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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 vettek
a Teleki Magyar Ház keretében szervezett „GENIUS LOCI” Képzőművészeti
Tehetségsegítő Műhely c. programban.
A tárlatmegnyitóra június 22-én,
jövő szerdán 18.00 órai kezdettel kerül sor, a Teleki Magyar Házban.
A tehetségsegítő műhely tevékenységei (grafika és festészet) április-júniusban, szombat délelőttönként zajlottak,
Deák Orsolya és Győri Kinga képzőművészek szakmai vezetésével, irányításával. A program az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács és a Teleki Magyar Ház
Társaság együttműködésében valósul
meg, a NTP-HTTSZ-M-15 kódszámú
pályázat keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.
A június 22-i tárlatmegnyitóra és az
azt követő fogadásra szeretettel várunk
minden érdeklődőt! (TMH)

Nem építhetnek
ciántechnológiás
üzemet Nagybányán

Koltói falunapok

Várjuk a
jelentkezőket a
főzőversenyre!
2016. június 26-án a koltói önkormányzat falunapot szervez, amire szeretettel várunk mindenkit. Ez
alkalommal többek között főzőverseny is lesz tartva, amire várjuk a jelentkezéseket. Akik szeretnének benevezni a versenyre, legkésőbb június 23-ig jelentkezzenek a koltói
polgármesteri hivatalnál, vagy az alpolgármesternél a 0726770100 telefonszámon.

Online is beszerezhetők lesznek az
építkezési engedélyek
6. alkalommal szerveztek gyülekezeti napot Apahegyen.
Részletek a 3. oldalon. (Czompa Krisztina felvétele)

Előzetesben marad az előzetesből
újraválasztott nagybányai polgármester

Előzetes letartóztatásban marad Cătălin Cherecheş, Nagybánya újraválasztott polgármestere, miután a Kolozs megyei táblabíróság jogeA kolozsvári táblabíróság múlt csü- rősen elutasította ennek megóvását.

törtöki jogerős ítélete értelmében nem
hozhat létre a Romaltyn Mining társaság ciántechnológiás aranymosó üzemet Nagybányán a 2000-es tiszai ciánszennyezést okozó Aurul üzeme helyén
– közölte pénteken a Vocea Transilvaniei hírportál. (folytatás a 2. oldalon)

Cherecheş a június 5-i helyhatósági
választásokon, amikor nagy többséggel
újraválasztották, a szamosújvári börtönben volt már előzetes letartóztatásban.
Cherecheş azt mondta, majd „egy katedrálisban, egy vasárnap” teszi le az esküt.

A polgármester ügyvédje azt nyilatkozta, egyéb úton próbálja a határozatot megtámadni, hogy Cherecheş szabadlábra kerülhessen, amire le kell tennie az esküt.
(adevarul)

A Főtér Fesztivál a nagybányai és
Nagybánya-környéki magyarság évente megrendezendő kültéri kulturális és
szórakoztató rendezvénysorozata, amely
Nagybánya történelmi főterén kerül megrendezésre magyar nyelven.
A Főtér Fesztivál a nagybányai és

Nagybánya-környéki magyarság közösségépítő és közösségerősítő rendezvénysorozata. Célja a magyar közösségtudat,
a magyar önazonosságtudat és a magyar
kultúra megőrzése, erősítése ezen közösségen belül.
A Főtér Fesztivál mozgalomszerű,
önkéntességen alapuló közösségi tevékenység, a nagybányai és Nagybányakörnyéki magyar civil szervezetek/csoportosulások közös munkája. Nem profitorientált tevékenység, minden anyagi többlet csakis a következő években
megrendezendő Főtér Fesztiválokra, vagy
a nagybányai magyar közösség egyéb
maradandó, humanitárius és közösségformáló tevékenységeire költhető el.
2010-től a szervezést a Főtér Fesztivál Egyesület bonyolítja le, mint a szervezésért felelős szervezet, melynek alapító tagjai és munkacsoportja az eddigi
Fesztiválokat szervező civil szervezetek/csoportosulások tagjai, vagy újabban társult szervezetek képviselői.
2012-től a rendezvénysorozat megfogalmazása: Nagybányai Magyar Napok.

A területrendezési és urbanisztikai
törvény módosítása értelmében kötelezővé teszik a polgármesteri hivatalok
számára, hogy elektronikusan is fogadják az építkezési engedélyek kibocsátására vonatkozó kéréseket, illetve hogy
ki is bocsássák ezeket az iratokat egy
elektronikus aláírással ellátva.
Az elektronikus ügykezelést az e-guvernare.ro portál segítségével valósíthatják meg az önkormányzatok, nyilatkozta a Capital gazdasági lapnak Diana Ţenea, a Regionális Fejlesztési és
Közigazgatási Minisztérium osztályvezetője. A tervezett törvénymódosítás jövő héten kerül közvitára.

Országszerte
ellenőrzéseket végez
Főtér Fesztivál 2016 - Támogatási kérelem
az adóhatóság

Részletek Kultúr-Táj mellékletünkben.
A nyugdíjas „Nagy család” Anna bált szervez július 9-én
(szombaton) a „SELMONT” étteremben.
Jelentkezni lehet június 20-ig a 0362-417818-as telefonszámon.

- folytatás a 2. oldalon -

Az adó- és pénzügyi hivatal (ANAF)
az adócsalás visszaszorítása érdekében
újabb országos szintű ellenőrzéseket végez. A következő időszakban, beleértve a hétvégéket is, mind a kis- és nagykereskedelmi egységeknél, mind a szolgáltató cégeknél is meglepetésszerű ellenőrzésekre lehet számítani. A Hotnews hírportál szerint főként pékségek,
nagybani lerakatok, élelmiszer forgalmazók, vendéglátó egységek, valamint
szépségszalonok és fitness-termek állnak az ANAF célkeresztjében.
(hotnews, erdelyfm)
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Főtér Fesztivál 2016 Támogatási kérelem
- folytatás az első oldalról A Főtér Fesztivál 2016-ra szeptember 16-18. között kerül sor Nagybánya régi főterén.
A Főtér Fesztivál honlapja:
www.foterfesztival.nagybanya.ro
www.facebook.com/foterfesztival
Felkérjük a nagybányai és a város
környéki magánszemályeket, cégvezetőket, szervezeteket, hogy lehetőségeik szerint járuljanak hozzá az esemény sikeréhez, és anyagi formában
is támogassák rendezvényünket. Az
alábbiakban közöljük a támogatási kategóriákat:
- A Főtér Fesztivál part nere:
15 000 lej felett
- Fő támogató: 10 000 lej felett
- Támogató: 5 000–10 000 lej között
- Arany fokozatú támogató: 3 000 –
5 000 lej között
- Ezüst fokozatú támogató: 1 000
– 3 000 lej között
- Bronz fokozatú támogató: 500 –
1 000 lej között
- egyéb támogató: 100 – 500 lej
között
A Főtér Fesztivál 2016 reklámanyagain a fenti rangsorolásnak megfelelően fognak megjelenni a támogató magánvállalatok, intézmények illetve magánszemélyek nevei.
Támogatási szándékukat kérjük, jelezzék emailen:
foterfesztival@nagybanya.ro
Köszönjük figyelmüket és szeretettel várjuk megtisztelő részvételüket
és támogatásukat!
A Főtér Fesztivál 2016
szervezőcsapata
Nagybánya, 2016. június

Az ortodox pünkösdi ünnepek miatt, június 20-án, hétfőn az Urbis-autóbuszok szombati menetrend szerint közlekednek - közölték a közszállítási vállalat illetékesei.

Meghívó
LŐRINCZ LÁSZLÓ ÁRPÁD szeretettel meghívja önt és családját a 11. Miniatűr festménykiállításának (és nem csak?) megtekintésére, a nagybányai PARTNER GALÉRIÁBA (Vasile Lucaciu utca, 13. szám). Megnyitó június 20-án, 18.00 órától.
A kiállítás anyaga június 20-30 között tekinthető meg, naponta
10-15 óra, kedden, szerdán, csütörtökön 18-20 óra között is.
Szeretettel várok mindenkit!

Közlemény
A vártnál nagyobb közönségsikerre
való tekintettel, a szatmárnémeti művészek (Sălăjan Ioan-fémplasztika,
Kóter László-szobrász) kiállítását az előzetesen meghirdetett időponthoz képest 4 nappal meghosszabbítottuk. A kiállítás megtekinthető pénteken 10-14;
19-21, szombaton, vasárnap 19-21 óra között

Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel unitárius istentisztelet lesz az evangélikus templomban.
* Az Irgalmasság és a Krisztus-közösség évében, a veresvízi Krisztus
Király plébánia június 18-án és 19-én
Plébániai Napokat szervez.
Változatos programokkal várják a
híveket, hogy lelki töltekezésben, műhelymunkákban, vidámságban és szeretetben töltsenek el együtt két kivételes
napot. Program:
Szombat
9.00 óra: Megnyitó – regisztráció
9.30 óra: ,,Hiszel-e a kacsacsőrű emlősben?” – Ft. Hozdik Zsolt előadása
10.30 óra: Kávészünet
11.00 óra: Csoportos beszélgetés plénum
13.00 óra: „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten” - hittanosok előadása
14.00 óra: Ebéd
Az ebéd ideje alatt a börvelyi fúvószenekar és néptánccsoport műsora.
Estig műhelyfoglalkozások minden
korosztálynak! (Hagyományos disznó-

A TelePlus pénteki
magyar műsorából
Kedves nézőink, a TL+ június 17-i,
péntek délutáni magyar nyelvű műsorában 16.30 órakor meghívott a nagybányai veresvízi Krisztus Király templom plébánosa: SZMUTKU RÓBERT
lesz, akivel a szombati és vasárnapi
Plébánia napok rendezvénysorozat programjairól beszélgetünk.
Előtte, 15.00-16.30 között rövid híradóval és a megszokott kívánságműsorral várjuk Önöket. Üzenhetnek facebook-on, sms-ben, vagy telefonon élőben a műsorba.
Nézzék a műsort pénteken 15 órától
élőben, vagy szombaton 14 órától az
ismétlést! (facebook)

vágás, süteménykészítés, barkácsolás,
kézműveskedés)
A gyermekeknek akadályversenyek,
vetélkedők, mesesarok.
20.00 óra: Vacsora–Karaoké–Nótázás
Vasárnap
9.00 óra: Rózsafűzér imádkozás plébániai közösségünkért
10.00 óra: Ünnepélyes szentmise
A szentmise után kötetlen beszélgetés, teázás/kávézás
Mindenkit szeretettel várunk!
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel 10 órakor
istentiszteletre vár mindenkit.
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök nyugalomra Rednic Zsigmondné született Pap Anna testvérünket, akit 64
évesen szólított magához az Úr.
* Ugyanitt kötött házasságot Fodor
Rudolf Róbert ifjú, Fodor Károly és
Meltzer Anna fia és Pop Oana Raluca
hajadon, Pop Viorel és Husti Ileana lánya, valamint Bartha Attila Norbert ifjú, Bartha Attila és Bálint Erzsébet fia
és Lukács Ildikó hajadon, Lukács István és Nagy Gavriella lánya.
Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti
képviselő telefonszáma: 0726200756.

HETIRENDEN
Nem építhetnek
ciántechnológiás
üzemet Nagybányán
- folytatás az első oldalról A táblabíróság mintegy három évi
pereskedés után hozott kedvező ítéletet
a területet lakóövezetté nyilvánító nagybányai önkormányzat javára. Az ügyben
első fokon ítélkező Szilágy megyei törvényszék kétszer is a Romaltyn javára
döntött, azonban a kolozsvári táblabíróság az első ítéletet megsemmisítette, és
visszaküldte újbóli elbírálásra az ügyet,
a másodjára hozott ítéletet pedig felülbírálta. Dorel Mureşan, Nagybánya alpolgármestere kijelentette: „a kolozsvári
bírák által kimondott ítélet megerősíti
azt a törekvést, hogy Nagybánya Románia legszennyezettebb városából zöld,
tiszta és egészséges várossá váljék”.
A Ion Sturdza volt moldovai miniszterelnök érdekeltségi körébe tartozó Fribourg Investments befektetési alap 2013
februárjában jelentette be, hogy 49 százalékos részesedést szerzett a Romaltyn
társaságban, és 40 millió dolláros beruházással nekilát a Nagybánya melletti
bányászati hulladék feldolgozásának. A
befektető arra készült, hogy az év utolsó negyedében újraindítja a Romaltyn
tevékenységét, és 5 év alatt nyolc és fél
millió tonna bányászati hulladékot dolgoz fel, hogy kinyerje belőle az aranyat
és ezüstöt. A művelet végére a 165 hektáros munkaterület ökológiai rehabilitációját ígérte. (MTI)
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Gyülekezeti nap Apahegyen immár 6. alkalommal
Múlt vasárnap ismét gyülekezeti napot szerveztek Apahegyen.
Az évek óta nagy sikernek örvendő rendezvényen idén is mintegy
200 személy vett részt, osztozva a természet templomában megtartott istentiszteleten és az azt követő szeretetvendégségen. A rakoncátlan időjárás miatt már-már úgy nézett ki, elmarad, vagy legalábbis nem a tervezett, hagyományos módon kerül sor a rendezvényre, de aztán az égiek mégiscsak könyörületet gyakoroltak.
Akárcsak az előző években, az eseménynek idén is a régi iskola udvara,
kertje adott otthont. Az immár hatodik
alkalommal sorra került rendezvény házigazdája Sziszik József kőszegremetei
lelkipásztor volt, aki egyben az apahegyi református gyülekezet lekipásztora
is. Természetesen a szervezőmunkából
az egész presbitérium és gyülekezet is

kivette a részét, az ügyes szakácsaszszonyok pedig idén is gulyással, töltött
káposztával, kaláccsal és tepertős pogácsával kedveskedtek a résztvevőknek.
A gyülekezeti napot megtisztelte
jelenlétével dr. Bónis István parlamen- programsorozatnak a kiötlője és elinti képviselő és a gyülekezet korábbi lel- dítója volt.
Természetesen idén sem hiányoztak
kipásztora, Bogya Árpád és családja,
aki ennek a mozgalomnak is nevezhető a különféle tréfás vetélkedők, melyeket ezúttal a beszolgáló lelkész és felesége ,,tálalt” a kedves egybegyűlteknek.
Czompa Krisztina felvételei

Azt sem szabad elhallgatni, hogy a
gyülekezeti nap alkalmából adományként összegyűlt összeget, illetve a perselypénzt az iskola felújítására, illetve
az ezzel járó költségek fedezésére fordítják. (Tamási Attila)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:
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Indul a Roncsautó- és
Roncsautó Plusz Program
Idéntől az elektromos és hibrid autókra is le
lehet hívni (jó nagy) támogatásokat.
Június közepétől indulnak a 2016os Roncsautó-programok, idéntől elektromos és hibrid autók megvásárlását
is támogatja a kormány. A Környezetvédelmi Alap költségvetéséből a Roncsautó és Roncsautó Plusz programra ebben az évben összesen 220 millió lejt
különítettek el.
„Továbbra is lesz a klasszikus, jól
ismert Roncsautó-program, ez esetben
az új autó megvásárlásához nyújtott támogatást egy régi jármű leadásához kötjük. Idéntől a program kibővült: a Roncsautó Plusz keretében elektromos autók
és hibrid autók megvásárlását is támogatjuk, ez esetben nem szükséges, hogy
a támogatásért cserébe kivonjanak egy
régi járművet a forgalomból. A klasszikus roncsautó-programra 145 millió lejt
különítettünk el, az elektromos és a hibrid autók vásárlásának támogatására,
illetve az ezekhez szükséges töltőállomások felszerelésére 75 millió lejt szántunk” – tájékoztatott Jakab István, a Környezetvédelmi Alap elnöke.
A Roncsautó-programok párhuzamosan működnek, a cél az, hogy minél több
környezetbarát autót vásároljanak az idén. A program támogatásával idén hozzávetőleg 20 000 régi, környezetszenynyező jármű kerülhet ki a forgalomból.

Az autóbontóba leadott, nyolc évnél
régebbi járműért 6 500 lejes értékjegy
jár. A klasszikus Roncsautó-programon
keresztül vásárolt járművek esetében a
6 500 lejes értékjegyhez hozzá adódhat
még egy 750 lejes öko-bónusz abban az
esetben, ha az új jármű szén-dioxid kibocsátása kevesebb vagy egyenlő, mint
100 g/km. Új hibrid autó vásárlásakor
az öko-bónusz értéke 1 500 lej. Ha az új
autó mindkét feltételnek megfelel, a két
öko-bónusz hozzáadódik az értékjegyhez.
Az elektromos autók és hibrid autók
megvásárlását nem kötik régi jármű leadásához, egy új elektromos autó megvásárlásakor 20 000 lejes támogatás kérhető, míg a hibrid autók esetében 5 000
lej az igényelhető támogatás. Ha egy magán- vagy jogi személy lead az autóbontóba egy 8 évesnél régebbi járművet és
vásárol a fent említett két járműtípus közül, a 6 500 lejes értékjegy hozzáadódik
a 20 000 vagy az 5 000 lejhez, az autó
típusának megfelelően. A Roncsautóprogramok működésének megkönnyítése érdekében egyszerűsítették az igénylés procedúráját, további információkat
a www.afm.ro honlapon lehet találni,
ugyancsak itt elérhető a programokban
részt vevő gyártók, kereskedők és autóbontók listája is. (közlemény)

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet
Mákvirág-díj, azaz A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos
tanulója cím elnyerésére.
A pályázaton azok a romániai
magyar közoktatásban tanuló 9-12.
osztályos tanulók vehetnek részt, akik
a 2015–2016-os tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek
el, tantárgyversenyek, kulturális és
sport rendezvények díjazottjai, példás magatartású tanulók. A tanulók a díjra megyénként pályázhatnak, és elérhetik a bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatokat, aszerint, hogy a pályázó
egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár négyszeri kitüntetett.
A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának döntő szempontjai: minimum 9,20 tanulmányi átlag, 10-es magaviseleti jegy, hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken elért
eredmények, országos és megyei, sport, kulturális és tudományos diákköri rendezvényeken elért eredmények.
A díjra online lehet pályázni. Az internetes pályázatkezelő rendszer elérhető a www.makvirag.rmpsz.ro címen.
A pályázók a regisztráció során, hiteles adatokkal kötelesek kitölteni az adatlapot. Valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatból történő kizárást.
A pályázónak a regisztrációt követően a kitöltött adatlap nyomtatott változatát be kell küldeni a megyei- vagy területi RMPSZ-elnökhöz. Az RMPSZ
megyei és területi elnökök elérhetőségei megtalálhatók a honlap Szövetségünkről menüpont alatt, a Megyei szervezetek vezetői alpontban. A zárt borítékban
beküldött adatlap a pályázatot hivatott hitelesíteni.
A pályázatok elbírálását a megyei RMPSZ elnökségek végzik, ellenőrizve
az oktatási intézményekben a pályázatban feltüntetett adatok hitelességet. A
pályázati határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni pályázatot! A regisztráció során megadott értesítési címen fogjuk tájékoztatni az RMPSZ Országos Elnökségének díjak odaítélésére vonatkozó döntéséről.
Kérjük, hogy az adatlap rovatait ékezetek használatával, nagybetűs írásmóddal töltse ki! A pályázó a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon
(ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be. Az oktatási intézmény nevét is a hivatalosan használt módon, magyar nyelven töltse ki.
Ha a pályázat benyújtását követően az igénylő értesítési címe, személyes
telefonszáma megváltozik, kérjük, jelezze a rmpsz@rmpsz.ro címen.
Pályázatának benyújtását ne hagyja a pályázati határidő utolsó napjára!
Az Mákvirág-díj ünnepélyes kiosztását 2016. október 15-én, szombaton a
szovátai Teleki Oktatási Központban tartjuk.
További információkért forduljanak az RMPSZ Országos Információs Iroda munkatársához:
Hegyi Anikó, tel.: 0266 371377, 0736 222171, rmpsz@rmpsz.ro
Sikeres pályázást kíván az Országos Elnökség nevében,
Lászlófy Pál István, RMPSZ tiszteletbeli elnök
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Hetirenden

Nem kell állandóan a román himnuszt hallgatnunk
Végleg elutasította a bukaresti szenátus azt a törvénykezdeményezést, amely kötelezővé tette volna az országban működő rádiós és televíziós műsorszolgáltatók számára, hogy naponta bejátsszák a román himnuszt – tudatta kedden a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

nak is meg kell érteniük, hogy nem írhatják elő, nem szabályozhatják törvénynyel azt, hogy mit, esetleg mit ne sugározzon a média. Ez lenne az első lépés
a cenzúra felé" – jelentette ki Tánczos
Barna frakcióvezető.
A tervezetet a képviselőház már korábban leszavazta. A szenátusban, amelynek a végső döntést kellett meghoznia, a javaslatot 7 támogató vokssal,
70 ellenében, 4 tartózkodás mellett elvetették. (MTI)

A magyarellenességéről elhíresült
Bogdan Diaconu és Răzvan Tănase
független képviselő kezdeményezése az
audiovizuális törvényt módosította volna, előírva a 11 szakaszos himnusz teljes változatának lejátszását a romániai
rádió- és televízió-műsorokban minden
nap reggel hét órakor. A kezdeményezők szerint a javaslat elfogadása nyomán erősödött volna a nemzeti jelképek tisztelete a társadalomban. Indoklásuk szerint természetes dolog, hogy
egy egységes nemzetállam kiálljon értékei mellett, főleg akkor, amikor „külső és belső erők elvitatják azokat”.
Csökkentette a Román VasútAz RMDSZ hírlevele a szövetség
tár
saság néhány InterRegio járatszenátusi frakcióvezetőjének állásfoglalását idézve azt írta: a tervezet a saj- ra szóló jegy és bérlet árát.
tószabadságot sérti.
A társaság személyszállítási részle„Mindenkinek, köztük a politikusokgének közleménye szerint a Kolozsvár
és Szatmár között közlekedő InterRegio-járatra szóló jegyért például 66 lej
helyett 38 lejt kell fizetni ezután.
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 olAz akár 50 százalékos kedvezmény
dalas kiadványában három jeles bányavidé- olyan járatokra is érvényes, mint a Nagyki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének bánya-Kolozsvár, Szeretfalva-Beszterlegfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö- ce, Brassó-Sepsiszentgyörgy, Kolozsviden és bemutatjuk az intézményt, amely a vár-Bethlen, Kolozsvár-Nagyvárad,
Teleki család nagybányai kúriájában szolgál- Brassó-Tusnádfürdő, Nagyvárad-Szatja ma a bányavidéki magyar szórványközös- márnémeti vagy a Nagyvárad-Nagybánya. Azoknak a járatoknak a jegyzéke,
ségeket - vagyis a Teleki Házat.
amelyekre olcsóbban lehet jegyet váltani ezentúl, megtalálható a Román VaBeszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej. súttársaság honlapján.
(marosvasarhelyiradio.ro / Rador)

Jelentős
árleszállításokba
kezdett a Román
Vasúttársaság

A Teleki család örökében

Újranyitják az '89-es forradalom aktáit
Jóváhagyta a romániai legfelső bíróság hétfőn az 1989-es forradalom aktáinak újranyitását, amelyet áprilisban rendelt el Bogdan
Licu akkori ideiglenes legfőbb ügyész. A December 21-e Egyesület
több tagja korábban pert nyert az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), amely elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak.
A vádhatóság ideiglenes vezetője
döntésével felülbírálta a katonai ügyészség tavaly őszi határozatát, amely
akkor megtagadta újabb vizsgálat indítását. Licu azt követően foglalt állást az ügyben, hogy a forradalmárokat tömörítő bukaresti December 21-e
Egyesületnek bíróságon sem sikerült
elérnie az 1989-es román forradalom
újbóli kivizsgálását.
A December 21-e Egyesület több
tagja korábban pert nyert az Emberi
Jogok Európai Bíróságán (EJEB), amely elmarasztalta Romániát, amiért
nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak. A strasbourgi bíróság döntése után 2014-ben az egyesület a román katonai ügyészéghez
fordult, hogy derítse ki: kit terhel büntetőjogi felelősség a sortüzekért, gyilkosságokért, kínzásokért és egyéb erőszakos cselekményekért, amelyekben
709-en meghaltak és több mint kétezren megsebesültek, továbbá 924 embert bebörtönöztek.
A vádhatóság ezt tavaly ősszel arra hivatkozva utasította el, hogy a panaszosok által jelzett bűncselekmények elévültek, vagy közkegyelem ha-

tálya alá estek, vagy nem szerepelnek
a büntető törvénykönyvben, vagy meg
sem történtek. A katonai ügyészség
közleménye szerint az 1989-es események miatt korábban 4544 büntetőper indult, amelyekben 25 tábornokot és 170 alacsonyabb rangú katonát
állítottak bíróság elé.
A December 21-e Egyesület bíróságon fellebbezett a nyomozás megszüntetéséről szóló katonai ügyészsé-

gi döntés ellen, ám a legfelső bíróság
elutasította a dosszié lezárása ellen emelt óvást. Miután a román és a nemzetközi közvéleményben is nagy felháborodást váltott ki, hogy a román igazságszolgáltatás nem akarja kivizsgálni a forradalom ügyét, az ideiglenes legfőbb ügyész újabb nyomozást
kezdeményezett: ezt hagyta jóvá most
a legfelső bíróság.
Licu úgy értékelte: nem létezett igazán érdeklődés a vádhatóság részéről
lényeges részletek tisztázására, az ügyészek nem hasznosítottak fontos információkat. A korábbi nem hivatalos
statisztikák szerint a Temesvárról indult, Ceausescu kommunista diktátor
bukásához vezető 1989-es forradalom
napjaiban 1142-en vesztették életüket,
3138-an megsebesültek. (mult-kor)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai
látnivalóinak, emlékhelyeinek
leírása, Szinérváraljától
Kapnikbányáig.
Megvásárolható a Teleki
Magyar Házban.

Tíz érdekesség a
labdarúgás hőskoráról
1. A FIFA szerint a futball gyökerei
az ókori Kínába vezethetőek vissza.
Az ún. cuju lényege a tollal kitömött és
12 bőrdarabbal egyben tartott labda a
mainál erőteljesebb módon történő rugdosása volt. A 2500 éves labdajátékot eredetileg a katonák kiképzésének tekintették.
2. Az ókori rómaiak harpastum nevű labdajátéka a mai rögbire hasonlított. Egy levegővel telt hólyaglabdával, az ún. follissal játszották, amelyet
a légiók gyakran vittek magukkal hadjárataik során.
3. Angliában a 8-9. században a
Kick-the-Danes-Head nevű sportot űzték, amelynek lényege, hogy a dán katonák levágott fejeit egy másik faluba
kellett átrugdosni.
4. A foci legkorábbi formáira a 12.
századi Angliában a csőcselék játékaként hivatkoztak, bár nem egy alkalommal gazdag polgárok is beálltak a játékba.
5. 1314-ben II. Edward angol király
(más források szerint London polgármestere) betiltotta a „futballt”, mert elvonta a figyelmet az íjászatról és túl
„zajos” volt.
6. 1801-től hivatalosan is ugyananynyi játékosnak kellett lennie az egymás
ellen kiálló csapatokban.
7. Az évszázadokon át állati belsőségekből és bőrből készült labdát 1855ben a Charles Goodyear által szabadalmaztatott vulkanizált gumilabda váltotta fel.
8. Maga a rögbi és az európai futball az 1820-as években vált szét, de hivatalossá csak az 1863-as Angol Labdarúgó Szövetség megalakulásával, valamint az alapszabályok akkori lefektetésével vált.
9. Az európai fociban lévő tizenegyesrúgás (akkori nevén: halálrúgás) lehetősége sokáig fel sem merült, ami
abból a felfogásból eredt, hogy egy úriember nem követ el szabálytalanságot.
10. Az első válogatott futballmecscset 1872-ben Anglia és Skócia vívta.
(mult-kor)
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Németh László Napok
A Németh László Elméleti Líceum Diáktanácsa által szervezett
Németh László Napok június 6-10. között zajlottak.
A rendezvény során a diákok pró- bajnokságokon. Ezen a héten a tanulók,
bára tehették szellemi, fizikai képessé- a megszokott 20 perc helyett, egy 30
geiket ügyességi versenyeken és sport- perces szünetnek örülhettek, amelyben
lezajlottak a diáktanács versenyei és játékai.
A hétfői nap eseménye az Egy perc
és nyersz ügyességi játék volt, amely során 3 fős csapatokban 1 perc alatt kellett feladatokat teljesítsenek a gyerekek.
Kedden a sportkedvelők mutathatták
meg képességeiket a ping-pong- és focibajnokság keretein belül. A következő napon 5 fős csapatok kincskeresésen
vettek részt, ahol különböző próbákat
kellett kiállniuk a kincshez való eljutáshoz. A csütörtök a Pindúr-pandúr
nap volt, a 0-4 osztályos kisdiákok napja, akiket lombikfestéssel szórakoztattak a diáktanács tagjai. A pénteki díjkiosztón a dobogós csapatok, diákok
értékes díjakat nyerhettek, érmektől és
édességektől a fülhallgatókig.
A Németh László Napokat egy karaoké est zárta, amely minden licista számára kellemes kikapcsolódás volt egy
mozgalmas hét után.
Pintér Zsolt

Elhatárolódik az egyház a
Márton Áron-rockoperától
Betiltották Márton Áront! – osztotta meg nemrég a hírt Facebook-oldalán G. Nagy Ilián, az Isten küldötte Márton Áron című
rockopera szerzője. Valójában nem tiltották be, mindössze nem
adnak helyet neki a csíksomlyói nyeregben.
A tervek szerint a darab ősbemuta- regben tartották volna. Urbán Erik fetóját augusztus 14-én a csíksomlyói nye- rences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója szerint a betiltotG. Nagy Ilián ták kifejezés csúsztatás, valójában a ferences rendház – a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség álláspontját figyelembe véve – nem ad engedélyt a
tervezett helyszínen a rockopera bemutatására.
„Értesítjük az érdeklődőket, hogy a
Márton Áron-rockoperát augusztus 14én Csíksomlyón betiltották” – írta G.
Nagy Ilián. A rockopera alkotói korábban felkérték a Rómában székelő Kovács Gergely pápai káplánt, a Márton
Áron szentté avatási ügy posztulátorát,
hogy legyen az előadás védnöke. Ugyanakkor kérték Jakubinyi György gyulaMost, hogy eluralkodott a Zika- fehérvári érseket, hogy vegyen részt a
szúnyog rémület, parányi agyamon tervezett bemutatón, sőt szerepet is szánátfutott a gondolat, hogy vajon ez tak neki.
Potyó Ferenc érseki helynök a Széfordítva is megtörténhetett, és az evolúciós fejlődés létrájának egyik- kelyhon hírportál érdeklődésére elmondmásik fokán olyan szúnyog csípte meg ta, a művet áttanulmányozták, és úgy
a várandós anyákat, amitől nagyobb vélik, hogy összeegyeztethetetlen Márton Áron egyéniségével, karakterével,
fejű gyerekek születtek?!
lelkiségével, ahogyan megformálták.
Ezért is lett nálunk a szülés egy„Az érsek úr nem vállalta sem a fellére nehezebb.
Ám, ha ez így van, akkor néhány pést, sem azt, hogy ott legyen. Kérte, hogy
szúnyogcsípés következtében lettünk a neve ne szerepeljen a műben. A posztulátor kifejtette a véleményét, nem válmi a teremtés koronái.
Nem folytatom az eszmefuttatást, lalta a védnökséget. Természetesen mi
mert még megköveznek valahol, és nem fogunk semmilyen ellenkampányt
folytatni sem a szerzők, sem az alkotás
én leszek a fonák Zika-elmélet első
ellen, viszont nem tudunk vele azonovértanúja!
sulni, nem tudjuk felvállalni ezt a műPopovic Gergely vet. Egy olyan megszentelt helyen, a-

Zika

hol évente százezrek imádkoznak, búcsút nyernek, nem is tudunk egy ilyen,
Márton Áront nem hitelesen bemutató
mű bemutatásához hozzájárulni. Tovább aztán ezzel mi nem foglalkozunk”
– fejtette ki az érsekség álláspontját a
helynök.
Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, a G. Nagy
Ilián által a közösségi oldalon bejelentett hír csúsztatás, mert a rockopera bemutatását nem tilthatják meg. „Mi nem
láttuk a szövegkönyvet, úgyhogy ennek
a fényében nem adunk neki helyet mindaddig, amíg nem tisztázódik az ügy. Az
érsekség elhatárolódik a rockoperától,
ezért nem adhatunk helyet neki. Ez nem
azt jelenti, hogy például nem fogják e-

lőadni máshol Erdélyben, vagy Magyarországon. Mi sem a nyeregben, sem a
kegytemplom környékén nem tudunk helyet adni a bemutatónak mindaddig, amíg az érsekség nem járul ehhez hozzá” – hangsúlyozta a templomigazgató.
A rockoperát bemutató áprilisi sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a csíksomlyói előadás létrejöttét a magyar kormány is támogatta, a produkciót a nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett Márton Áron-emlékév programjának részeként harangozták be. Az előadásnak Csíkszereda önkormányzata
is társszervezője volt, ugyanakkor az alkotók a Hargita Megyei Tanáccsal is
tárgyaltak. (Péter Beáta - kronika.ro)

Péter Károly jegyzete:

Szabadságunk kérdőjelei
Egy korszerű megállapítás szerint, csak tőlünk függ, hogy milyen szabadok vagyunk. Persze, vannak természet- vagy törvényszabta határok, valamint közösségen belüli szokások is, amiket be kell tartani. Ezeken belül, a tetteiért felelős ember valóban szabad, azt csinál, amit éppen akar.
Milyen egyszerű a fenti képlet, a hiba benne csak az, hogy nem teljesen igaz, és majdnem hasznavehetetlen. Gondolok itt első sorban bizonyos „befolyásokra” is: születési adottságok, környezeti kontextus (milyen országban, családban születtünk, milyen társadalmi kategóriában, békeidőben vagy háborúban, gazdasági világkrízis idején stb.), nagyhatalmi beavatkozások, amelyek
szintén hatnak gesztusainkra, szabad választásunkra, egyszóval szabadságunkra.
Ezek után felvetődik a kérdés: ha betartjuk a megszabott határokat, a szokásjogot, és ráadásul hagyjuk magunkat „befolyásolni” is, akkor még marad-e
számunkra tér, idő és lehetőség megálmodott szabadságunk mennyiségének
és milyenségének kialakítására, vagy ezt ilyenkor már a sors irányítja. Ha mi
már nem mozgunk, hanem mozgatnak, ha már nincs személyiségünk csak szerepünk, akkor csak nagyon kevés dolog függ tőlünk, és nagyon sok nem, ezek
között szabadságunk sem!
Ez lenne a szabadság? Nem hiszem! Vagy az, amikor már nem akarsz szabad lenni és lemondasz a szabadságodért való harcról is, mert bele fáradtál,
és átadod magadat a teremtőnek (legyen meg a Te akaratod)? Ezt sem hiszem,
mert akarat és harc nélkül még lelki szabadság sincsen!
Vagy van egy középút? Én is szeretném tudni…

tás időpontjához, de egy hetedikes és nyolcadikos diák is jelentkezett a tréningre. A meghívott szakmai
vezető Dr. Frigy Szabolcs, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum nevelési tanácsadója, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kirendeltsége Közigazgatás szakának óraadó egyetemi
tanára. Őt kérdeztük a két nap tapasztalatairól:
- A képzés lényege nem a konkrét döntés meghoKétnapos pályaorientáció-képzés volt a zatala volt, hanem az életpályának, élettörténetnek a
Hollósy Házban. Ezen 12 máramarosszigeti végiggondolása, a személyes önismeretre való odafimagyar diák vett részt, nagy részük a Leö- gyelés, fontos szempont volt bemutatni és megismerni a modern trendeket, a munkaerőpiac sajátosságait.
wey Klára Elméleti Líceum diákjai, ezen kí- Ez azért fontos, mert egy folyamatosan változó világvül egy román középiskola és a szatmárné- ban teljesen más a dinamikája a pályaválasztásnak,
meti Hám János Római Katolikus Teológiai nem egy statikus életre kell készülniük, mint ahogyan
tették. Ma már nem érvényes az, hogy az a
Líceum egyik tanulója is jelen volt a képzésen. ajószüleink
munkahely, ahonnan nyugdíjba lehet menni, haA képzéssel a középiskolás diákokat céloztuk meg, nem nekik egy sokat változó, sokszor szakmát váltó
hiszen elsősorban ők állnak közelebb a pályaválasz- életre kell készülniük. Ezt az üzenetet próbáltuk közösen megfogalmazni, és ebben nagyon jó partnerek
voltak a diákok, nagyon sok nyitottságot tapasztaltam
részükről. Megfogalmazták azt az igényt, hogy még
több ilyen képzésre, és személyiségfejlesztő tréningre lenne szükségük, ahol körbeülhetnek, szabadon beszélhetnek, játszhatnak, meghallgatják a véleményüket, és ahol egymás hozzászólásaiból tanuhatnak, ahogy mondták, ezt nagyon hiányolják. Erre érdemes
odafigyelniük a tanáraiknak, szüleiknek, hogy valóban igényük van arra, hogy megszólítsák őket, életkortól függetlenül. Azt láttam, hogy ennek volt értelme és mindenképpen folytatni kell.
A szakember hozzáfűzte, a szórványban óriási szerepük van az ilyen jellegű hiánypótló civil kezdemé-

Hollósy Simon Művelńdési Egylet

Pályaorientációs
képzés

Háló Tábor Sátoraljaújhelyen
2016. július 31-augusztus 7.
Információk a táborról

idei tábor? Milyen témák és események várnak rád? Ez a kérdéssor
A tábor helyszíne: 3980-Sátor- részben fényt deríthet rá, de minaljaújhely, Oremus út, 10.,
denképp segít egy kicsit ráhangohttp://www.zemplen.hu/varhegy/ lódni a táborra! Mi már nagyon
A táborban számítunk arra, hogy várjuk, és reméljük, hogy te is!?
végig jelen leszel. Érkezhetsz július 31-én a délutáni órákban, elu- Kiscsoportok
tazhatsz augusztus 7-én délelőtt.
Az idei táborban a felnőtt résztA nyitó és záró napokon nincs kö- vevők a jelentkezési lapon különtött program.
böző kiscsoportok közül választhatNapi háromszori étkezést bizto- nak. Szeretnénk, ha mindenki megsítunk augusztus 1. hétfő reggeli- találná azt a kiscsoport-formát, atől augusztus 7. vasárnap reggeliig. melyben a legjobban érezheti maA programot folyamatosan fris- gát.
sítjük a Háló honlapján (www.halo.hu).
A senior kiscsoportba elsősorDélelőtt előadások, kiscsoportos be- ban a 60 év felettieket várjuk. A csoszélgetések és szentmisék lesznek. portba jelentkezhet fiatalabb résztDélután választható programok, es- vevő is, a 60 felettiek pedig továbbte pedig kulturális programok és ra is jelentkezhetnek bármilyen más
szórakozás lesz a kínálat.
csoportba.
A kötött programok alatt a gyeA jól bevált állandó csoportban
rekek számára külön foglalkozáso- viszont nagyobb esélyed van mékat szervezünk. A 3 évnél fiatalabb lyebb kapcsolatokat kialakítani.
gyerekek és szüleik számára lehetőA három évnél fiatalabb gyerevé tesszük a programokba való be- kekkel érkezők számára baba-makapcsolódást a baba-mama/papa ma/papa kiscsoportot szervezünk.
kiscsoport keretében.
Ebben a kiscsoportban a szülő a
Kíváncsi vagy, milyen lesz az gyerekkel együtt vesz részt. A csoportban lesz egy segítő is, aki igyekszik a gyerekekre hallótávolságon
belül figyelni.

- munkahellyel nem rendelkező diák: 16.000 Ft
- szülővel érkező gyerek: 8.000
Ft *
Három éven aluliak számára a
tábor ingyenes, ha a kicsi nem igényel külön szállást és étkezést.
Amennyiben igen, akkor az utolsó
oszlop érvényes rá is. (A részvételi
díj nem tartalmazza az útiköltséget!)
Jelentkezési határidő (Nagybányai kerület): 2016. június. 20!
(előleggel együtt)
További információ és jelentkezés: Uglár Sándor – tel. 0746014930 vagy nagyb.2004@yahoo.com
* Itt egy családi kedvezményről
van szó, amelyet szülő és gyermek
vehet igénybe.

Egy kis ráhangolódás a táborra:
„Szia! A Hálós tábor számomra minden alkalommal olyan egy
hetet jelentett, amikor a nagy kárpát-medencei család körében töltekezhettem. Színes, meghitt, humoros találkozások kavalkádja, egymással, történelmünkkel és Istennel. Szeretettel ajánlom ezt az egy
hetes nyári programot és kívánom,
hogy szerezz te is saját élményeket!”
(Bauman Anikó, Nagyvárad)

„Kedves Hálós Testvérem! Ne
engedjük elszakadni baráti kötelékeinket, amelyet több éven keresztül kötöztünk és a krisztusi szeretetben gyökerezik. Éljük át a tábor
örömét addig, amíg lehetőség van
Az anyagiakról
rá, és ha lehet, hozz egy új testvért
A tábor egy fő részére nagy- is, hogy megismerje nagy közösséjából 34.000 Ft-ba kerülne. Ezt az günket.”
összeget pályázati források bevo(Gál Marika, Nagyszalonta)
násával tudjuk csökkenteni. Kérjük, ha megteheted, fizesd be a tel„Gyere velünk! Együtt jobb! Ha
jes részvételi díjat, ezzel az összegsokan
vagyunk, sokkal jobb!”
gel hozzájárulsz ahhoz, hogy még
több és színvonalasabb programot
(Neciov Katica, Temesvár)
tudjunk szervezni számodra.
„Ha nincs még programod a
Azok számára, akik a tábor teljes összegét nem tudják befizetni, nyárra, akkor nekem van egy szuaz alábbi részvételi díjak érvénye- per ötletem: eljöhetnél a világ legjobb táborába, a Háló táborba!”
sek (Partium és Erdély):
- felnőtt: 24.000 Ft
(Ifj. Jakab Feri, Tenke)

nyezéseknek, mint például a diákok pályaorientációja. Ezt a tömbmagyarságban egyszerűbb megoldani,
hiszen ott minden 800 diákra jut egy iskolai tanácsadó, aki osztályfőnöki órákon és iskolán kívüli programokon keresztül odafigyel erre. A szórványban viszont nincs meg ez a lehetőség, így a civil szervezetek pályázatokon keresztül fölvállalhatják ezt. Frigy
Szabolcs hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, ugyanakkor jónak látná a szülőket és a
tanárokat is megszólítani, és számukra is külön ilyen
jellegű tréninget tartani.
A diákok egyöntetűen pozitívan vélekedtek a képzésről. Mindannyian azt tapasztalták, hogy a különböző személyiségtesztek eredményei tükröt állítottak
eléjük. Elmondták, a két nap hozadéka az, hogy nagyobb önbizalmat szereztek, és rengeteg hozzáadott
értékkel tértek haza.
A programot a Communitas Alapítvány támogatta.
(Forrás: Facebook)

Mit is jelent búcsúzni?
A búcsúzás nem arról szól, hogy könnyek közt
váljunk el azoktól, akiket szeretünk, vagy fájdalmasan hagyjunk itt mindent, amit kedvelünk.
A búcsúzás arról szól, hogy lezárul egy olykor
jó, olykor rossz, olykor unalmas, olykor érdekes
fejezet. Minden ember életében egyszer elérkezik
a búcsú ideje. Főleg a 8-os és 12-es diákok életében. Nagy szó ez: „Lezárni egy fejezetet.” Ilyenkor
mindenki azért áll meg, hogy eldöntse, melyik utat
válassza. Rengeteg út kínálkozik. Rengeteg lehetőség tárulkozik ilyenkor a fiatal diákok elé. Ilyenkor megállnak egyik kapu előtt, amely a hideg, zord,
ismeretlent rejti maga mögött. De mielőtt félő tekintettel és remegő lábakkal átlépnek az ismeretlenbe, még megállnak egy percre, s visszatekintenek a megtett útra, melynek egyes részeit már homály fedi.
Ne feledjétek, diákok: nem azért tettetek meg
ekkora utat, nem azért vagytok itt, hogy könnybelábadt szemekkel búcsúzzatok, hiszen nem mentek
el örökre, csupán útjaitok különböző irányba ágaznak, s talán még ti sem tudjátok, hogy merre is vezet lábatok. Senki sem tudhatja, hogy mit hoz a jövő. Szülőfalukba, városokba, közösségekbe vissza
lehet jönni bármikor, mégis a kopott iskolapadok
mögött eltöltött órák, percek felbecsülhetetleneknek bizonyulnak szíveitekben. Kisebb osztályokban,
még gyerekfejjel mindenki arról álmodozik, hogy
majd ő áll az egybegyűlt tömeg elé, és búcsúzik.
Majd mikor eljön az idő, remegve, félelemmel, reszkető hanggal állnak ki, s minden vágyuk az, hogy
újra kisgyerekek legyenek. Ilyenkor azonban elbúcsúznak mindezektől: a felhőtlen boldogságtól, a
nevetéstől, de főként a gyermekkortól. Vége van...
Nincs tovább... Most mindez tovaszáll a lengedező széllel, s soha többé nem jön vissza.
„Most már beborul az ég felettetek, s egyedül
csak ti döntitek el, hogy hogyan oszlatjátok el a
felhőket.” (Fóris Henrietta)

Tersánszkyval a hegyen
Egy átdorbézolt éjszaka után otthon vetkőzött, amikor a felesége
észrevette, hogy nincs rajta alsónadrág. Sárika rákérdezett a hiányra, nyilván. „Te jó Isten, akkor engem kiraboltak!” – hangzott a magyarázat. Idén 128 éve, 1888. szeptember 12-én született és 47 éve,
1969. június 12-én hunyt el városunk szülötte, – néhai Metz József
helytörténész szavaival – „a legnagybányaibb nagybányai író” Tersánszky Józsi Jenő. Reá emlékezünk Nyáry Krisztián, a tavaly Nagybányán is megfordult író, irodalomtörténész alábbi írásával.
A Litera-naplót igazi írók írják, ami
én nem vagyok, tehát ez egy ál-napló,
placebo. Meg aztán el is felejtettem,
hogy én jövök. Amikor megígértem,
még olyan távolinak tűnt, fiatal voltam
és önfeledt. Most meg szóltak, hogy akkor holnap. Amúgy is írok éppen, határidő van ott is, le kéne adnom. Ijedtemben nézegetem a laptopomon megnyitott fájlokat.
Ülök a Szentgyörgy-hegyen, előttem
a Gulács. Hat gyerekre vigyáz hat napig három apa. Önfenntartó mechanizmus, csak enni jönnek fel a kertből, a
fogmosás alternatív. Hosszúlépés a Horváth-pincéből. Idilli, elpárolog a nyaralás és nyaraltatás között feszülő lényeges szemiotikai különbség is. Könyvíráshoz ideális. Bár ilyet sem csináltam
eddig, fene tudja, mi az ideális.
A gépemen nyolc dokumentum megnyitva. Levélrészleteket, régi újságcikkeket rakosgatok, tologatok ide-oda. Valamire még jók lesznek. Itt van például
egy rendőrségi tudósítás 1927-ből. „Tersánszky J. Jenő szombaton éjjel megkerült, aztán újra eltűnt”. Ez akár Blikk
is lehetne. Csak abban nincsenek írók.
VV Jenő elveszett, de meglett, talán így.
De 85 éve még érdekesek voltak. „A vasárnapi lapok megírták, hogy Tersánszky J. Jenő író eltűnt kispesti lakásáról.
Tersánszkyt tudvalevően kéthónapi fogházra ítélte a kúria, mert egy regényét
közerkölcsiségbe ütközőnek találta és
most kellett volna megkezdenie a büntetését, amelyre – a magyar irodalom
kiválóságai által aláírt kegyelmi kérvénye ellenére – nem kapott halasztást.”
Ez a Céda és szűz lesz. Megnézem,
tényleg.

Tersánszky J. Jenő

Gyere öleld
meg a nyakam
A két karom nézd milyen kemény
Mindjárt reád uszítom őket
S a menekülést meg se kísérted
Meg se tudod,
Ha kinyújtottam két karom érted.
Hiába sírsz, hiába futsz
Megveszlek úgyis.
Vad riadót ver a szívem
A szádra, válladra, kebeledre,
csípődre
A szemem farkaséhes.
Semmit nem ígérek,
Máma szeretni foglak,
Holnap talán már rád se nézek
És soha többé.
A két karom nézd milyen kemény
Ma nincs még egy mint én olyan
legény
Olyan gonosz s olyan kegyetlen.
Gyere öleld meg a nyakam
Mert kinyújtottam két karom érted.
(1911)

„Szombati szerzői estjén már hiába
jelentek meg a detektívek, Tersánszkyt
itt sem találták meg.” Szerzői est a szerző nélkül, a közönség a feleséget ünnepli. Utána bankett a szökésben lévő író
tiszteletére. Az írók, a közönség és a detektívek nézegetik egymást. Filmszerű.
„Éjfél után Tersánszkynét egy pincér
hívta ki a vacsorázó helyiségből azzal,
hogy egy úr keresi. Tersánszkyné csodálkozva és örömmel látta, hogy a férj
vár reá az egyik kávéházi asztalnál.
»Nem tudtam addig elmenni« – mondogatta feleségének Tersánszky -, »amíg
magától el nem búcsúzom. Nyugodt lehet, holnap már biztos helyen leszek…«”
Kalandfilm ez is: a detektívek keresik,
ő meg visszamegy a feleségéhez. Ráadásul nem is kapták el, a cikk folytatódik.
„Tersánszky ezután kisietett a kávéházból. Valószínű, hogy Jugoszlávia felé vette az útját, ahol rokonai laknak.
Útlevele, vízuma nincs. Egész útipogygyásza: kevés fehérnemű és három
kéziratban levő regénye.” Nekünk meg
hat napra három bőrönd meg egy laptop, elsőre ez hasít belém. Aztán eszembe jut, hogy Tersánszky fehérneműjével
egyébként baj szokott lenni. Egy átdorbézolt éjszaka után otthon vetkőzött, amikor a felesége észrevette, hogy
nincs rajta alsónadrág. Sárika rákérdezett a hiányra, nyilván. „Te jó isten, akkor engem kiraboltak!” – hangzott a
magyarázat.
A tudósítás úgy zárul, hogy ebből
még bármi lehet. Tersánszky barátai „a
magyar írónak és Tersánszky olvasóinak bevonásával újabb kegyelmi kérvényt akarnak benyújtani a szerencsétlen iró érdekében.” A menekülős sztori
folytatása a cikkben nincs leírva, pedig
azzal együtt kerek. Kijutott Jugoszláviába, ahol néhány évet kellett volna kibekkelnie, amíg az ügye el nem évül,
vagy kegyelmet nem kap. De rájött. hogy
inkább kibír a felesége nélkül két hónapot a börtönben, mint éveket külföldön, ezért önként jelentkezett, és leülte.
A csavargók írója, korhely anekdoták hőse erkölcsi lény volt. A háború alatt pisztollyal őrizte a zsidó feleséget,
a zsebében a végrendeletével. Készen
állt rá, hogy lelövi az első nyilast, aki
érte jön. „Ha közülük csak egyet is lelövök, akkor azt a példát adom magyar
sorsosaimnak, mit most már egyetlenül erkölcsösnek tartok.” Aztán egy rendszerrel később, amikor felkérték, hogy
küldjön írást A magyar írók Rákosi Mátyásról című antológiába - Illyés, Örkény, Déry például küldött -, a Nadrágtartógyáros című novelláját postázta.
Egy emberről szól, aki nadrágtartós szobrokat készít saját magáról. Nagyjából
olyan, mint Rákosi. Volt annyira bátor
dolog, mint a walesi bárdok. Így aztán
az 50-es években maradt neki a gyerekirodalom. Misi Mókus és Makk Marci: már ezért megérte húzogatni a hatalom hózentrágerét.
Nekem és a gyerekeimnek már örökké a Foky Ottó-féle bábfigura Misi
Mókus. Nézem az eredeti könyvborí-

tót, sokkal állatszerűbb volt, kevésbé
tetszik. Majtényi László írta fél mondatban a Facebookon, hogy a Misi Mókus az egyik legjobb antikommunista
kulcsregény. Minél inkább gondolkodom rajta, annál inkább egyetértek. A
fekete farkú mókus nem akar egyforma lenni, ezért a vörös farkúak kiközösítik. Nem egyszerűen csavargó lesz: a

tökéletes szabadságot keresi mindenhol.
Aztán kiderül, hogy az örökké termő fa
szigetén, ahol minden ingyen van, elbutult, kövér mókusok ülnek, és rettegve várják, hogy megegye őket a sakál.
Valami azt súgja, hogy mostanában
neki sem lesz konjunktúrája.
Nyáry Krisztián
(litera.hu)

TELEKI MAGYAR HÁZ –
folytatódik a téglajegyek árusítása
KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettétek a Teleki Magyar Ház felújítási munkálatait:
Balogh Andrea, Nagybánya – 20
lej (2 db. egyszerű), Rácz Katalin, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű), Ferencz Gizella, Marosvásárhely
– 20 lej (2 db. egyszerű), Máthé Márta, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű), Teleki Kálmán, Gernyeszeg –
50 lej (bronz), Sebestyén Botond, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű),
Csiki Gábor Zoltán, Marosvásárhely
– 10 lej (egyszerű), Siroki Judit, Marosvásárhely – 10 lej (egyszerű), Csáki Jolán, Marosvásárhely – 20 lej (egyszerű), Gyarmathy Gábor és családja,
Nagybánya – 500 lej (5 db. ezüst), Pünkösti Csongor, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Asztalos Gábor, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Miklós Irén, Nagybánya – 300 lej (arany), Tar család,
Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Fux János, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Moldován Györgyi, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszeru), Fülöp
Lenke Eszter, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Balla Roberta, Felsőbánya –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),

Eördögh Edit, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Barra Zsuzsanna, Nagybánya – 10 000 Ft (1-1 db. ezüst és
bronz), S.M., Nagybánya – 100 lej,
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár – 100 000
Ft (3 db. gyémánt), Fodorean Anna,
Nagybánya – 300 lej (arany), Fodorean Anna, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Kása Ottó, Marosvásárhely –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz), Murvay László, Nagybánya – 50 lej (bronz).
A téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés folytatódik.
Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni,
személyesen a Házban, vagy banki utalással, esetleg PayPal rendszeren keresztül. További részletek és információk honlapunkon, valamint az intézmény irodájában és telefonszámain!
A Teleki Magyar Ház munkatársai és Kuratóriuma nevében köszönettel és tisztelettel: Dávid Lajos

mérsékelt övi térségekben a mamutfenyők akár 30 méter magasra is nőhetnek, de a trópusokon 90 méter körüli a
magassági határ. Senki nem tudja,
hogy miért" - tette hozzá Coomes. A
meranti fajok Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken őshonosak.
Több változatuk ismert: sötétvörös,
vörös, világos vörös, sárga és fehér. Az
Magassági csúcsot
elnevezések a fa színválasztékára utaldöntött egy trópusi fa
nak. A fatörzs ág nélküli hossza eléri a
Majd’ kilencven méter magas az a 15-25 métert. A sárga meranti a Termerantifélékhez tartozó fa, amelyre mészetvédelmi Világszövetség vörös
egy maláj nemzeti parkban bukkantak listája szerint veszélyeztetett faj. (mti)
a Cambridge-i Egyetem és Sabah szöMégsem a
vetségi állam erdészeti szakemberei. A
fa a tudósok szerint a trópusokon növő
dinoszauruszok bukása
legmagasabb lehet a világon. A Malajvolt az emlősök nagy
zia egyik érintetlen vadonjában, a Maliau-medence erdejében található sárga
lehetősége
meranti (shorea faguetiana) fa 1,2 méAz
emlősök
már a dinoszauruszok
terrel magasabb mint az eddig legmagasabbnak tartott trópusi fa, amely egy kipusztulása előtt elterjedtek, a katasz88,3 méteres sárga meranti volt. A trófa őket is megviselte. Mindenki ismost talált fa a maláj Tawau-hegység- meri az őskor krónikáját: évmilliókig
ben lévő nemzeti parkban nő - adta hí- dinoszauruszok uralták a Földet, majd
rül a Cambridge-i Egyetem honlapja. miután egy kisbolygó becsapódása kiAz óriás fát a kutatók a terület biodi- pusztította őket, az addig elnyomott,
verzitásának megőrzése céljából végzett felderítő repülések során fedezték
fel. A fa pontos magasságát egyetlen
módon lehetett megállapítani, ha valaki felmászik rá és mérőszalaggal megméri. Egy térségbeli tapasztalt famászó, Unding Jami a közelmúltban mászta meg és mérte meg a fát. A fa lejtőn
áll, ezért lejtőn lefelé 91 méter magas,
lejtőnek felfelé 88 méter, átalagmagasságát 89,5 méterben állapítottuk meg"
- magyarázta David Coomes, az egye- apró emlősök vették át a stafétát. Ezt a
tem növénytudományi tanszékének tudomány által is támogatott forgatókutatója. A fa nagyjából olyan magas, könyvet kérdőjelezték meg most a
mintha 65 ember állna egymás vállán, Southamptoni Egyetem és a Chicagói
vagy egymásra raknának 20 londoni Egyetem kutatói. „A hagyományos elemeletes buszt. Néhány méterrel ala- képzelésekkel szemben azt találtuk,
csonyabb a 96 méter magas londoni hogy az emlősök már a nagy kihalás
Big Bennél. A világ legmagasabb fája előtt sokszínűen fejlődtek, és ezt a foa kaliforniai Redwood Nemzeti Park lyamatot is visszavetette az aszteroida”
mamutfenyője, amely 115,6 méter. „A – idézi a tanulmány egyik szerzőjét, a
brit Elis Newhamet a Science Daily. A
nemzetközi csoport rendszerezte az
eddig fellelt, több száz különböző faj-

A panaszkodásról…
VÍZSZINTES: 1. Heringféle, tengeri hal. 6. “Az asszony, aki harmadik személy előtt panaszkodik a férjére ...” (Klug). 13. Edényeket tisztít.
14. Fogoly. 15. Luxemburgi, uruguayi
és spanyol gkj. 16. Papírmérték. 17.
Savval eltávolíttat. 19. Forma 1-es, angol pilóta volt (Damon). 20. Órahang.
22. A kapu fele! 23. Kissé sima! 24. ...
Gerais; brazil szövetségi állam. 25.
Kettőzve: tengeri algákból nyert zselatin. 27. Thaiföldi, kambodzsai és osztrák gkj. 29. Színművész (Árpád). 30.
Hunyadi Mátyás madara. 32. Ott kinn
(nép.). 34. Talál. 36. Szőrén ... meg a
lovat (szólás). 37. Vicc, móka. 39.
Spanyol festő (Salvador). 41. Folyadék. 42. Tanakodni kezd! 44. Az idomár eszköze. 45. Észak-európai nép.
47. Paripa. 49. Becézett Piroska. 51.
Gaboni és török gkj. 53. Rendben van!
55. Szilfa (ang.). 57. ... Hungarorum;
Anonymus műve. 59. ... Presley; “a
rock-király”. 61. Intő jel. 63. Olaszország NOB-jele. 65. A király halott! 66.
A porosz-francia háború döntő ütközetének színhelye. 68. Belharc! 69. Izom-

rostok! 71. Somogy megyei város. 73.
A menekülő ... (Ady). 74. Szerváló.
77. Mi lesz, már? 78. Borókapálinka.
79. Szappanmárka. 80. Útnak ered.
FÜGGŐLEGES: 1. ... ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 2. A zsoké igéje. 3. Valós részek! 4. Panaszos
szó. 5. Olasz motorolaj-márka. 6. Kihalt őselefánt. 7. Pórszívómárka. 8.
Londoni villamos. 9. Enni (ang.). 10.
Tömbszélek! 11. Kereket old. 12. Nagyobb díszterem. 18. Ijed, retten. 19.
Meggyőződés. 21. Madárbörtön. 24.
Air ...; légiposta. 25. A gondolat befejező része. 26. Szakadt bérlet! 28. A
hintó vezetője. 29. A játszmában részt
nem vevő kártyalapok. 31. Az óév kezdete! 33. Szervál. 35. Innen máshova.
38. Olasz filmszínésznő (Sophia). 40.
Bentről kiír! 43. Törött kapa! 46. Újságban állandó. 48. Sertésszállás. 50.
Boldogító szó. 52. Egyszerre! 54.
Mesterséget elsajátít. 56. Olasz város.
58. A gyorsírás állítólagos feltalálója,
Cicero titkára. 60. Elem! 62. Matematika (röv.). 64. Annál lennebb. 67.
Enúma ...; akkád teremtésmítosz. 68.
“Nem ..., nem hajtok semmit a világra”
(Ady). 70. ... tarda (túzok). 72. Kevert,
szeszes ital. 74. Eme párja. 75. Gyakorító igeképző. 76. Ománi, norvég és
francia gkj. 79. Azután! 81. Ám.
Szerkesztette: Csatlós János

hoz tartozó korai emlősleleteket, és
megállapították, hogy azok testmérete
és fogazata igen változatos képet mutat. Mindez arra vall, hogy különféle
táplálékot fogyasztottak, és a helyi viszonyokhoz alkalmazkodtak, tehát nem
mind apró rágcsálók voltak – summázta a PhD-hallgató Elis Newham. A kutatók szerint az erősen specializálódott
fajok a dinoszauruszokkal együtt odavesztek a 66 millió évvel ezelőtti tömeges kipusztulás idején. „Az emlősök
robbanásszerű fejlődésére számítottunk közvetlenül a kipusztulás után,
ám a maradványok nem ezt támasztották alá” – fogalmazott a munka fő szerzője, David Grossnickle. A Chicagói
Egyetem PhD-hallgatója szerint arra
továbbra sem találnak magyarázatot,
hogy miért virágzott az emlősök osztálya már 10-20 millió évvel a dinoszauruszok bukása előtt. A kutatók valószínűsítik, hogy a virágzó növények
elterjedése lehet a kulcs. A növényeket
beporzó rovarok és a rajtuk termő gyümölcsök egyaránt táplálékforrást jelenthettek a korai emlősöknek. (hirado.hu)

nemzeti villamosenergia-hálózat, és sok
helyen semmilyen szolgáltatás nincs.
Egyes régiókban napenergia-túltermelés van, máshol tök sötét. A túltermelés
viszont alaposan leverte az árakat. Idén

áprilisig több mint százszor fordult elő,
hogy a napenergia ára nullára csökkent. A Bloomberg szerint sanszos,
hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot; akkor 192 esetben értek el hasonló eredményt. Chilének két fő elektromos hálózata van: az északi és a központi hálózat. 2013 óta megnégyszerezték a központi hálózat napenergiakapacitását, ami most már 770 megawatt energiát termelhet. Ezt az energiát
viszont nem tudják máshová továbbítani, és a többletet sem adhatják le. Az
időnkénti hálózati problémák ráadásul
megnehezítik hogy a hálózat egyik végéből a másikba juttassák az energiát.
A tervek szerint az északi és a központi
hálózatot 2017-re kapcsolnák össze,
mintegy 3000 kilométernyi távvezetékkel. Remélik, hogy ez valamelyest
stabilizálhatja az energiaárakat. A kormány ezenfelül 753 kilométernyi extra
hálózatot épít ki, hogy probléma esetén
se akadozzon a központi hálózaton az
áramszolgáltatás. Az új napelemekkel
és a hálózat egységesítésével Chile napenergia-termelő kapacitása évi 1,4 gigawattra nőhet. Az alacsony árak azonban elriaszthatják a befektetőket, akik
nem láthatják a projekt megtérülését,
és a bankok is megtagadhatják az új
naperőmű-építések finanszírozását.
(index.hu)

Chile már nem tudja
hova tenni a napenergiát
Szép ütemben halad Chile klímasemlegessé válása. A dél-amerikai országban már nap- és szélenergiával hajtott metrót is terveznek; a napelemek
gyakran annyi áramot termelnek, hogy
az energiaellátás gyakorlatilag ingyenessé válik. A fogyasztók ennek nyilván örülnek, de a befektetők és az
energiaszolgáltatók már nem annyira.
Michelle Bachelet elnök kezdeményezésére Chile rengeteget költött napenergiával kapcsolatos beruházásokra.
Emiatt az ország tavaly 371 megawattal több napenergiát termelt, mint korábban. Sajnos a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása már nem megy ilyen jó
ütemben – ez részben az ország földrajzi adottságai miatt alakult így. Nincs

1

2

3

4

5

6

7

G

13
17

20

21

25

22
26

T

36

37
42

T
48

55

43
49

56
61

N

39

40
45

50

51

59

63

73

52

58
64

68

69

74

75

79

S

34

44

67

78

Ő

33

38

Z

24
29

32

62

12

19

28

57

11
15

23
27

31

É

10

18

30

66

9

14

16

47

8

80

35
41

46
53

P
54

60
65

70

71
76

72
77

81

Í

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului. Acest material se distribuie GRATUIT.

HUMOR-ZSÁK

2016. június 17.

HUMOR-ZSÁK

Beviszi a nyomtatóját a
szervízbe egy férfi. Amikor készen van, megkérdezi, mi volt
a baj?
- Igazából semmi komoly mondja a szerelő. - Csak ki
kellett tisztítani.
Majd hozzáteszi:
- Azt javaslom, hogy legközelebb olvassa el a kezelési útmutatóban hogyan kell, és akkor házilag is megcsinálhatja.
- És a főnöke mit szól hozzá, hogy ilyen módon elriasztja a kuncsaftokat?
- Igazából az ő ötlete volt.
A házilagos javítgatások után
jóval több munkánk van...
***

A fiatalember imponálni akar a választottjának, ezért egy
divatos olasz étterembe viszi
vacsorázni. Miután megisznak
egy palack bort, a fiú az étlap
után nyúl.
- Kérünk két „giuseppe spomdaluccit” - mondja a pincérnek.
- Sajnálom, uram, de az a
tulajdonos!

Gyerekszáj
* A félsziget egy olyan
sziget, amit nem fejeztek be
teljesen.
* Szardínia lakosait szardíniának hívják.
* A Pápa a Vákumban
lakik.
* A nagyi azért kövér,
mert tele van szeretettel.
* Amikor a nagyinak
fájnak a fogai, egyszerűen
pohárba teszi őket.
* Hogy jó legyen, a kórházi nővérkének teljesen sterilnek kell lennie.
* Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosszabbak.
* A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek
családjából származik.
* A leghasznosabb állat
a disznó. Mindene felhasználható, elejébol-hátuljából
hús van, a bőréből cipő, a
szőréből kefe, a nevével meg
káromkodni lehet.
* Az állatkert egy szuper
hely. Olyan állatokat is lehet látni, amelyek nem is léteznek.
* Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.
* Az életbiztosítás egy
olyan pénz, amit az kap meg,
aki túléli a halálos balesetet.
* A svájci teheneket elsősorban csokigyártáshoz
használják fel.
* A férfiak nálunk csak
egy nővel házasodhatnak. Ezt
úgy hívják, hogy monotónia.

A hét mottója:
„A pálinka Isten ajándéka,
tehát én nem függő vagyok,
hanem hívő!”
***
Írországban egy nagypapa
a háborús élményeit meséli az
unokájának.
- Körülvett minket az ellenség, minden élelmiszerünk elfogyott. Nem volt mit ennünk,
és nem volt egyetlen csepp
whiskynk sem. Már majdnem
szomjan haltunk...
- De nagypapa, víz nem volt
a közelben?
- Az volt, fiacskám, de mosakodni nem értünk rá!
***
Dévényi Tibi bácsi elmegy
horgászni. Kis idő múlva kifog
egy aranyhalat. Hosszan nézi
egymást Tibi bá' és a hal, majd
utóbbi végül megtöri a csendet:
- Na, ilyenkor mi a fene van?
***
- Hogy fogytál le ennyire?
Ez egy újfajta diéta?
- Igen, burgonyadiéta.
- Sütötted vagy főzted?
- Kapáltam!
***

***
Két oligarcha beszélget:
- Kezdem azt hinni, hogy
az ügyvédem egy kicsit pénzéhes.
- Miből gondolod, hiszen olyan rendes embernek néz ki?
- Kiszámlázott nekem 760
ezer forintot éjszakai műszakért. Mikor magyarázatot kértem azt mondta: éjjel az én ügyemről álmodott…
***

Körforgalom - ha már megnyertük a pályázatot...

Egy pár szerelmeskedés közben meghallja, hogy a férj haza érkezik és a garázsajtót zárja. Kiugranak az ágyból, és a
nő a szeretője kezébe adja a ruhákat:
- Úristen, a férjem mindkettőnket megöl, ha ránk talál.
Ugorj ki az ablakon, itt az öszszes ruhád!
- De szakad az eső, drágám!
A nő ellentmondást nem tűrve kituszkolja a férfit a hátsó
ablakon, aki egy utcai maratoni futóverseny kellős közepébe csöppen.
A mellette futó férfi megkérdezi:
- Máskor is futott már ezen
a versenyen?
- Ó, persze, minden évben.
- És mindig meztelenül fut?
- Hogyne, így nagyobb a
szabadságérzetem, és ez erőt ad
nekem.
- Ruhával a kézben?
- Igen, mert a futam végén
egyszerűen felöltözöm, beszállok a kocsiba és haza megyek.
- És mindig óvszerben fut?
- Á, nem, csak ha esik.
***
- A pulyka melyik oldalán
található több toll?
- A külsőn…

Még mindig
„napozunk”
Idestova úgy száz éve,
Bolsevikok örömére,
Azt mondta volt Sztálin Jóska:
Csak az számít, ki számolja,
Nem az, hogy ki mint szavazott,
És akkor, ott igaza volt!
Aztán - vagyharmincévmúltán-,
Ál-felszabadulás után
Ki szavazott itt a Napra?!
Mégis ránk sütött másnapra!
Nádvágásnál, csatornánál,
Alapos elit írtásnál.
Pofa be!, lett ötven évre.
Tűzben, vérben se lett vége,
Mert a Nap pakliban maradt,
Bár rőtt csillagfénye apadt!
Popovic Gergely

Egy kalózhajó félszemű kapitánya este támad a kivilágított áruszállító hajóra. Ahogy
a hajó mellé érnek, egyből elkezdenek átugrálni a kalózok.
Eldördül az első lövés, amely
éppen a kalózkapitány egyet- Ma reggel úgy ordítottam len ép szemét éri. Mire a kapia kölökkel, hogy a szomszéd fel- tány elégedetten felordít:
- Ez az, fiúk, büszke vagyok
hívott azzal, hogy az ő gyereke
rátok, nagyon jól csináljátok,
is rendet rakott a szobájában.
először a világítást!...
***
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8 felturbózott palacsintarecept
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!

Túrós sült
palacsinta
A túrós palacsintát
is meg lehet egy kicsit
bolondítani, ha töltés
után még a sütőbe is
betoljuk.
Hozzávalók:
A tésztához: 250 g
liszt; 2 db tojás; 1 pohár tej; 1 pohár szénsavas ásványvíz; só.
A töltelékhez: 500 g túró; 4 db tojás; 150 g cukor; reszelt citromhéj; 1 tk vanília aroma; tejszínhab a tetejére.
Elkészítés:
A palacsintatésztához a tojásokat keverjük össze a sóval. Fokozatosan adjuk
hozzá a lisztet, tejet és az ásványvizet. Csomómentesre keverjük. Sütés előtt fél
órát pihentetjük. Enyhén megolajozzuk, jól felforrósítjuk a palacsintasütőt. Közepes hőmérsékleten, körülbelül 3 evőkanálnyi palacsintatésztát öntünk a sütőbe, megforgatjuk, hogy egyenletesen szétterüljön. Oldalanként körülbelül 2 percig sütjük. A tojásfehérjéket felverjük. Egy másik tálban a tojás sárgákat kis cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a túrót, a citromhéjat, a vanília aromát, és a
tojás keményre vert habját. Mindegyik palacsintát két evőkanálnyi töltelékkel
megkenjük és feltekerjük. Szegéllyel lefele, kikent tepsibe helyezzük őket. Tejszínnel leöntjük és elfedjük a palacsintákat. 175 fokon 15 percig sütjük.

Túrórudi
palacsinta
Ha már unjuk a hagyományos túrós, kakaós illetve lekváros
palacsintát, próbáljuk ki
a következő desszertet!
Hozzávalók:
A tésztához: 20 dkg
liszt; 2 db tojás; fél liter
tej; egy csipetnyi só; fél
dl olaj.

A töltelékhez: egy üveg Nutella; 20 dkg túró
Elkészítés:
Egy edénybe kimérünk 20 dkg lisztet, majd hozzáadjuk a 2 tojást, a fél liter
tejet, egy csipetnyi sót és a fél deciliter olajat. Mindezt egy habverő segítségével
csomómentesre keverjük. Egy pici olajat öntünk a palacsintasütőbe, és kisütjük
az első palacsintát. Ha az első elkészült, jöhet a többi, immár nem szükséges alá
olajat öntenünk. Tálaláskor a palacsintákra kenünk egy réteg Nutellát, majd erre
tesszük rá a túrót, így tekerjük fel. (folytatjuk)
(femcafe.hu)

tésnapjára. A kötetek üzenete egyértelmű: keljünk útra! Nézzünk szét Erdélyben, vegyük számba értékeinket, és mutassuk meg ezeket másoknak is!
Legyünk büszkék javainkra!
Hátizsákos útitárs. Egy-egy vidékről egy-egy spirálozott kis füzetecske,
benne néhány túraleírással, történelmi ismertetővel kalauz gyanánt kisebbnagyobb társaságoknak. Ez az Erdélyi Kárpát-Egyesület ajándéka, és számos
hasonlót is tervez megjelentetni a turistaság, honismeret és környezetvédelem
Tartalmából:
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 125 éves fontosságát hirdető szervezet.
ünnepsége
• Két kötettel indult útjára az EKE-bakancs
• Erőss Zsolt Teljesítménytúra: Zsolt
mindig nappal járt
• Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúra
El tudja képzelni, hogy gye• Készülődés a XXV. EKE Vándortáborra reke nem csak a számítógép
• Honismeret: Őrtorony és mesterkert előtt ül, hanem a közös játék, a
Krizbán
természet és a hasznos tudás
• Tusnádfürdő termálkútjai
felé kacsintgat? Van rá mód,
• Az Oszlea-hegy Természetvédelmi Terület
hozzá pedig eszközt kínál az
• Az álskorpiók és kutatástörténetük Erdélyben
Erdélyi Kárpát-Egyesület. Az
• Gombásszunk, teljen a kosár!
EKE-memóriakártya ennek a
• A ködről és egyéb jelenségekről
kulcsa, mellyel játszva ismer• Kezdődik a rövid, de kellemes éjszakák időszaka
hetik meg kicsik és nagyok Erdély szépségeit, természeti tájait, nevezetes építményeit, az
állat- és növényvilág színe-javát. És a kártyázás csak a kezKiadványsorozat első két rédet, melynek folytatása a vágy:
sze (Barangolások a Remeteiélőben is megismerni az erdélyi csodákat. És ezzel minden
szülő egyetérthet, hisz alapvető
kötelességünk értékeink átadása gyerekeinknek.

Megjelent az
Erdélyi Gyopár
idei harmadik lapszáma

EKE-memóriakártyák

EKE-bakancs

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb kiadványait (Erdélyi
Gyopár, EKE-füzetek, illetve EKE-memóriakártyák) keresse
sziklaszoros és a Bedellő környékén / az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban, illetve
Barangolások Brassó környékén)
látott napvilágot az EKE 125. szüle- megrendelhetők az eke@eke.ma címen.
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APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket
és képeslapokat. 0741-986855.
• Nagytételben eladó 4 éves almapálinka. 15 lej/l. Telefon: 0262-293 077
Szeretném felköszönteni VICSAI
GYÖRGYÖT június 18-án tartandó
születésnapja alkalmából. Kívánom,
hogy a jó Isten éltesse nagyon sokáig
és tartsa meg erőben és egészségben.
Isten éltesse sokáig! Minden jót és
szépet kívánok!
Fóris Henrietta
(amelyhez csatlakozik a „Bányavidéki Új Szó” szerkesztősége is)
MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk, 4 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, édesapa és nagytata
DÉCSEY ZOLTÁN
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.
Fájó szívvel emlékezünk
MISZNER OTTÓRA
halálának 2. évfordulóján.
Nagyon hiányzol nekünk, örökké
szeretni fogunk!
A bánatos család
Fájó szívvel emlékezünk, június
20-án 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor a drága jó férj, édesapa,
nagyapa és dédnagyapa
ILYÉS PÁL
mérnök
örökre eltávozott szerettei köréből.
Emléke örökké élni fog szívünkben. Családja
Fájó szívvel emlékezünk. Három
éve annak a szomorú napnak, amikor
a drága
NAGY ISTVÁN
örökre itt hagyta szeretteit.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. A Nagy család
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
TAR ERZSÉBET
halálának 10. évfordulójára.
A család

A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk részei. Értékes információ kat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vagy digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.

Kossuth Kiadó:

Módosul a 2010-ben
elfogadott nyugdíjtörvény

A Magyar Festészet
Mesterei

A Képviselőház megszavazta a
2010-ben elfogadott nyugdíjtörvény módosítását célzó törvénytervezetet, amely
jelentős változásokat ír elő azon személyek nyugdíjának kiszámításában, akik speciális munkakörülmények között
dolgoztak.
A nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati időtartam a következőképpen változik a jelenlegi szabályozás értelmében: a bányászok esetében a jelenlegi
30 helyett 20 évre csökken a szolgálati
idő, az 1-es sugárzónában dolgozóknak,
akik uránbányákban, nukleáris erőművekben tevékenykedtek, 22 év és 5 hónapról, 15 évre csökken, míg a 2-es sugárzónában dolgozóknak, akik röntgensugaraknak vannak kitéve, 25 év és 5
hónapról, 17 évre csökkentették a szolgálati időtartamot. A negyedik kategóriába tartoznak azok a személyek, akik
különböző művészeti tevékenységeket
folytattak, mint például az akrobaták,
balettáncosok, opera és operett énekesek, a nyugdíjazáshoz szükséges 30 év
szolgálati időből legkevesebb 20 évet
kell dolgozzanak művészeti pályájukon.
(erdely.ma)

c. sorozat újabb albuma vásárolható meg a Teleki Magyar Házban!

HOLLÓSY SIMON

GYÓGYTORNA – minden kedden
16.30 és 17.45 órától a Teleki Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt.

Baba-mama klub
80 oldalon,
színes illusztrációkkal
Mindössze 30 lejért!
Továbbra is megvásárolható a

FERENCZY KÁROLY

Minden szerdán 18.00 órától!
Szeretettel várjuk a pocaklakókat és természetesen a már csúszkálókat, mászkálókat, totyogókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagybányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apukáikkal együtt a Teleki Házba!

című kiadvány, ára 25 lej!
Keresse a
Teleki Magyar Házban!

GYERTEK TÁNCHÁZBA a Teleki Házba!
Hétfőn délután szeretettel várunk Benneteket: 5 órától aprók tánca, 6 órától közös népdaltanulás, 6,30-tól közepesek tánca, 7,30-órától nagyok tánca.
OKTATÓINK: Kása Zsolt és Kása Melinda.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. június 23.
0747017580 – Csoma Bea

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

BALOGH BÉLA:
1848-1849
NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
a Teleki Magyar Házban.

IF IOSIP ANGELA
TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Nyári JátszóHáz
Július 4-től, hétfő reggeltől indul a Nyári Játszóház a Teleki Magyar Házban!
Július végéig naponta 9-13 óra
között várjuk a kizárólag óvodáskorú és lehetőleg már óvodás, magyarul anyanyelvi szinten beszélő (nem
csak értő!) gyermekeket. A játszóházba Munteanu Erika (július 4-8.),
Páll Dia (július 11-15.), Szigeti Olga (július 18-22.) és Szaniszló Emese (július 25-29.) várják nagy szeretettel a gyermekeket. Költséghozzájárulás összege és egyéb információk, valamint feliratkozás a Teleki
Magyar Ház irodájában.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Magyar Házban!

Tel: 0362-401260

2016. június 17.

SPORT

Geokódolás: másnak
szabad, amit a
magyaroknak nem
Nem minden televízióadó tesz eleget a nemzetközi szabályozások
által megkövetelt „geokódolásnak” a Franciaországban zajló labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt: az RCS&RDS kábelszolgáltató
kínálatában szereplő szlovákiai STV1 csatornán szombaton délután
Aradon gond nélkül lehetett nézni a Szlovákia–Wales mérkőzést, akárcsak a 22 órakor kezdődő összecsapásokat.
A geokódolás figyelmen kívül hagyásáról kaptunk hírt Olaszországban
nyaraló olvasónktól is: Nápolyban a
ZDF német adó is élőben sugároz találkozókat a kontinensviadalról.
A szlovák köztelevízió eljárását jelző aradi olvasónk szerint felfoghatatlan,
hogy ha más külföldi adó sugározhat
Eb-meccset Romániában, akkor a magyar M4 Sportot működtető közmédiának miért kell elsötétítenie a képernyőt
az Eb-összecsapások, sőt a kapcsolódó
beszélgetések ideje alatt is. Ráadásul
az M1 csatorna híradóit is kódolják amiatt, hogy a műsorokban beszámolnak az Eb-meccsekről is.

Mint ismeretes, a Partiumban és Erdélyben szűnni nem akaró felháborodás övezi azt az eljárást, miszerint – a
szerzői jogi korlátozások miatt – az anyaországi M4 Sport csatorna kódolja
azoknak a rangos sporteseményeknek
határon túli közvetítését, amelyeket külföldi jogtulajdonosoktól vásárol. Lapunk
korábbi megkeresésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közölte, a geokódolás kérdését a nemzetközi sportjogok külföldi
tulajdonosaival megkötött szerződések
szigorúan szabályozzák, és ezek az
MTVA számára minden esetben kötelező érvényűek. (Krónika)

Az Eb 2016 első csoportköre - eredmények
A CSOPORT: Franciaország – Románia 2 – 1 (0 – 0); Albánia – Svájc 0 –
1 (0 – 1);
B CSOPORT: Wales – Szlovákia
2 – 1 (1 – 0); Anglia – Oroszország 1 –
1 (0 – 0);
C CSOPORT: Németország – Ukrajna 2 – 0 (1 – 0); Lengyelország – Észak – Írország 1 – 0 (0 – 0);

D CSOPORT: Törökország – Horvátország 0 – 1 (0 – 1); Spanyolország
– Csehország 1 – 0 (0 – 0);
E CSOPORT: Írország – Svédország 1 – 1 (0 – 0); Belgium – Olaszország 0 – 2 (0 – 1);
F CSOPORT: Ausztria – Magyarország 0 – 2 (0 – 0); Portugália – Izland
1 – 1 ( 1 – 0)

FORMA1

Kanadai Nagydíj: Hamilton
győzött Montreálban

A románok Kassai Viktort
hibáztatják a vereségért
Kassai Viktor magyar játékvezetőt bírálja a román sportsajtó amiatt, hogy a román válogatott szoros mérkőzésen 2-1-re kikapott a házigazdáktól a 2016-os franciaországi Eb nyitómérkőzésén.
A sportlapok nem is annyira Giroud
fejesgólját kifogásolják, hanem egy elmaradt szabadrúgást reklamálnak, amit
a 37. percben a kaputól 17 méterre Andone buktatásáért nem ítélt meg a magyar játékvezető.
Az esetet a tolo.ro, a ProSport és a
Sport.ro is említi, utóbbi kettő címlapon - a Sport.ro-nál ráadásul már a lö-

kést is felidézik. Az első gól előtti történéseket szintén hozzáteszik az adevarul.ro oldalon is. A tolo.ro egyben
Ion Crăciunescut, korábbi híres román
játékvezetőt (aki az 1995-ös Ajax-Milan BL-döntőt fújta), is megkérdezte, ő
az alábbiakat mondta: „Kassai az európai játékvezetés egyik hamis legendája!” (a maszol nyomán)

Micsoda bók! Tiszta Barcelona
a magyar válogatott a volt horvát
kapitány szerint

Bordeaux - Nem csak minket varázsolt el a magyar válogatott kedd
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája
délutáni, osztrákok felett aratott 2-0-s sikere. A West Ham United mesnyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíjat vasárnap.
tere, a horvát Slaven Bilic egyenesen a Barcelonához hasonlította a
A második helyen a Ferrari négy- 30. körben az éllovas német előnye már
szeres világbajnoka, Sebastian Vettel, 12 másodperc volt a világbajnoki cím- magyarok játékát.
a harmadikon pedig a Williams finn versenyzője, Valtteri Bottas végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető német Nico Rosberg az ötödik lett.
A harmadik helyről rajtoló Vettel
már az első kanyar előtt az élre került,
ráadásul az első pozícióból induló Hamilton összekoccant csapattársával, Rosberggel, ezért utóbbi jelentősen visszaesett. Vettel az első kör végén elvétett
egy kanyart, ezért elvesztette az előnyét,
de ekkor még az élen tudott maradni.
Az első kerékcserék során csak a két
Ferrari kapott szuperlágy abroncsokat,
mindenki más lágy gumikon autózott.
Vettel visszaállt az élre, a 27. kört követően Hamilton ismét a második, Rosberg pedig a hetedik helyen haladt. A

védő brit pilótával szemben.
A kerékcserék második felvonását
követően, a 37. körben Vettel – aki ekkor már lágy gumikat kapott – Hamilton mögé, a második helyre tért vissza.
A világbajnoki pontverseny harmadik
helyén álló Ricciardo hibázott a célegyenes előtt, ezt kihasználva Bottas és
Rosberg is megelőzte.
A meglehetősen eseménytelen futam
hajrája a taktikai csatának köszönhetően izgalmasan alakult, de tíz körrel a
vége előtt már sejthető volt, hogy Hamilton végez az élen. Ekkor derült ki,
hogy a címvédő brit terveiben csak egy
kerékcsere szerepelt, ráadásul Vettel
többször is kisebb hibát követett el, ezért nem tudta csökkenteni a különbséget. Az utolsó körben Rosberg meg
akarta előzni Max Verstappent, de kicsúszott, ezért csak az ötödik helyen ért
célba, és előnye kilenc pontra csökkent.
Hamilton ötödik alkalommal nyerte
meg a Kanadai Nagydíjat, és szezonbeli második, pályafutása 45. futamgyőzelmét ünnepelhette.
A Forma-1-es szezon a jövő hétvégén az első azerbajdzsáni futammal, az
Európa Nagydíjjal folytatódik. (MTI)

Habár a legtöbb ember számára még
a gondolat is hihetetlennek tűnt, mégis
igaz: a magyar csapat rögtön az első
mérkőzésén le tudta tenni névjegyét a
franciaországi Európa-bajnokságon, sőt!
Nem csak pontot tudott szerezni, 2-0-s
sikerével szinte gálázott az osztrákok
elleni összecsapáson. A produkció pedig nem csak országhatáron belül nyerte el az emberek tetszését – fedezte fel
az Index.
A West Ham United jelenlegi és a
horvát válogatott korábbi kapitánya, Slaven Bilic a brit ITV műsorában Louis
Saha és Lothar Matthaus társaságában
elemezte a mérkőzést és valósággal
lenyűgözte őt a csapat első gólja, melynek során Kleinheisler és Szalai gyönyörűen passzolták ki az ellenfél teljes
védelmét. A játékot és a két futballistát
egyenesen a Barcelonához és annak világsztárjaihoz hasonlította.
„Gyönyörű kombináció, kiváló mozgás. Tiszta Barcelona, hihetetlen: mint
Messi és Suárez. Tiszta Barcelona!”
Louis Saha, a Manchester United
korábbi klasszisa is csak dicsérni tudta
a magyar csapatot. A korábbi francia
csatár kiemelte az erős magyar csapat-

szellemet és a stabil védelmet, amely
mellett ráadásul támadásban is minőségi játékot tudott produkálni Storck alakulata. (index.hu)

Slaven Bilic

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

