* Régen volt vaskor, most pedig ócs -
kavaskor.

* Robbannak a szilikonok a női mel -
lekben.

* A 8 centiméternél nagyobb átmé -
rőjű krumplik fertőzőek - állapította
meg az EU.

* Egyes parlamenterek 26-27 órát
is dolgoztak naponta a haza érdekében, 
ami fizetésükön is meglátszott.

* Rendőrautók vezették fel a Szent
Mária napi meneteket.

* A tárcanélküli miniszternek

mi lyen (pénz)tárcája van?
* Mi lenne, ha senki nem poli ti zál -

na, hanem nekifogna dolgozni? - kér -
dezte egy munkaeszközöket kerülő po -
litikus.

* Hazánk lakosságának többsége 5 
eurót sem költ évente könyvvásárlásra.

* 2015. június 26-án vonták fel a
csíkszeredai rendőrség udvarán Szé -
kelyföld legnagyobb román zászlóját.

* Románia börtöneiben 30 000 elí -
télt van, akik a rossz kondíciókra pa -
naszkodnak.

* Hazánkban óránkén 13 hektár er -
dőt vágnak ki illegálisan.

* Továbbra is elutasítják az új ma -
g yar konzuli irodák megnyitását.

* Megalakult a nagybányai Ér ték -
tár Munkacsoport.

* Rasszista megnyilvánulások mi -
att megbirságolták a zilahi HC-t.

* Orvoshiány van a máramarosi is -
kolai rendelőkben stb. stb.

Csak csipegettem a négyéves
országtortájából, de a számban
az a vágyakozást kiváltó nyál nem
termelődött, ami azt jelenti, hogy
a hazai élet nem habzsolnivaló.
Ami furcsa: egyesek még cso dál -
koznak rajta, hogy miért. Sze rin -
tem azért van ez a szemtágulós
miértezés, mert a miértekre a meg -
felelő válaszok még nem ér kez -
tek meg. De amíg fontolgatjuk
az idei év pecsétütési pilla na ta -
it, üljünk le, szálljunk magunkba 
és százszorosan gondoljunk át
mindent, mert a több mint ne gyed
évszázados, virágokkal teleag -
gatott szekerünk vezetőrúdja már
korhadni látszik, ezért, ha még
be nem tört lovakat fognak elé,
bizony jól megjárhatjuk, pedig
ránk férne már egy kis jó is.

Vicsai György

Péter Károly jegyzete:

Szalonna és hagyma
A civilizáció próbálja ismét méltó helyére tenni a szalonnát. Ezzel pár hu -

zamosan a szalonna kezd divatba jönni: már nem koleszterinbomba, hanem
csak ennek kistestvére, koleszteringránát. Annak ellenére, hogy ma már ton -
na számra vehetünk szépen csomagolt disznóhúst vagy szalonnát, az emberek
huszonhat év kapitalizmus után évente legalább egyszer ismét leölnek egy- egy
disznót, azzal a különbséggel, hogy most először elkábítják, s csak aztán szúr -
ják le.

A szalonna jól eltartható, és erőt adó ennivaló. Valamikor fontos kapocs
volt a társadalmi rétegek között. Ma sincs másképp: ebédszünetkor a vörös -
hagymával társult szalonna, a városlakó bürokraták százait-ezreit mozdítja ki
az irodákból s csábítja az éppen falatozó munkások „asztalához”. Soha nem
felejtek el egy nemrég látott esetet. Az egyik bankfiókban éppen tízóraiztak: a
sofőr húsos szalonnával, friss kenyérrel és hagymával kínálta meg a tiszt vi se -
lőket, akik semmiképpen sem tudtak ellenállni a csábításnak. Arra kértek en -
gemet, hogy nézzem el nekik ezt a tévedést. Hogy is reklamálnám őket, amikor 
mindenért kárpótolt a látvány: elegáns, fekete kosztümös, fehéringes, nyak ken -
dős, fekete cipős fiatalemberek gyűrűje egy kerek asztal körül, amelyiken, új -
ságpapíron, egy kenyér árnyékában, ott hevert a hagymaillattal körülvett, ol -
dalas nagyságú szalonna. Úgy tűnt, hogy a mindenféle felvágott temetésén ve -
szek részt! Még könnyes szemeket is láttam! Nem is kívánom én azóta a sza lá -
mit…

Bebizonyosodott már rég, hogy a szalonnának társadalomformáló ereje
van. Gondoljanak csak a régi, jó hangulatú kirándulásokra, szalonna süté sek -
re is! Ki mondhatja meg, hogy az elkövetkező években milyen új értékrendet
teremt társadalmunk számára a szalonna?

Mag yar fotós rekord egy 
máramarosi lány

portréjával
Abszolút rekordot állított fel a mag yar fotográfia történetében

Kerekes István fényképe, amely egy máramarosi kislányt ábrázol.
Portréja eddig 35 országban 200 díjat nyert el.

Hét évvel ezelőtt egy észak-erdélyi kis faluban készült az a fén y -
kép, amely ma már bejárta az egész világot. Öt kontinens 35 or -
szágában csodálták már a mosolygós Yelenát. Kerekes István a
Hirado.hu-nak elmondta, ma is tisztán emlékszik arra a pilla nat -
ra, amikor hét évvel ezelőtt meglátta portréja alanyát. A kislány
éppen a ház udvarán hintázott. A nagymamát megkérdezte, csi -
nál hat-e pár képet. Miután a válasz igen volt, hat kép készült Ye -
lenáról.

A Mag yar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szö vet -
ségének tájékoztatása szerint  már 200 díjat nyert el az alkotás, és
egyedülálló különlegesség, hogy a 72 elnyert aranymedálból 26 a
FIAP (Nemzetközi Fotóművész Szövetség) és 12 a PSA (Amerikai
Fotóművészek Szövetsége) aranya. (Hirado.hu)

A hét mottója:
,,Csak az győzhet, aki fölismeri: a győzelem nem fontos.”

(Scott Jurek)



Anton Pavlovics Csehov: SIRÁLY
Bérletes előadás 2016. június 11-én, 18.00 órától
A Sirály egy különös hely tör -

té ne te… ha egyszer beszippantott,
nem me nekülhetsz... valami fog -
va tart Ar ka gyi na házában... O -
lyan, mint egy kis sziget egy tó kö -
zepén, amelyet a kül világgal egyet -
len fahíd köt össze... és ezen a
hídon futva látjuk közeledni Nyi na
Zarecsnaját. Mindenki, aki ide ér -
ke zik, vagy örökre itt ragad, vagy, 
ha ki szakad is rövidebb-hosszabb
időre, e lőbb-utóbb úgyis vissza tér,
mintha egy ismeretlen erő von za -
ná. A menekülés egyetlen módja a 
halál... A hídon kö ze ledő nőalak,
Nyina, azért tér vissza, hogy meg -
mentse Trepljovot. Útjaik még is szét -
válnak utóbb, hogy külön-külön, 
ma gányosan járják be életük ös vé -

nye it. A rejtélyes „szigetről” azon -
ban ezút tal sincsen menekvés: az
é let eme két vesztese végül együtt
tér vissza, hogy közösen várja a ha -
lált...

SZEREPOSZTÁS: Irina Nyi -
ko la jev na Arkagyina: LÁSZLÓ
ZI TA; Kosz tantyin Gavrilovics
Trepljov, Arka gyi na fia: RÓZSA
LÁSZLÓ; Pjotr Nyi kolajevics Szo -
rin, Arkagyina testvére: BESSE -
NYEI ISTVÁN; Nyina Mi haj lov -
na Zarecsnaja, gazdag föld birto kos
fiatal leánya: SÁNDOR ANNA;
Ilja Afanaszjevics Samrajev, nyu -
gal ma zott hadnagy, Szorin jó szág -
igazgatója: NAGY ORBÁN; Po -
lina Andrejevna, Samrejev fele sé -
ge: GÁL ÁGNES; Má sa, Polina

Andrejevna lánya: RAP PERT- VENCZ
STELLA; Borisz Alek sze je vics Tri -
gorin: KÁNYÁDI SZILÁRD; Jev -
genyij Szergejevics Dorin: RAP -
PERT-VENCZ GÁBOR; Szem -
jon Szemjonovics Medve gyen ko:
GAÁL GYULA; Jakov, cseléd:
VAR GA SÁN DOR. Rendező: SO -
RIN MILITARU; Díszlettervező:
MÁRTON ERIKA m.v. Jelmez ter -
vező: MÁRTON ERIKA m.v. Dra -
maturg: BESSENYEI GEDŐ IST -
VÁN. Koreográfus: BORDÁS AT -
TI LA. Súgó: SZABÓ RITTA. Ü -
gyelő: SZABÓ RITTA. Asszisz tens:
TA MÁS ÁGNES. (harag.eu)

Újabb morfondírozás...
Az utóbbi időben Klaus Johannis elnök úr két

dolgot nagyon „elkúrt” (híres-hirhedt elszólása
Gyurcsány Ferencnek). Nevezetesen, hogy vissza -
vonta Tőkés László kitüntetését, s a „kür tős ka -
lács vitában” egészen infantilis érveléssel állt elő.

Viszont meglepett határozott állásfoglalása,
amikoris a kommunista bűnök feltárását sürgette
Bukarestben a kommunizmus áldozatainak emlé -
kére emelt SZÁRNYAK című szobor avatásán.
(Lásd a Krónika 2016 május 31. számát). Szó sze -
rinti idézet: „A nyomozások folytatása prioritást
kell hogy jelentsen a törvényileg erre felha tal ma -
zott szervek számára”. Láss csodát! Határozott
kiállása egybecseng Tőkés László kijelentésével,
mely egy nappal korábban hangzott el. (Krónika
2016. május 30. száma). Eszerint: „... a romá ni ai
rendszerváltás azért torzult el, mert a tár sada lom -
ba továbbra is beépülnek a titkosszolgálat volt
ügynökei és kollaboránsai. Új építkezéskor el kell
takarítani a régi romokat. A kollaboráció ma rad -
ványaitól is meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy
új társadalom épüljön fel”. (Sokan egy-egy ilyen
megállapításáért kívánják a pokolba).

A volt püspök az egyházban ősszel esedékes vá -
lasztásokkal összefüggésben fejtette ki állás pont -
ját. Az államelnök valószínű a soron következő
önkormányzati és parlamenti választásokat vette
célkeresztbe.

Bármelyikről is legyen szó, ideje lenne a „ré gi 
romok” eltakarításának. Mert látszólag ugyan
nagyon nagy a tülekedés a damaszkuszi úton, de
bibliai szóhasználattal élve, még mindig sok a bá -
ránybőrbe öltözött farkas a társadalomban, ezen
belül az egyházban is.

V.K.

A nagy P
A hetvenes években még keményen építettük a

kommunizmust, az úgy történt, hogy minket, diá -
kokat  kivitt egy tanár a székgyárba, rábízott egy
élmunkásra, és mi, az ő felügyelete alatt, smirg -
liztük szorgalmasan a székek lábait. Nem tudtuk,
mire jó az egész, de csináltuk. Az élmunkás meg
átvette a tanár szerepét. Járkált köztünk és osz tot -
ta értékes tanácsait a székek lábát illetően. Egy -
szer aztán váratlanul megkérdezte:

- Tudjátok, min forog a Föld? 
Hallott ő erre okos válaszokat, de csak le gyin -

tett:
- Buták vagytok, a Föld egy nagy P betűn fo -

rog! Pénz. Protekció. 
Mi néztük csodálkozva, ilyet nem  hallottunk

még a szüleinktől sem! Ő folytatta:
- Még István királyunk hozta ránk a pénzt a

judeo-kereszténységgel együtt. Köszönhetitek neki!
Nagyon komoly arcot vágott, erre remegő han -

gon megszólalt az osztály bohóca :
- Köszönnyük, Estván!
Olyan hahotázás lett erre, hogy remegtek a

szék lábak. Ezzel délutánra mindent elfelejtettünk, 
csak arra emlékeztünk, hogy milyen jól lehet szó -
rakozni a gyárban.

Aztán múltak az évek, magam is munkát ke -
restem, álltam tanácstalanul és nem volt semmi jó 
kilátásom. Bármerre fordultam, a semmi foga dott...
Aztán anyukámnak akadt egy ismerőse, aki bi zo -
nyos összeg ellenében alkalmazott. Mikor először 
munkába mentem, a reggeli forgalomban megpil -
lantottam azt a bizonyos élmunkást. Azonnal meg -
ismertem, nem sokat változott. Legszívesebben o -
da kiáltottam volna neki:

- Igaza van! 
De meggondoltam magam, tudja ő, hogy igaza 

van... Csendben mentem tovább. Aztán ezer ki lo -
méterrel arrább költöztem, és rá kellett jönnöm,
ha másak is az árnyalatok, a lényeg ugyanaz, a
Föld a nagy P betűn forog.

 Zinner Oláh Ágnes

Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

Diákmisszió után vándoriskola Máramarosban
A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület, a Beth -

len Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a „Hely -
ismereti vándoriskola Máramarosban” megnevezésű 
program keretén belül, öt település csapatát hívja
meg egy megyei körútra, melynek célja a meg ne ve -
zett települések, Nagybánya, Koltó, Szamosardó,
Máramarossziget és Hosszúmező történelmének,
nép rajzi hagyományainak, földrajzi adottságainak,
helytörténeti legendáinak bemutatása, közlése oly mó -
don, hogy a szerzett ismeretek alapján a ván dor is -
kola csapatai összemérik tudásukat. Részvételi fel té -
telek:

- A vetélkedő csapatok meghívásos rendszerrel
kerülnek programunkba. Határidő: 2016. június 15.

- A csapatokat 5-5 diák alkotja, kortól függet le -
nül.

- Öt település csapatai vehetnek részt, úgymint
Nagybánya, Máramarossziget, Szamosardó, Koltó
és Hosszúmező csapatai.

- A csapatok saját elképzelés szerint, származási
helyüktől függően, bemutatják saját településüket, an -
nak történelmét, hagyományait, legendáit, látvá nyos -
ságait (power pointban vagy kisfilmben), ezt zsű ri -
zésre elküldik a szervezőknek. Határidő: 2016. jú ni -
us 30.

-A csapatok közös vándorlást szerveznek tele pü -
lésről településre, ahol a házigazda csapat bemutatja
települését az előkészített munka révén, majd a te -
lepülést bemutató körutat szervez a vendégcsapatok
számára. Ezt követően, a házigazda csapat, a maga
által készített kérdőív révén, vizsgáztatja a ven dég -
csapatokat. A vándoriskola ideje: 2016. július 1-6.

- A vándorlás végeztével kialakul, a csapatok szer -

zett pontjai alapján, a végeredmény. Ered mény hir -
detés: 2016. július 7.

A vándoriskola programjainak társszervezői a
Schönherr Gyula Történelem Kör és a Nagybányai
Rákóczi Diákszövetség. (A Szervezők)

Máramarossziget

Pályaorientációs
hétvé ge

Pályaorientációs hétvégét szervez a Hollósy Si mon Mű v e -
lődési Egylet a máramarosszigeti közép iskolások számára
június 10-11-én az egyesület szék helyén, a Hollósy Házban.
A foglalkozás célja a fi atalok önismeretének fejlesztése, a
po zitív önkép ki a lakítása, valamint a karriercélok kör vona la -
zása lesz. A tanácsadás nagy segítséget jelenthet, hiszen a ta -
pasztalatok szerint több olyan végzős diák van, aki nem tud -
ja, mihez kezdjen az iskola befejezése után. Ebben mutathat
i rányt ez a tréning is, amely a tuda tos pályaválasztásban se gít.

A képzés vezetője dr. Frigy Szabolcs egyetemi oktató,
nevelési tanácsadó. 

Jelentkezni lehet a Hollósy Si mon Mű velődési Egylet Face -
book-oldalán vagy személyesen Zahoránszki Brigitta prog -
ram szervezőnél (0751-138318).

A részvétel INGYENES, viszont a helyek száma kor lá to -
zott, így várjuk a mihamarabbi jelentkezéseteket.

(ehirmondo.ro)
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NAGYBÁNYÁN

MEGVÁSÁROLHATÓ
 a Teleki  Mag yar Házban.

2016. augusztus 22-28.

KEMENCEÉPÍTŐ
TÁBOR

Kovács Gábor hidegkúti
(Magyar ország)

kemenceépítő mester
vezetésével!

(néptánctáborunkkal
egyidőben / párhuzamosan)

Részletek, információk
a Teleki Mag yar Házban.

Helyek korlátozott számban
(kb. 10 fő)!

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.

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!

Teleki Mag yar Ház, gr. Teleki Sándor cserkészcsapat

NYÁRI PROGRAMKÍNÁLAT 2016-RA

JÚLIUSBAN
1. egész hónap folyamán - JÁT SZÓ HÁZ

2. július 4-10. - KÉZMÍVES TÁ BOR
3. július 18-24. - SZÍNJÁTSZÓ TÁ BOR 

– Moldován Blanka és Frumen Ger gő vezetésével –

AUGUSZTUSBAN
1. augusztus 5-14. időszakban - CSERKÉSZTÁBOR

2. augusztus 22-28. - NÉPTÁNC TÁ BOR
– Kása Zsolt és Kása Melinda ve zetésével –

3. augusztus 29 - szeptember 4. - BÁBOS TÁBOR
– Bertóti Johanna és Gál Orsolya vezetésével –

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).

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 Lajos

GYERTEK
TÁNCHÁZBA

a Teleki Házba!

MINDEN hétfőn
délután
szeretettel várunk Ben ne -

te ket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös nép dal ta -

nulás
- 6,30-tól közepesek tán ca
- 7,30-órától nagyok tán ca

OKTATÓINK:

Kása Zsolt
és Kása Melinda

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

Baba-mama klub
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!

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.
Megvásárolható a Teleki

Mag yar Házban.



2022-re eltűnhetnek az
elefántok egy tanzániai

rezervátumból
A Természetvédelmi Világalap fi -

gyelmeztetése szerint, ha a jelenlegi
ütemben folytatódik az orvvadászat, a
tanzániai Selous Vadrezervátumból
hat éven belül eltűnhetnek az elefán -
tok. Tanzánia legnagyobb rezervátuma 
a hetvenes években mintegy 110 ezer
elefánt otthona volt, mára alig 15 ezer
egyed maradt, amelyet ipari méretű orv -
vadászat fenyeget a Természetvé del mi 
Világalap (WWF) szerint. Évente több 
mint 30 ezer afrikai ormányost ölnek
meg az orrvadászok, hogy ellássák a
Távol-Keletet célzó illegális kereske -
del met. Tanzánia az orvvadászat által
leginkább sújtott országok közé tarto -
zik, egy friss felmérés szerint elefánt -
populációja 2014-ig, öt év alatt hatvan
százalékkal zsugorodott. A Selous re -
zer vátum a turisták kedvelt célpontja,
becslések szerint ötmillió eurós bevé -
telt produkál évente. Nevét Fred er ick
Selous brit felfedező után kapta. A
WWF jelentése szerint 2022-re a jól

felfegyverzett és kiképzett bűnháló za -
tok teljesen kiirthatják az elefántpo pu -
lációt. Az 55 ezer négyzetkilométeres
menedék Dél-Tanzániában 1982-ben ka -
pott világörökségi státuszt az UNES -
CO- tól. 2014-ben viszont megfigye lé -

si listára került, miután igen elharapó -
zott az orvvadászat - naponta hat ele -
fán tot öltek meg -, míg az ipari tevé -
kenységek – olaj- és gázfeltárás, illetve 
bányászat - pedig a törékeny környeze -
tet fenyegetik. Amani Ngusaru, a WWF
Tanzánia igazgatója szerint a Selous
értéke hatalmas állatpopulációiban és
érintetlen ökoszisztémáiban rejlik. Fenn -
tarthatóságáért gátat kell szabni az ele -
fántok orvvadászatának. (hirado.hu)

Minden harmadik
európai gyerek túlsúlyos

vagy elhízott
Szakértők úgy hiszik, az öt éven

aluli túlsúlyos gyerekek száma 2025-
 re világszerte elérheti a 70 milliót. A
46 európai országban végzett felmé -
rés ből az is kiderült, hogy a gyulla dá -
sos bélbetegségek 20-30 százaléka gye -
rekkorban kezdődik, és a nem alko ho -
los zsírmáj a leggyakoribb oka a nyu -
gati országokban a gyerekek és kama -
szok krónikus májbetegségének. Min -
den harmadik hat-kilencéves gyermek
túlsúlyos vagy elhízott Európában az
Európai Gasztroenterológiai Társasá -
gok Egyesületének (UEG) jelentése
szerint, amely arra is figyelmeztet, hogy
az öt éven aluli túlsúlyosok száma a
becslések szerinti mostani 41 millióról  
2025-re világszerte 70 millióra nő. A
ku tatók megállapították azt is, hogy a
gyulladásos bélbetegségek 20-30 szá -
za léka gyerekkorban kezdődik. Kimu -
tatták, hogy a nyugati országokban élő
gyerekek és kamaszok körében a nem
alkoholos zsírmáj a krónikus májbe -
teg ség egyetlen és általános oka. Már
hároméves gyermekeket is diagnosz ti -
záltak a kórral - ismertette a jelentést a
The Guard ian brit napilap. Az UAG
adatai az európai térség 46 országán
ala pulnak. A jelentés szerint az elhí -
zás sal összefüggő rendellenességek ke -
zelése az egészségügyre fordított kia -
dá sok egytizedét emészti fel Euró pá -
ban, ami veszélyezteti a közegész ség -
ügyi szolgálatok fenntartható műkö dé -
sét az összes vizsgált államban. Európa 
lakosságának egyötödét a gyermekek
alkotják, és a gasztroenterológiai be teg -

ségek előfordulása körükben növek -
szik. Az elhízott gyermekek 90 száza -
lé ka felnőtt korra is megőrzi túlsúlyát.
Az elhízottak számának növekedése
miatti aggodalom nem új keletű és
nem csak Európára vagy a gyermek -
kor ra vonatkozik. A The Lan cet orvos -
tudományi folyóiratban a londoni Im -
pe rial Col lege kutatóinak nemrég köz -
zétett tanulmánya szerint világszerte
266 millió elhízott férfi és 375 millió
elhízott nő lehet. A világ lakossága év -
tizedenként másfél kilogrammal lett
sú lyosabb 1975 óta - mutatták ki a brit
kutatók. (hirado.hu)

Svéd tudósok szerint
exobolygó

a kilencedik bolygó
Számítógépes szimulációk alapján

svéd és francia csillagászok szerint na -
gyon valószínű, hogy exobolygó – az -

az Naprendszerünkön kívüli – az úgy -
nevezett kilencedik bolygó. Ez azt je -
lentené, hogy ez az első exobolygó,
ame lyet a Naprendszeren belül fedez -
tek fel. Ha ez valóban így van, akkor
értelmét veszti az exobolygó definí ció -
ja, amely szerint az exobolygó a mi
nap rendszerünkön kívüli, idegen csil -
lag körül keringő égitest – olvasható a
PhysOrg tudományos hírportálon. A
Monthly No tices of the Royal As tro -
nom i cal So ci ety Let ters (MNRAS Let -
ters) tudományos folyóiratban köz zé -
tett tanulmányukban a Lund Egyetem
tudósai azt írták, számos jel utal arra,
hogy a kilencedik bolygót az ifjú Nap
“befogta” és azóta a Naprendszer ré -
szét képezi. “Szinte ironikus, hogy mi -
közben csillagászok gyakran találnak
több száz fényévnyire fekvő más nap -
rendszerekben exobolygókat, létezik va -

lószínűleg egy elbújva a mi nap rend -
szerünk hátsó udvarában” – mondta
Al ex an der Mustill, a Lund Egyetem
csillagásza. A csillagok csoportokban
jönnek létre és gyakran elhaladnak
egy más mellett. Az ilyen találkozások
során egy csillag “ellop” egy vagy több 
másik csillag körül keringő bolygót.
Valószínűleg ez történhetett akkor,
amikor a Nap “befogta” a kilencedik
bolygót. Al ex an der Mustill a Lundi és
a Bor deaux-i Egyetem csillagászaival
közösen, számítógépes modell segít sé -
gével bemutatta, hogy a kilencedik
boly gót valószínűleg akkor fogta be a
Nap, amikor szoros közelségbe került
vele, amikor az egy másik csillag körül 
keringett. Nagyon valószínű, hogy a
kilencedik bolygót más bolygók vezet -
ték, és amikor egy olyan pályára ke -
rült, amelyik túlságosan széles volt sa -
ját csillaga körül, a Nap megragadta a
lehetőséget, hogy “elrabolja” eredeti
csillagától és “befogja”. Amikor a Nap
később eltávolodott a csillaghalmaztól, 
amelyben született, a kilencedik boly -
gó egy Nap körüli pályán ragadt – ma -
gyarázta Al ex an der Mustill. Nincs még
felvétel a kilencedik bolygóról, még
egy fénypont sem. Nem tudják, hogy
kő , jégből vagy gázból áll-e. Amit tud -
ni, hogy tömege tízszerese a Föld tö -
me gének. Sokkal több kutatás kell ah -
hoz, hogy megbizonyosodjanak: a ki -
len cedik bolygó az első exobolygó a
Naprendszerben. Ha az elmélet igaz,
ak kor Al ex an der Mustill szerint az űr -
kutatás, valamint a Nap és a Föld meg -
értése egy hatalmas lépést halad előre.
A szakemberek egy része már évek óta
állítja, hogy létezik a kilencedik boly -
gó. Amerikai csillagászok idén január -
ban jelentették be, hogy meggyőző bi -
zonyítékot találtak a Naprendszer pe -
re mén rejtőzködő planéta létezésére,
amelyet nem sokkal később a Cassini
űrszonda adatait tanulmányozó francia 
csillagászok is megerősítettek. Ameny -
nyi ben a kutatók feltételezései helye -
sek, akkor a kilencedik bolygó tízszer
nagyobb a Földnél és ezerszer mesz -
szebb van a Naptól. A gázóriást eddig
nem sikerült közvetlenül megfigyelni.
(innoportal)

Van kivétel
VÍZSZINTES: 1. Lev Tolsztoj

gon dolatának első része. 13. Francia
város lakója. 14. Testvérpár jelzője le -
het. 15. Er bium és nitrogén vj. 16.
Zambiai, thaiföldi és ománi gkj. 17.
Formál. 19. Színek és ...; Kaffka Mar -
git regénye. 20. Felém. 22. Történet.
23. Forma 1-es, francia pilóta (Jean).
24. Csomóban vannak! 25. Elvi ré -
szek! 27. A szélein takar! 28. Szám szé -
lek! 29. Trícium és stroncium. 30.
Belgrád hegye. 32. Ritka férfinév. 34.
Zeng az eleje! 35. ... Vanini; Stendhal
regénye. 37. Feltett szándék. 39. Ki -
dolgozott kéz jelzője. 40. A ládába
helyez. 42. Falu (ném.). 44. Erkély. 46. 
A végzet istennője az ógörög mitoló -
giában. 48. A menet része! 50. Alul.
51. Hol land város lakója. 52. Fejetlen
Béla! 54. Sáncszélek! 55. Néma súgó!
56. Félperc! 57. Tejcseppek! 58. Csil -
lagászati tetőpont. 60. Vészt hozó
(lat.). 62. O ... mio; nápolyi dal. 64.

Tetszetős elrendezés. 65. Állja ...; ki -
tart. 67. Habos ital (nép.). 69. A Bala -
ton vizét vezeti le. 70. Tévesen jegyez.
71. Nagy orosz tó.

FÜGGŐLEGES: 2. Mózes apósa
(bibl.). 3. Sándor Pál hőse (Emília). 4.
A tekéző is döntögeti! 5. Spanyol ex -
királyné. 6. Mocsári madár. 7. Remek
teljesítmény. 8. Díszít. 9. Gyakorító
ige képző. 10. Mis ter (röv.). 11. Kacag.
12. Sportmez. 13. A gondolat befeje -
ző része. 18. ... Niel sen; színésznő
volt. 19. A kés lényege. 21. Eltűr. 23.
Om nia vincit ...; A szerelem mindent
legyőz. 26. Létezik. 28. Tönkremegy a
ruha. 30. Svájci író (Claude). 31. A ku -
ruc ellenfele. 32. Csernátoni várrom.
33. Aida szerelme. 36. Partszakasz!
37. Vezérkari főnök volt (Ar thur). 38.
Becézett Antal. 41. Költői napszak. 43. 
Kettő érkezik! 45. Aki kétszer fárad!
47. Központi csillag. 49. Orra bukik.
51. Várát Dobó István védte. 53. A ka -
tion párja. 55. ... and stripes; az ame -
rikai csillagos-sávos lobogó. 57. ... van 
belőle; unja már. 59. Mint bent! 60.
Hallgat, mint ...; szólni sem akar. 61.
Csillagtúra. 63. Lopakodik. 65. Le. 66. 
Csillog a feje! 68. Számító gép-me mó -
ria. 70. Bevető! 72. Dalolni kezd!

   Szerkesztette: Csatlós János
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- Doktor úr, mostanában o -
lyan ingerült vagyok!

- Miért?
- Mit miért?!! Mit miért?!!

***

-  Miért tesz minden este le -
fekvés előtt a rendőr az éjje li -
szekrényre egy vízzel teli és
egy üres poharat?

- Mert vagy szomjas lesz,
vagy nem.

***
Aranylakodalmát ünnepli a 

házaspár. Másnap reggel áll -
nak az ablak előtt, és nézik, a -
hogy esik az eső. 

- Emlékszel, drágám? Öt -
ven évvel ezelőtt is ugyanígy
esett! 

- Nem, szívem! Ötven év -
vel ezelőtt sokkal jobban esett!

***
- Miről lehet felismerni a plá -

zacicáknak készített létrát? 
- A legfelső fokára rá van

írva, hogy: Állj!!!

***

10 éves érettségi találkozó: 
- Menjünk a Három Cicá -

ba, mert ott jó nagymellűek a
pultos csajok!

20 éves érettségi találkozó: 
- Menjünk a Három Ci cá -

ba, mert ott jó a sör! 
30 éves érettségi találkozó: 
- Menjünk a Három Cicá -

ba, mert ott vannak diabetikus
ételek! 

40 éves érettségi találkozó: 
- Menjünk a Három Cicá -

ba, mert oda be lehet menni
kerekesszékkel! 

50 éves érettségi találkozó: 
- Menjünk a Három Cicá -

ba, mert ott még nem voltunk!

***
Egy fiatal fiút meg háza sí ta -

nak egy ronda nővel, majd az
esküvő után elmennek nász út -
ra. A vonatút hosszú, éppen e -
zért alvókocsiban utaznak, a
fe leség fölül, a férj alul. A férfi 
már majdnem elaludt, mikor hir -
telen hangos koppanásra lett fi -
gyelmes… 

Szétnéz, s meglát a padlón
egy műkart. Döbbenten az első
gondolata az volt, hogy mi lyen
egy nőt vett el, de bele nyu go -
dott, ha pénze van, akkor jó lesz. 
Épphogy még egyszer elal szik,
újabb koppanást hall. Most egy
muláb landolt. A férfi újból el -
szőrnyedt, de ismét bele nyu go -
dott, amikor megszólalt a fe le -
ség: 

- Drágám, nem jössz fel? 
Mire a férj: 
- Minek? Dobd le!

***
- A múltkor elgondol kod -

tam, hogy régen, még a tévé és 
az internet előtt mivel töltötték 
az emberek a szabadidejüket,
ezért megkérdeztem nagya pá -
mat. De nagyapám sem tudta
megmondani, pedig megkér dez -
te mind a 17 testvérét is…

***
Egy fiatal mag yar férfi a ten -

gerparton csodálkozik azon,
hogy egy középkorú francia fér -
fi mennyire sikeres a nőknél. 

Elhatározza, hogy tanácsot
kér tőle. 

- Tégy egy közepes méretű 
krumplit a fürdőnadrágodba,
mielőtt a strandra mész! 

Így is tesz, de csak annyi
történik, hogy egyre jobban ke -
rülik a nők a magyart. Megint
tanácsot kér a franciától. Erre
a francia: 

- Ja, azt elfelejtettem mon -
dani, hogy a krumplit a für dő -
nadrág elejébe kell tenni!

***
A 25. házassági évfordulón 

a feleség megcirógatja a férjét:
- Naaaa… Mondj valamit,

drágám, amitől igazán nőnek é -
rezhetem magam!

- Lövésed sincs, hogyan kell
tolatva parkolni…

***

Egy férfi beül egy bárba.
Egyetlen nő üldögél a pultnál,
a férfi hosszasan bámulja, majd
odamegy hozzá, mellé ül és a
kezét bizalmasan a nő combjá -
ra teszi. A nő hirtelen lekever
neki egy hatalmas pofont. 

- Mit képzel? - kérdezi fel -
há borodottan. 

-  Elnézést, azt hittem, hogy
a feleségem. Pont úgy néz ki,

mint ő  - hebegi zavarában a pa -
sas. 

- Maga szélhámos, szemét -
láda, részeg disznó! - kiabál a nő.

- Nahát, és pont úgy is be -
szél, mint ő!

***
- Áron bátyám! Aztán tud-e

még? 
- Hát hogyne tudnék, fiam!

Csak… már nem bírok…

Panaszkönyvi bejegyzések
Panasz: A napokban vásároltam a fényképezőgépemhez

vakut, de nem működött.
Válasz: Kedves Vásárló! Megvizsgáltuk a készüléket, ne -

künk működött, igaz, mi tettünk bele elemet.
Panasz: A Gazdálkodj okosan! játékban nem volt annyi já -

tékpénz, hogy az egész családunk, azaz négy fő játsz hasson.
Válasz: Kedves Vásárló! Nagyon sajnáljuk, de a játék ter -

vezői - mint az a dobozon is olvasható - bevallottan az élet -
szerűségre törekedtek.

Panasz: Én egy kiló zselés szaloncukrot vásároltam, de a
fele kókuszos volt.

Válasz: Kedves Vásárló! Legyen kedves majd 145 forin -
tot fizetni, az árkülönbözet miatt.

Panasz: Néhány napja vásároltam Önöknél egy alsó nad -
rágot, amely elszíneződött.

Válasz: Kedves Vásárlónk! Mindenkivel előfordulhat ilyen
baleset, köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a titkát.

Buszvezetők
törvénye

Aki a busz után fut: sportol. 
Aki a busz után integet:

búcsúzik. 
Aki a megállóban áll:

na, az az utas!

8 leggyakrabban alkalmazott
közlekedési szabály a gyakorlatban: 

1. Akinek hosszabb a középső ujja, nagyobb a kocsija, vagy
rövidebb a haja, annak van elsőbbsége. 

2. Nyúlszőrkalapban a legnagyobb megengedett sebes -
ség 30 km/h. 

3. Terepjáróval mindenen meg lehet állni, amin átmegy
az első kerék. 

4. Az irányváltási szándékot úgy kell jelezni, hogy fel né -
zünk a telefonról SMS-írás közben. 

5. A teljes hangerő háromnegyedénél feljebb csak akkor
lehet felcsavarni a magnót, ha legalább két ablak le van húz -
va. 

6. Az autóbusz öböl arra szolgál, hogy amíg az autók ha -
ladnak, addig tudjon hol állni a busz. 

7. A szabályos közlekedés és a korrupció majdnem szino -
nimák. 

8. Az udvariasság a gyengék mentsvára. Előzésnél abban 
bízunk, hogy aki szembe jön, gyávább, és előbb rántja el a kor -
mányt.
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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- bakancs
• Erőss Zsolt Teljesítménytúra:

Zsolt mindig nappal járt
• Jókai Mór Emlék- és Teljesít -

ménytúra
• Készülődés a XXV. EKE Ván -

dor táborra
• Honismeret: Őrtorony és mes ter -

kert Krizbán
• 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, vegyük számba értékeinket,
és mutas 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

gyereke 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 kulcsa, mellyel játsz va is -
merhetik meg ki csik és na -
gyok Erdély szép sé geit,
ter mészeti tájait, ne ve zetes
építményeit, az állat- és
nö vényvilág színe- javát.
És a kártyázás csak a kez -
det, melynek foly tatása a
vágy: élőben is megis mer -
ni az erdélyi 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.

 Az
 antibiotikum-
 szedés
 félelmetes
 hatása

Az antibiotikumok túlzott és indokolatlan szedése nem csak bélflóránkban
okoz gondot, de olyan multidrog-rezisztens baktériumok kialakulásához is ve -
zethet, amely a pen i cil lin feltalálása előtti korszakba veti vissza az orvos tudo -
mányt. Az antibiotikumok meggondolatlan használata súlyos egészségügyi
kockázatot von maga után.

Jelentős károsodást okozhatnak ugyanis a bél- és a hüvelyflórában, ahol egy
bizonyos baktérium felülfertőződéséért is felelősek lehetnek. Ráadásul olyan
mul tidrog-rezisztens baktériumok kialakulását is eredményezhetik, melyek el -
lenállóvá váltak az antibiotikumos kezelések el len. Ma olyan multidrog- rezisz -
tens baktériumok is léteznek, amelyek egyszerre öt-hat antibiotikummal szem -
ben is ellenállóak lehetnek. A szakértők olyan jövőképet festenek le, amely
visszavisz bennünket a pen i cil lin feltalálása előtti korszakba.

A HVG nyilvánosságra hozta a Statista legújabb közleményét, amely egy -
értelmű összefüggést mutatott ki a szegénység, az alacsony átlagjövedelem és a
túlzásba vitt antibiotikum-fogyasztás között. Bár hazánkban is jellemző sajnos
az antibiotikum felelőtlen és túlzásba vitt fogyasztása, a nemzetközi kimu tatá -
sok szerint fasorban sem vagyunk a legnagyobb fogyasztóktól. A legtöbb anti -
biotikumot fogyasztó ország Törökország, a listán a görögök, a franciák, az ola -
szok és a spanyolok követik őket.

A világon a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak az antibio tiku -
mok. Általában igaz, hogy nem vagyunk tisztában az antibiotikumok alkal ma -
zásának szabályaival, pedig ha helytelenül szedjük őket, komoly veszélynek le -
het kitéve az egészségünk. Az orvosok pedig sok esetben írnak fel antibioti ku -
mot anélkül, hogy az érintett beteg pontosan ismerné a megfelelő alkalmazás
mód ját, mint ahogy elterjedt módszer az antibiotikummal történő öngyógyítás
is. (hazipatika.com)
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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.

Köszönjük a kétnapos űrrepülés
megszervezését és lebonyolítását 55
éves érettségi találkozásunk alkal má -
ból!

Vissza 1961 Gh. Sincai padjaiba
Ági, Aranka, Edit, Dudu, Pista, Jóska, 
Dika és Ákos pilótáinkkal!

A XI. E-F osztály

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BOND GÁBOR

mérnök,
az egykori nagybányai vegyészeti

gimnázium tanára, életének 94-ik é vé -
ben rövid, de súlyos betegséget kö ve -
tően ez év június 6-án elhunyt.

Hamvainak végső nyugalomba he -
lyezésére egy későbbi időpontban ke -
rül sor. A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesültünk
kedves kollégánk

BÁNDI LÁSZLÓ
váratlan elhunytáról. A Jóisten

nyug tassa békében és nyújtson vi gasz -
talódást szeretteinek!

A Mons Medius cégcsoport

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel és fájó szívvel
emlékezünk a szeretett édesanyára és
nagymamára,

FENYÁK GYÖRGYNÉ,
szül. CZOMPA KLÁRÁRA,
aki hetedik éve, hogy eltávozott.
Amíg csak élünk, rá emlé ke zünk, / 

Az együtt töltött időt soha nem fe led -
jük. / Lélekben mindig itt lesz ve lünk. / 
Odafentről is féltőn figyel minket.

Emlékét kegyelettel őrzi lánya és
unokája.

Fájó szívvel emlékezünk. 30 éve
annak a szomorú napnak, amikor a
szeretett férj és édesapa

SZAMOSI SÁNDOR
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.

Június 6-án volt 15 éve annak a szo -
morú napnak, amikor a szeretett anya, 
anyós, nagymama

SIKLODI ILONA
jóságos szíve örökké megszűnt

dobogni. Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzi bánatos

leánya és családja.

Június 9-én volt 4 éve, hogy a drá -
ga férj, édesapa, após, nagytata, test -
vér

PALENCSÁR ERNŐ
itt hagyott bennünket.
A gyertya most érted égjen / Ki

fenn laksz már az égben / Vigyázol
ránk onnan fentről / A lelkünkhöz
szólsz a végtelenből

Szerető felesége, lánya, veje, uno -
kája, testvérei.

Június 8-án volt egy éve, hogy drá -
ga édesanyánk

STRÉBELI MÁRIA
szíve megszűnt dobogni. Emlékét

kegyelettel őrzi a bánatos család.

Soha el nem múló fájdalommal és
szeretettel emlékezünk

GICZEI IBOLYA
halálának 2. évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni nem le -

het, / szívemben örök a fájdalom és a
szeretet. A szerető család.

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.

Tehetséges nagybányai fiatalok
festészeti-grafikai tárlata

Az elmúlt évhez hasonlóan zárókiállítás keretében mutatkoznak be
a szülők és az érdeklődő közönség előtt alkotásaikkal azok a diákok,
fiatalok, akik az elmúlt két hónap folyamán részt vehettek a Teleki Ma -
g yar Ház keretében szervezett „GE NIUS LOCI” Képzőművészeti Te -
het ségsegítő Műhely tevékenységeiben.

A tárlatmegnyitóra június 22-én,
szerdán 18.00 órai kezdettel kerül
sor, a Teleki Mag yar Házban.

A tehetségsegítő műhely tevé keny -
sé gei (grafika és festészet) ápri lis-jú -
niusban, szombat délelőttönként zaj lot -
tak, Deák Orsolya és Győri Kinga kép -

zőművészek szakmai vezetésével, irá -
nyí tásával. A pro gram az Erdélyi Te -
het ségsegítő Tanács és a Teleki  Ma -
gyar Ház Társaság együtt működé sé ben
valósul meg, az Emberi Erőforrás Tá -
mogatáskezelő támogatásával, a NTP-
 HTTSZ-M-15 kódszámú pályázati
pro gram keretében.

A június 22-i tárlatmegnyitóra sze -
retettel várunk mindenkit!

(TMH)

NYÍRBÁTOR
2016.  június 15.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  június 23.

0747017580 – Csoma Bea

Anton Pavlovics Csehov:

SIRÁLY
A szatmárnémeti Harag György

Társulat bérletes előadása

2016. június 11-én

18.00 órai kezdettel,

a nagybányai Városi Színház ban.

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

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

KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőt tek -
nek – minden hétfőn 17 órától, a gyer -
mek táncházak ideje alatt.
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Meghalt Mu ham mad Ali
minden idők legnagyobb ökölvívója
Hetvennégy éves korában elhunyt Mu ham mad Ali ökölvívó - kö -

zöl te egy, a legendás bokszoló családjához közel álló forrás.

Mu ham mad Ali (születési nevén Cas -
sius Clay) az amerikai Ar i zona állam
Phoenix városának egy kórházában
hunyt el. Az olimpiai bajnok, profi ne -
hézsúlyú világbajnok Ali - aki több mint
harminc éve Par kin son-kórban szen ve -
dett - csütörtökön került légzőszervi
prob lémákkal kórházba.

A legendás sportoló 1960-ban olim -
piai bajnoki címet szerzett Rómában,
míg profi pályafutása 61 mérkőzéséből 
56-ot megnyert, abból 37-et kiütéssel.
1967. április 28-án megtagadta a ka to -
nai szolgálatot, ezért a tettéért az 1960-
 as nyári olimpia félnehézsúlyú baj no -
kát ötévi börtönre, illetve 10 ezer dol lár
pénzbírságra ítélték, a Boksz Világ szö -
vetség (WBA) pedig megfosztotta baj -
noki címétől. 1999-ben a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság az évszázad leg -
jobb sportolójának választotta.

Bokszolni 12 éves korában kezdett,
majd annyira beleszeretett a sportba,
hogy 16 évesen otthagyta az iskolát. Hat -
éves amatőr karrierje 1960-ban csúcso -
sodott ki, amikor Rómában félnehéz -
súlyban olimpiai bajnok lett. Első profi 
meccsén, 1960 októberében ponto zás -
sal győzött a nehézsúlyú Tunny Hun -
saker el len, ezután 18 mérkőzést nyert
meg sorozatban, 15-öt kiütéssel. Első pro -
fi világbajnoki címmérkőzésén, 1964 -
ben a verhetetlennek gondolt Sonny Lis -
tont kiütötte a hetedik menetben.

Az újdonsült világbajnok rövidesen 
bejelentette, hogy felvette az iszlám val -
lást és csatlakozott a híres polgárjogi har -
cos, Malcolm X vezette Iszlám Nem ze -
te (Na tion of Is lam) nevű afroamerikai
mozgalomhoz. Nevét ekkor változtatta 
meg először Cassius X-re, majd Mu -
ham mad Alira.

Ökölvívó karrierje azonban megbi -
csaklott, miután 1967-ben, a vietnami há -
ború idején vallási okokra hivatkozva
megtagadta a katonai szolgálatot. E mi -
att bevonták a bokszengedélyét, a Boksz -
világszövetség (WBA) pedig meg fosz -
totta bajnoki címétől. Három évet kel -
lett várnia, amíg a Legfelsőbb Bíróság
igazat adott neki.

Ali 1971-es, Joe Frazier elleni, a New
York-i Mad i son Square Gardenben ren -
dezett meccsét a 20. század össze csa -
pá sának nevezték. Frazier akkor osz -
tatlan pontozással nyert ellene.

Három év múlva újból világbajnok
lett, miután a kongói Kinshashában ki -
ütötte George Foremant. Ez a mérkő -
zés Dzsungelharc (The Rum ble in the
Jun gle) néven vált ismertté. Aztán 1975-
 ben Ali ismét megmérkőzött Frazierrel 

a Manilai Thriller (Thrilla in Ma nilla)
nevet kapó mérkőzésen. Az ökölvívó
közösségek nagy része egyetért abban,
hogy ez volt Ali utolsó nagy meccse, a -
melyben 14 kegyetlen menet után győ -
zött Frazier el len.

Mu ham mad Ali 1981 de cembe ré ben
végérvényesen visszavonult a profi ö -
kölvívástól. Karrierje során 56 győztes 
mérkőzést vívott, ebből 37-et nyert ki ü -
téssel, és mindössze ötször kapott ki. A 
legenda a becslések szerint 29 ezer ü -
tést kapott a fejére. Az 1980-as évek e -
leje óta Par kin son-kórban szenvedő A lit
betegsége sem gátolta meg abban, hogy
szinte élete végéig utazzon és számos
rendezvényen részt vegyen.

Mu ham mad Ali nevét egy amerikai
szövetségi törvény is viseli, amely a bok -
szolók jogait hivatott szavatolni. (MTI)

Ma kezdődik a Labdarúgó Eb – 
menetrend időrendben *

1. CSOPORTKÖR
Péntek, június 10., 22.00 (St-De nis):

Franciaország v Románia – A csoport
Szombat, június 11., 16.00 (Lens):

Albánia v Svájc – A csoport
Szombat,  június 11., 19.00 (Bor de -

a ux): Wales v Szlovákia – B csoport
Szombat, június 11., 22.00 (Mar se -

il le): Anglia v Oroszország – B csoport
Vasárnap, június 12., 16.00 (Pá rizs):

Törökország v Horvátország – D cso -
port

Vasárnap, június 12., 19.00 (Nice):
Lengyelország v Észak-Írország – C
csoport

Vasárnap, június 12., 22.00 (Lille):
Németország v Ukrajna – C csoport

Hétfő, június 13., 16.00 (Toulouse): 
Spanyolország v Csehország – D cso -
port

Hétfő, június 13., 19.00 (St-Denis):
Íroroszág v Svédország – E csoport

Hétfő, június 13., 22.00 (Lyon): Bel -
gium v Olaszország – E csoport

Kedd, június 14., 19.00 (Bor dea ux):
Ausztria v Magyarország – F cso port

Kedd, június 14., 22.00 (St-E ti en -
ne): Portugália v Izland – F csoport

2. CSOPORTKÖR
Szerda, június 15., 16.00 (Lille): O -

roszország v Szlovákia – B csoport
Szerda, június 15., 19.00 (Párizs): Ro -

mánia v Svájc – A csoport

Szerda, június 15., 22.00 (Mar seil -
le): Franciaország v Albánia – A cso port

Csütörtök, június 16., 16.00 (Lens):
Anglia v Wales – B csoport

Csütörtök, június 16., 19.00 (Lyon):
Uk rajna v Észak-Írország – C csoport

Csütörtök, június 16., 22.00 (St-
 De nis): Németország v Lengyelország
– C cso port

Péntek, június 17., 16.00 (Tou lou -
se): Olaszország v Svédország – E cso -
port

Péntek, június 17., 19.00 (St-Eti en -
ne): Csehország v Horvátország – D
cso port

Péntek, június 17., 22.00 (Nice): Spa -
nyolország v Törökország – D csoport

Szombat, június 18., 16.00 (Bor de -
aux): Bel gium v Íroroszág – E csoport

Szombat, június 18., 19.00 (Mar se -
il le): Izland v Magyarország – F cso -
port

Szombat, június 18., 22.00 (Párizs): 
Portugália v Ausztria – F csoport

3. CSOPORTKÖR
Vasárnap, június 19., 22.00 (Lille):

Svájc v Franciaország – A csoport
Vasárnap, június 19., 22.00 (Lyon): 

Románia v Albánia – A csoport
Hétfő, június 20., 22.00 (St-Eti en -

ne): Szlovákia v Anglia – B csoport
Hétfő, június 20., 22.00 (Toulouse): 

Oroszország v Wales – B csoport

Kedd, június 21., 19.00 (Párizs): É -
szak-Írország v Németország – C cso -
port

Kedd, június 21., 19.00 (Mar seille): 
Ukrajna v Lengyelország – C csoport

Kedd, június 21., 22.00 (Bor dea ux):
Horvátország v Spanyolország – D cso -
port

Kedd, június 21., 22.00 (Lens): Cseh -
ország v Törökország – D csoport

Szerda, június 22., 19.00 (Lyon):
Magyarország v Portugália – F csoport

Szerda, június 22., 19.00 (St-De nis):
Izland v Ausztria – F csoport

Szerda, június 22., 22.00 (Nice):
Svéd ország v Bel gium – E csoport

Szerda, június 22., 22.00 (Lille):
Olaszország v Íroroszág – E csoport

Kieséses szakasz menetrendje
NYOLCADDÖNTŐK
Mérkőzés 1: A csoport második v C 

csoport második (16.00, Június 25., St-
 Etienne)

Mérkőzés 2: D csoport győztese v
Harmadik helyezett B/E/F (22.00, Jú -
nius 25., Lens)

Mérkőzés 3: B csoport győztese v
Harmadik helyezett A/C/D (19.00, Jú -
nius 25., Paris)

Mérkőzés 4: F csoport győztese v E
csoport második (22.00, Június 26., To -
ulouse)

Mérkőzés 5: C csoport győztese v

Harmadik helyezett A/B/F (19.00, Jú -
ni us 26., Lille)

Mérkőzés 6: E csoport győztese v D 
csoport második (19.00,  Június 27., St-
 Denis)

Mérkőzés 7: A csoport győztese v
Harmadik helyezett C/D/E (16.00, Jú -
nius 26., Lyon)

Mérkőzés 8: B csoport második v F
csoport második (22.00, Június 27., Ni -
ce)

NEGYEDDÖNTŐK
1: Győztes 1 v Győztes 2 (22.00,

Június 30., Mar seille)
2: Győztes 3 v Győztes 4 (22.00,

Július 1., Lille)
3: Győztes 5 v Győztes 6 (22.00,

Július 2., Bor deaux)
4: Győztes 7 v Győztes 8 (22.00,

Július 3., St-Denis)
ELŐDÖNTŐK
1: Győztes NF1 v Győztes NF2

(22.00, Július 6., Lyon)
2: Győztes NF3 v Győztes NF4

(22.00, Július 7., Mar seille)
DÖNTŐ
Győztes E1 v Győztes E2 (22.00,

Július 10., St-Denis)
*) romániai idő szerint

Sztáredzőt igazolt Románia 
Xa vier Pascual Fuertes lett Románia felnőtt férfi kézi lab da- vá lo -

gatottjának szövetségi kapitánya, miután klubcsapata, a Bar ce lona be -
leegyezett a sztáredző kettős szerepvállalásába – közölték hétfőn dél -
u tán a hazai sportági szövetség (FRH) hivatalos honlapján.

A közlemény alapján a 48 éves szak -
ember egy olyan egységes, országos
stratégia kidolgozásáéért is felel majd,
amely a romániai férfi kézilabdázás fel -
lendítését célozza.

„Pasqui” érkezéséről egyébként el -
ső ként a DigiSport értesült, amely egy -
ben megerősítette azon információit, a -
melyek szerint az FRH már hetek óta
tárgyalt a katalán mesterrel az Omer Ai -
han májusi lemondásával megü rese dett
tisztség betöltésére. A sporttelevízió in -
ternetes oldala úgy tudja, hogy a két sze -
res Bajnokok Ligája-győztes Pascual
már közel két hónapja megkezdte a mun -
kát az Alexandru Dedu FRH-elnök ál -
tal elképzelt projekten, videofelvételek 
alapján már ő választotta ki azt a har -
minc kézilabdázót is, akikkel csütör tö -
kön, az izvorani-i összetartáson ta lál ko -
zott. 

Dedu a női alakulat mintájára akar -
ja megreformálni a szebb napokat meg -
élt, de már legalább két évtizede „szen -
ve dő” férfiválogatottat. Azt is jelezte,

hogy mindenképp nagynevű, külföldi 
szö vetségi kapitányt akar szerződtetni, 
akivel egy hazai edző dolgozik majd e -
gyütt. Az FRH közleménye alapján Xa -
vi Pascual megbízatása négy évre szól, 
célkitűzésként pedig a 2020-as tokiói
olimpiára való kvalifikációt jelölték ki. 
„Úgy gondoljuk, hogy a Bar ce lona és a 
romániai kézilabdázás szövetségre lé -
pé se hasznos lesz és garantálja a pro jekt
komolyságát és professzionalizmusát.
Köszöntünk Pasqui, hiszünk abban,
hogy ez az együttműködés meghozza
azokat az eredményeket, amelyekről ál -
modunk” – fogalmaz a sportági szö vet -
ség.

Románia férfiválogatottja télen nem
tudott kvalifikálni a 2017-es világ baj -
no ki selejtező rájátszásába, de tovább -
jutott a 2018-as Európa-bajnokság cso -
portselejtezőjébe, ahol novembertől
Len gyelországgal, Fehérorosz ország -
gal és Szerbiával azonos négyesben har -
colhat a kontinentális tornán való sze -
repléséért. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


