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

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

Hamarosan lejár a helyi önkormányzatok
alakuló üléseinek határideje

A Máramaros megyei helyi önkormányzatok ala -
ku ló üléseinek határideje június 25. Mivel az Állandó
Választási Hatóság még nem tette közzé a Hivatalos
Közlönyben a választási kampány azon résztvevőinek
a listáját, akik részletes kimutatásokat kellett lete gye -
nek a kampány költségvetését illetően, kifutnak az i dő -
ből, mondja Sebastian Lupuţ prefektus. Ami Nagy bá -
nya letartóztatott polgármesterének az eskű leté te lét il le -
ti, a prefektus szerint nincs egy meghatározott határidő.

Máramaros megyében június 25-ig 76 helyi önkor mány -
zat kellene megalakuljon. 

„Várjuk, és reméljük, hogy még a mai nap folyamán a
kialakult helyzet megoldódik, és aztán meghatározzák az ön -
kormányzatok alakuló üléseinek dátumát. Ahhoz, hogy jú -
nius 25-ig, az önkormányzati alakuló gyűléseinek határ ide -

jéig megoldjuk a helyzetet, meg kell jelölnöm a Prefektúra
azon képviselőit akik kimennek a településekre” - mondta
Sebastian Lupuţ, Máramaros megye prefektusa.

Ami a felfüggesztett, de június 6-án újraválasztott pol -
gár mestert, Cătălin Cherecheşt illeti, tekintettel arra, hogy
az eskű letételének nincs megszabott határideje, a helyzet
nem fog túl hamar tisztázódni.

„A Nagybányai Polgármesteri Hivatalnál azt mondom,
világos a helyzet. Egy prefektusi döntés alapján meg lesz
ha tározva az önkormányzat alakuló gyűlésének a dátuma, s
ha a polgármester jelen lesz, leteszi az eskűt. Ha nem, az el -
ső ülésen csak az önkormányzat alakul meg, és következik,
hogy egy utóbbi ülésen a polgármester is letegye az eskűt”
– mondta Sebastian Lupuţ prefektus.

A Máramaros Megyei Tanács alakuló ülése június 24-én  
9.00 órai kezdettel lesz megtartva, Nagybánya Önkormány -
zatának alakuló ülése  ugyancsak ma 11.00 órától, Mára ma -
rosszigeten június 25-én 9.00 órától, Felsőbányán szintén
június 25-én 9.00 órától, Magyarláposon június 23-án, 13.00
órától,  Koltón és Szinérváralján június 24-én, Kapnik bá -
nyán és Hosszúmezőn június 25-én volt, illetve lesz alakuló
gyűlés.

mmhirlap.ro

Együtt örvendett a
nagybányai mag yar közösség

Magyarország 3-3-as döntetlent játszott Portugáliával
a fran ci aországi labdarúgó Európa-bajnokság F

csoportjának utolsó for dulójában.
A mag yar válogatott az első helyen

végzett a csoportban, így a nyolcad dön -
tőben az E csoport második helye zett -
jével játszik a negyeddöntőbe kerülés -
ért.

A nagybányai közösség lelkes szur -
kolói együtt nézték végig a meccset, e -
gyütt örültek a mag yar csapat által a

portugál kapuba juttatott góloknak.
A nagybánya.ro-n megjelent felhí -

vásra, a Petőfi út pizzázójának terasza 
megtelt a nagybányai mag yar közös ség
szurkolóival. A mag yar csapat Európa
legjobb 16 csapata közé kerülését e gyütt
ünnepelték.

Pongrácz Panni

Máramarosi
visszhang

hétköznap is
A Máramarosi visszhang

című mag yar nyelvű adást 
ideiglenesen hétköznap is

sugározza a Sziget TV.
Június 22-től, kedden, szerdán és

csütörtökön este 11 órától egy órán ke -
resztül hírösszefoglaló és a megye ma -
gyar kulturális eseményei kerülnek a
kép ernyőre.

Szombaton, a megszokott időpont -
ban, 15 órától továbbra is marad a két
órás műsor. (mmhirlap.ro)

Kétszer kezdődik meg
ősszel a tanév, de

egyik nem lesz
kötelező

Szeptember 15-én kezdődik
meg hivatalosan a 2016/2017-
 es tanév - jelentette be kedden
Adrian Curaj tanügyminiszter. 

Ugyanakkor mivel 15-e csütörtökre 
esik, a diákokat nem kötelező jelleggel
már hétfőtől, szeptember 12-től várják
az iskolákba - mondta még el a mi nisz -
ter. Hétfőtől szerdáig élménybe számo -
lókat tartanak, további részleteket is -
ko la kezdés előtt közölnek majd erről a
programról. (erdély fm) 

Főtér Fesztivál 2016.
A támogatási kérelemről

Kultúr-Táj mellékle -
tünkben olvashatnak

Helyi választot -
tak nak is jár az
ex tra nyugdíj
Megszavazta kedden a buka res ti

felsőház a helyi választottak szá má -
ra különnyugdíjat biztosító tör vény -
tervezetet. Az ügyben döntéshozó
kamaraként járt el a szenátus, mi -
után a képviselőház korábban hall -
gatólagosan elfogadta.

A jogszabály a polgármestereket és
alpolgármestereket, továbbá a megyei
tanácsok elnökeit és alelnökeit részesíti
speciális nyugdíj-kiegészítésben. Miköz -
ben a törvény eredeti változata nem szab -
ta feltételként a kitöltött mandátumot,
hanem alsó határként két évet írt elő, a
módosított és végleges változat értel mé -
ben csak azok a települési és megyei
választott tisztségviselők kaphatnak spe -
ciális öregségi juttatást, akik legke ve -
sebb egy mandátumot kitöltöttek.

A törvény alapján a tisztségért járó
munkabér 26-79 százalékának meg fe -
lelő nyugdíj-kiegészítést kapnak a he -
lyi választottak mandátumuk idő tarta -
mának függvényében, amikor elérik a
nyugdíjkorhatárt. (folytatás a 2. old.)



2016. június 24. HETIRENDEN

Helyi választot tak nak is jár
az ex tra nyugdíj

- folytatás az első oldalról -

Nem részesülnek különnyugdíjban a 
hivataluk gyakorlása közben joge rő sen
letöltendő börtönbüntetéssel sújtott he -
lyi elöljárók, ugyanakkor ez a juttatás
nem halmozható a parlamenti kép vi se -
lőknek járó illetménnyel. A speciális il -
letmény mindazonáltal legtöbb három
mandátum alapján jár.

A kedden megszavazott jogszabály
jövő év januárjában lép hatályba, az al -
kalmazásához szükséges forrásokat pe -
dig nem a központi, hanem a helyi és
megyei önkormányzatok költség veté sé -
ből kell előteremteni. A szakértői kor -
mány határozottan ellenezte a helyi vá -
lasztottak speciális nyugdíjáról szóló

tör vényt – többek között amiatt, hogy
visszamenőleges hatállyal bír, és ellent -
mond a jogegyenlőség elvének –, amely -
nek tavaly decemberben megszavazott 
változatát megtámadta az alkot mány -
bí róságon.

A taláros testület januárban az alap -
törvénybe ütközőnek nyilvánította a jog -
szabályt. Mint ismert, a parlamenti kép -
viselők és szenátorok tavaly maguk szá -
mára is bebiztosították a nyug díj-ki e gé -
szítést, és bár Klaus Johannis állam -
elnök visszaküldte a törvényhozásnak
az erről szóló törvénytervezetet, a hon -
atyák decemberben újból megsza vaz -
ták az „ex tra nyugdíjról" szóló jog sza -
bályt.

Krónika, Rostás Szabolcs

Egyházi hírek
* 2016. június 26-án (vasárnap) a

Koltó-Katalini Református Egyház -
község vendége lesz az érkeserűi kó -
rus. Isten Igéjét hirdeti Nt. Orosziné
Zih Magda érkeserűi lelkipásztornő.
Az istentiszteletek Katalinban 10 órá -
tól és Koltón 11.15 órától kezdődnek.
A begyűlt perselypénzt az érkeserűi pa -
rókia építésére ajánljuk fel. Mindenkit
szeretettel várunk! (Ecsedi Árpád)

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

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközségből helyezték ö -
rök nyugalomra id. Simai Lajos test -
vérünket, akit 75 évesen szólított ma -
gá hoz az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől kísértük utolsó
földi útjára Bándi László Károly test -
vérünket, aki 49 évesen hunyt el; Tu -
nyogi Kálmánné született Selek Er zsé -
bet asszonytestvérünket, akit  59 éve -
sen szólított magához az Úr; utolsó föl -
di útjára kísértük Adi Ildikó testvé rün -
ket, aki 56 évesen hunyt el és id. Gu -
lyás Sándor testvérünket, aki 85 éve -
sen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* Ugyanennél az egyházközségnél
kötött házasságot Módis Szilárd Tibor  
ifjú, Módis András és Ferenczi Er zsé -
bet fia és Meiker Helga hajadon, Mei -
ker Zoltán és Nagy Zsuzsanna lánya.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Köller született Fejes Mar -
git Éva asszonytestvérünket, akit 72 é -
vesen szólított magához az Úr; utolsó
földi útjára kísértük Varga Denisz test -
vérünket, aki 13 évesen hunyt el; Sin
Ber ta testvérünket, akit 56 évesen kí -
sér tünk utolsó földi útjára és Fekete
Lu cian testvérünket, aki 78 évesen
hunyt el. Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Az építkezési bírságok sokszoros
növelésére készül a kormány

Az építkezési engedélyekre és városrendezési tervekre vonat ko -
zó jogszabály szigorítását kezdeményezte a kormány, amelynek
tervezete szerint az építkezések kapcsán elkövetett kihágásokért a
mostanihoz képest akár ötvenszer nagyobb bírságot is ki lehet róni. 

A Profit.ro hírportál által bemu ta -
tott dokumentum egy már 1991 óta vál -
tozatlan formában hatályban lévő tör -
vényt módosítana, és a kivitelezőre, va -
lamint az önkormányzatokra, illetve pol -
gármesteri hivatalokra kiróható szank -
ciók mértékét is növelné. Az össze ál -
lításban konkrétumok is szerepelnek,
így például abban az esetben, ha a be -
ruházó, illetve a kivitelező engedély nél -
kül végez el bizonyos munkálatokat, vagy
mond le egyes projektrészekről, a mi -
nimális bírságot a jelenlegi 1 000 lejről 
20 ezer lejre növelik, a büntetés ma xi -
mális értékét ezzel szemben 100 ezer -
ről 50 ezer lejre mérséklik.

Jóval nagyobb szankciót kellene fi -
zetni abban az esetben, ha a vállalkozó
nem engedélyezi, hogy a hatóságok el -
lenőrizzék a helyszínt, vagy nem mutat 
be minden kért iratot: a bírság a mos -
tani 3–10 ezer lejről 50–100 ezer lejre
növekszik.

Amennyiben a terület- és város ren -
dezéshez szükséges iratcsomót a jog sza -
bályban nem feltüntetett tisztségű sze -
mély engedélyezi, a mostani 1 000–9 000
lejhez képest 10–25 ezer lejes bírság
róható ki. Ötvenezer lejes büntetést kell
fizetni, ha az önkormányzat hibás ada -
tokat tartalmazó dokumentációt enge -
délyez, a bírság jelenleg 1 000 és 9 000 
lej között változik.

Amennyiben a polgármesteri hi va -
tal engedély nélkül felépített ingat la nok
közművesítését hagyja jóvá, 10 és 50
ezer lej közötti büntetést kell fizetnie,
míg abban az esetben, ha a kivitelezést
nem fejezik be a megadott határidőig,
10 és 100 ezer lej közötti bírságot ró -
nak ki a mostani 3–10 ezer lejhez ké -
pest. Ezen kívül megkétszereznék a most
1 000 lejes bírságot, amit akkor rónak
ki, ha a beruházó nem közli időben az
építkezés elkezdésének dátumát.

A tervezetben az is szerepel, hogy
az engedélyt kibocsátó intéz mények hez
elektronikus formában is el kell juttat -

ni a dokumentációkat, a jóváhagyást
pedig elektronikusan is alá kell írni.

Kőrössy Andrea - kronika.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.

A hét mottója:

,,Minden leheletünk és lépésünk a jövőt alakítja.”

 (An thony Ryan)

Amnesztiában részesítették
magukat a romániai honatyák

A parlament által szerdán meg sza -
vazott törvénymódosítás alapján nem
minősül immár bűncselekménynek, ha 
egy képviselő vagy szenátor 2013. előtt
alkalmazta valamely családtagját hon a -
tyai irodájában. A törvényhozás azért
folyamodott a jogászok és poli ti kai e -
lemzők által élesen kifogásolt tör vé ny -
értelmezéshez, mert számos hon a tyát –
köztük RMDSZ-eseket – ítéltek letöl -
ten dő börtönbüntetésre vagy pénz bír ság -
ra emiatt. (Rostás Szabolcs - kronika.ro)
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ĺzelítő a színes Krisztus Király Plébániai Napokról
,,Irgalmasok, mint az Atya” jelszó alatt

június 18-a és 19-e között zajlottak le a
veresvízi   Krisztus Király  templom sikeres
szervezésében az ötletdús Plébániai Napok. 
Az időjárás az ünneplőkkel tartott, néhány
érdemtelen  esőcseppet leszámítva, vígan
kibontakozhatott a szervezők munkája.

Szmutku Róbert tiszteletes üdvözölte az egybe -
gyűlteket, majd Balogh Csaba felolvasta a Plébániai 
Napok programját.

Sziporkázó előadás következett Hozdik Zsolt tol -
mácsolásában, Hiszek-e a kacsacsőrű emlősben? cím -
mel, Roland atya felvezetésével. Zsolt atya érdekes
gondolatokat ébresztett a hitről a hallgatókban. Az

ausztrál őshonos állatkát is hitetlenkedve fogadták a
tudósok, és csalásnak minősítették, ragasztásnak vél -
ték a teremtvényt, mint a ma hitetlen embere fogadja
azt a megfoghatatlan, lelkileg nélkülözhetetlen isteni 
alkotást, a hitet.

A bizalom fontosságára tért ki a szónok a kö vet -
kezőkben, amit nehéz kiépíteni, ápolni. Ez azért is
fontos, mert a hit megbízhatóságon alapul. Sokan a -
zért csalódnak Istenben, mert nem teljesíti kéré sei ket.
Hozdik atya úgy fogalmazott, hogy Isten nem ké ré -
se ket teljesít, hanem ígéreteihez marad hű.

Megerősíti mindezt Timóteus hitvallása: ,,Tudom, 
kinek hittem.”, ez mottóul szolgálhat a ma embe ré nek.

Sokan úgy vélekednek, hogy az egyháznak alkal -
mazkodni kell a mai világhoz. Krisztus üzenete el -
lenben egyértelmű, és az is maradt századokon át. A
figyelmesebb szemlélő azt veszi észre, hogy az a rany
ereje a lelket megöli. Vannak, akik vallást akarnak fa -
kasztani külön bö ző ideológiákból, veszélyes dolog
ez, mert torzszülött keletkezik.

Tanultunk ebből az előadásből, világított rá Szmut -
ku atya, életünk megújulása hitünk megújulásával kez -
dődik - ezzel a mondattal köszönte meg Hozdik Zsolt -
nak a Krisztus Király templom plébánosa a lélek si -
mo gató gon dolatokat.

A tartalmas szónoklatokat a kiscsoportos beszél -
getések dolgozták fel, így jobban elmélyülhettünk a
hit titokzatos világában.

A Plébánia Napoknak színt adott a hittanosok és a
bérmálkozók előadása, amely családcentrikus ószö -
vetségi elemeket, vers- és zenekollázst, élet értelmét

kutató halk gitárzenét vonultatott fel.
A délután a változatosság jegyében folytatódott,

különböző helyszíneken: a börvelyi fúvósszenekar és
néptánccsoport műsora, barkácsolás, kézmű veske dés, 
a gyerekek számára ügyességi vetélkedők, térzene
Konyicska Adalbert, Krócz János és koltói tan gó har -
mónikások jóvoltából.

A jó hangulathoz minden adva volt, a szervezők
mindent megtettek annak érdekében, hogy mindenki 
megtalálja a kedvére való programpontot.

A vasárnap elmélyültebb tevékenységgel örven -
dez tette meg az egybegyűlteket. Közösségért el mon -
dott rózsafűzér és ünnepélyes szentmise tette ke rek -
ké a Plébániai Napokat.

A két nap örömnyomokat hagyott az emberek lel -
kében, Isten megmutatta erejét, feledhetetlen em lé -
kek  maradnak az örvendezések. (Varga Gábor)

Jogi fogalomtár (29.)
A családi otthon (románul locu -

inţa familiei). A családi otthon alatt a
törvényes meghatározás szerint a há -
zastársak közös lakóhelyét, vagy en nek
hiányában azon házastárs lakóhelyet ért -
jük, ahol a gyermekek tartózkodnak.
Min dennek törvényes jogalapot a Pol -
gári Törvénykönyv 321-322-ik szaka -
szai biztosítanak.

Ahhoz, hogy a törvény értelmében
egy ingatlant családi otthonként le hes -
sen besorolni, két feltételnek a megléte 
szükséges. Elsősorban az ingatlan fizi -
kai megléte, másodsorban pedig hogy
a házastársak akaratuk által ennek az
in gatlannak biztosítsanak családi jelle -
get. Megjegyezhető, hogy nem csupán
ingatlan tehet eleget ennek a ren del te -
tésnek, hanem ingóságok is, mint pél -
dául egy lakókocsi, vagy hajó. De mi -
vel az esetek nagy részében a családok
lakóházban élnek, ezért az ingatlan ké -
pezi a szabályt ilyen téren.

A családi otthon ilyen jellegű al kal -
mazása azért bír fontossággal vagyoni
szempontból, mivel a használat jogát
megosztja (korlátolt dologi jog) a há -
zastársak között még akkor is, ha az in -
gatlan nincs közös tulajdonban, vagyis 

ha ennek tulajdonjogát a házasság meg -
kötése előtt szerezte meg az egyik fél,
vagy saját dologként került a birtokába 
a házasság fennállása alatt. Más szóval,
nincs jelentősége annak, hogy a tulaj -
donjog melyik típusa érvényesül, csu -
pán annak, hogy a két feltétel megléte

által a családnak előnyős legyen el fog -
lalni a lakóházat. Mi több, bármelyik
házasfél a harmadik személyekkel szem -
beni érvényesíthetőség érdekében kér -
heti az ingatlan családi otthonként való 
bejegyzését a telekkönyvbe. Ennek kö -
vetkezménye, hogy mivel az ingatlan
családi érdekeket szolgál, házastársak
csupán együtt határozhatnak az ezt é -
rintő ügyletekről és a rendelkezési jog -
ról (322.szakasz). Pontosabban: a má -
sik fél írásos beleegyezése nélkül e gyik
házasfél sem rendelkezhet az otthon fe -
lett és semmilyen ennek használatát é -
rintő jogi egyezményt nem köthet, ha a 
másik fél nem nyilvánította ki akaratát
ezzel kapcsolatban.  Mindez kiterjed a
díszítő és háztartási kellékekre is.

Abban az esetben, ha az egyik fél
visszaél ezen beleegyezési jogával és
nem hajlandó eleget tenni ezen köte le -
zettségének, a másik házastársnak le he -
tősége van a gyámsági bírósághoz for -
dulni, annak érdekében, hogy ez en ge -
délyezze a megkötni kívánt jogi aktust.

Ha mégis rendelkezés vagy hasz ná -
lati jogot érintő egyezmény születik, a
másik házastárs beleegyezése nélkül, a 
sértett félnek lehetősége van 1 éven be -
lül, amint értesül erről, a jogügylet bí -
róság előtti megtámadására.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

Színe és fonákja:

Vagy bedugod,
vagy kiveszed...

... Ez a mondat jutott eszembe, amikor a 2016/17-es
tanév kezdetéről szóló hírt hallottam. A címbeli mondat
egy közismertségnek és köztiszteletnek ör ven dő nagy bá -
nyai mag yar em ber szájából hangzott el, amikor felkereste őt 
az e gyik ismerőse. Először az ismerős cseppet sem titkolt
megdöbbenéssel hall gat ta az üdvözlésképpen elhangzott,
böl csességnek, jótanácsnak, intelemnek beil lő szavakat, és
tanácstalanul nézett vendéglátójára, nem tudván, mire vél -
ni a dolgot. A következő pillanatban azonban érkezett a ma -
gyarázat is: ,,Ideje eldöntened: vagy be dugod, vagy ki ve -
szed..., mármint az inged gallérját”.

Nos, ezt a bölcsességet talán most sem ártott volna i -

rányjelzőnek, alap elv nek alkalmazni, akkor talán nem szü -
letik meg az a ,,se ki, se be” helyzet, amit az iskolakezdésre 
vonatkozó rendelet teremtett. Hogy ne titokzatoskodjak to -
vább elmondom, a tanügyminiszter bejelentette: hivata lo -
san szeptember 15- én kezdődik a tanév. De (és itt jön a svéd -
csavar), mivel szeptember idusa csü törtökre esik, a diáko kat
nem kötelező jelleggel már szeptember 12-től várják az is -
kolákba. Ebben az úgymond fakultatív időszakban élmény -
beszámolókat tartanak majd. Hogy ezt a ,,langyos” tör -
vényt miként képzelik valóságba ül tetni az illetékesek, az a 
jövő titka.

Így aztán a mioritikus tájakon egy újabb, inkább me se -
szerű, mint életszerű helyzet alakul ki. Kezdődik is, meg
nem is az iskola. Mintha csak a ,,Mátyás király meg az e -
szes lány” című meséből ollózták volna ki, vették volna köl -
csön az egészet. A gond csak az, hogy a mesében minden
lehetséges, míg a való ság ban bárhogy is csűrik-csavarják
a dolgot, az egyik inggallér mindig bent, míg a másik min -
dig kint marad.

Tamási At tila
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Kifizettetnék a választások költségét
az elítélt polgármesterekkel

Kifizettetnék az előre hozott választások költségét Romániában az
olyan polgármesterekkel, akiket egy bírósági ítélet akadályoz meg
mandátumuk kitöltésében – közölte a Ziare.com hírportál.

Erről négy független képviselő ter -
jesz tett törvénytervezetet a szenátus e -
lé, miután a június 5-i önkormányzati
választáson számos település élére bűn -
vádi eljárás alatt álló polgármestert vá -
lasztottak.

A törvénytervezet csak azokat az
elöljárókat kötelezné a választási költ -
ségek megtérítésére, akik el len már je -
löltségük idején bűnvádi eljárás volt fo -
lyamatban, és mégis indultak a válasz -
tá son. A jelölteknek ugyanúgy írásos
nyilatkozatot kellene adniuk az elle -
nük folyó esetleges bűnvádi eljárásról,
mint ahogy vagyon- és érdeknyi latko -
za tot kell tenniük vagy írásba kell ad -
niuk azt, hogy nem voltak a kommu nis -
ta titkosrendőrség, a Securitate tagjai.

Az elítélt polgármestereknek párt -
jukkal közösen kellene kifizetni a he -
lyettesítésükre kiírandó választások ösz -
szes szervezési költségét, a függet le -
nek nek pedig önállóan.

A két hete rendezett egyfordulós ro -
mániai helyhatósági választásokon szá -
mos olyan, tisztségben lévő polgár mes -
ter nyert újabb mandátumot – kevésbé
ismert ellenjelöltjeikkel szemben – aki
el len már vádat is emelt, vagy akit már
rács mögé is juttatott a korrupció el le -
nes ügyészség (DNA). A választók ko r -
rupciós ügyeik ellenére ismét megsza -
vazták Brassó, Krajova (Craiova) vagy 
Marosvásárhely polgármesterét, Nagy -
bányán pedig a börtönből aratott ma -
gabiztos győzelmet a tisztségben lévő

városvezető, aki egyetlen napig sem
kampányolt, mert mindvégig vizs gála -
ti fogságban volt.

A kezdeményezőket azonban főleg
az ihlette törvénytervezetük kidolgo -
zá sára, hogy alig egy héttel a válasz tá -
sok után Déva frissen újraválasztott
polgármesterét hat év letöltendő bör -
tönbüntetésre ítélte a legfelső bíróság.

A dévaiak annak ellenére bízták is -
mét Mircia Munteanra a város veze té -
sét, hogy volt már egy korrupcióért ka -
pott négyéves felfüggesztett börtönbün -
tetése, 2014-ben pedig azért indult ú -
jabb eljárás ellene, mert részegen bal -
esetet okozott, megpróbált elmene kül -
ni a helyszínről, majd az egész ország
láthatta a hírtelevíziók tudósításaiban,
amint a rendőrök előrángatják az út
menti bokrok közül. (MTI)

A melegházasság is szóba került
a kolozsvári unitárius nyílt napokon

Kényes társadalmi kérdések is terítékre kerültek a vasárnap este
zárult, negyedik alkalommal megszervezett, Nyitott kapuk a kolozs -
vá ri unitáriusoknál c. rendezvényen – számol be a kronika.ro.

Korunk legfontosabb, legaktu áli -
sabb, esetenként kényesnek tűnő tár -
sa dalmi kérdéseire is válaszokat ke re -
sett a Nyitott kapuk a kolozsvári uni -
tá riusoknál elnevezésű, ötnapos ren -
dezvény a kincses városban. A nyílt
napok színes, változatos progra mok -
kal várta az érdeklődőket a hétvégén
is. Az európai értékválságokat, a me -
legházasság kérdését is górcső alá ve -
vő kerekasztal-beszélgetéseken kívül
kulturális programok, koncertek, film -
vetítések és gyermekeknek szóló te -
vékenységek is várták a közönséget.
A szervezők szerint a beszélge té sek -
nek nem az volt a célja, hogy a kö zös -
ség egységes álláspontra helyezked jen,

hanem hogy építő jellegű párbeszédet 
folytathasson a sokakat foglalkoztató
aktuális kérdésekről.

„Az egyháznak legyen
véleménye”

A rendezvénysorozat egyik legnép -
szerűbb előadása pénteken zajlott a
Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egy -
ház község tanácstermében, ahol Gye -
rő Dávid, az unitárius egyház fő jegy -
zője tartott előadást Szeretni sza -
bad!?! címmel a melegek közötti há -
zasságról, az emberi szabad ságjo gok -
ról. A beszélgetés indító mozza nata -
ként Rácz Norbert belvárosi unitárius
lelkész emlékeztette a résztvevőket,
hogy az unitárius egyház berkeiben
vitát gerjesztett Gyerő Dávid főjegy -
ző állásfoglalása, amelyben egyetér té -
sét fejezte ki az azonos neműek há zas -
ságának engedélyezésével. Mint isme -
retes, a Krónikának nyilatkozó egyhá -
zi illetékesek többsége nem értett e -
gyet Gyerő Dávid véleményével.

„Az unitárius egyház nem állhat a
szabadságot és a szeretetet elutasítók
táborába” – szögezte le pénteki elő a -
dá sa során Gyerő Dávid, aki rendkí vül
fontosnak nevezte, hogy az egyház nak
legyen véleménye, és ne hallgasson, ha
sajátos, a többségétől eltérő véle mé -

nye van. „A legrelevánsabb kérdés,
hogy mit gondolunk az emberről, erre 
pedig az unitárius válasz az, hogy az
embere eredendően tiszta és jó, s bár
hajlamos a rosszra, Isten segítségével
képes uralkodni ösztönei felett” – mond -
ta Gyerő, aki szerint, ha a hit Isten a -
jándéka, akkor a nemi öntudat is Isten
ajándéka.

„A tudomány nem tartja a
homoszexualitást
betegségnek"

„A melegeknek is ugyanúgy jár -
nak jogok, mint a hidegeknek” – fo -
galmazott a hallgatóság derültségére,
majd hozzátette: a tudomány nem tart -
ja a homoszexualitást betegségnek.
Gyerő azzal érvelt, hogy a házasság
két személy közös, szereteten alapuló
vállalása, a Bibliának pedig nincs egy -
értelmű tanítása a házasságról.

Továbbá kifejtette: kérdéses az is,
hogy a vallási véleményt hogyan le -
het összeegyeztetni a közjogi kérdé sek -
kel. Az ő válasza erre az, hogy az egy -
házi véleménynek ki kell terjednie min -
denre, ami az em ber természetes mél -
tóságát és a felelős szabadságot érinti. 
Ugyanakkor hangsúlyozta: az egyház
szabadelvűségét akkor is nyilván va -
lóvá kell tenni, ha esetleg össze keve -
rik a politikai liberalizmussal, noha a
kettőt nem szabad összetéveszteni –
írja a kronika.ro.

(erdely.ma)

A gondoskodó állam –
Európai hitelből

építenek bérlakásokat
Románia 175 millió eurós hi -

telt vesz fel az Európa Tanács Fej -
lesztési Bankjától (CEB) hogy bér -
lakásokat építsen, illetve újítson
fel fiatal családoknak – közölte teg -
napi ülése után a kor mány.

A kabinet 6990 lakás építéséről,
illetve felújításáról szóló keret meg ál -
lapodást kötött a CEB-bel: az erről szó -
ló törvénytervezetet tegnap terjesztette 
jóváhagyásra a parlament elé. A 250
millió eurós projekt költségvetésének
70 százalékát fedezik a CEB-hitelből,
a hiányzó 75 millió eurót pedig a fej -
lesztési minisztérium és az állami la -
kás ügynökség (ANL) fedezi saját költ -
ségvetéséből egyenlő arányban.

A lakásokat a helyi és megyei ön -
kormányzatok szociális bizottságainak 
javaslata alapján olyan 35 évnél nem i -
dősebb fiataloknak adják bérbe ked vez -
ményes áron, akiknek a jövedelme nem
teszi lehetővé, hogy piaci áron bérel je -
nek lakást. Az ötéves futamidejű pro jek -
tet az ANL bonyolítja le 2016–2020
kö zött. A CEB-hitelt ötéves türelmi
idő után 20 év alatt kell törlesztenie az
államnak, kedvező fizetési feltételek
mellett. (Székely Hírmondó)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.

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

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

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Erdély tájegység
épül Szentendrén

Jövőre elkezdődhet a szentendrei Sza -
badtéri Néprajzi Múzeum új, Erdélyt
bemutató tájegységének építése. A fej -
lesztés keretében 2021-ig több mint 100,
eredeti helyén pusztulásra ítélt épít -
mény és mintegy 35 ezer műtárgy kap
helyet Szentendrén. Az épület együt tes -
ben szerepel kúria, unitárius templom,
szász és román ház, iskola, tanya és
esz tena, mintegy 21 portába sűrítve, át -
telepített vagy hiteles másolatként fel -
épülő épületekkel mutatva be az 1920-
 2000 közötti Erdély és a Partium ha -
gyományos kultúráját, sokszínűségét.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260
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„Beszéljük” meg
Egykori dési magyartanárom, Da -

day Lóránd azt mondta: jól je gyez -
zétek meg, hogy a mag yar nyelv a
többes számot nem duplázza, mint
sok más nyelv. Például: egy alma, két
al ma... A románban: un măr, două
mere...

Az én, határon kívülre szakadt ma -
gyar fülemet zavarja, hogy az utób -
bi időben egyre gyakrabban hallom
a tévében: A 8 órai és 16 órai hír -
adók után. Én így mondanám: a 8
órai és 16 órai híradó után.

Kérem, szóljanak hozzá. Nem let -
tem nyelv szakos, mert a mate ma ti -
kát jobban kedveltem. Leg szíve seb -
ben matematika-testnevelő tanár let -
tem volna, de az én időmben ilyen
pá rosítás csak a németországi egye -
temeken volt. Ennek ellenére és ez -
zel együtt sportolási igényemet osz -
tálykirándulásokkal elégítettem ki.
Első tanári éveimet Tasnádon töl töt -
tem, s ottani diákjaim közül még ma
is többen felkeresnek telefonon, mint
bárki más.

Mit mondhatnék erre? Megérte!

Szilágyi Béla

Gondolatok Tanítók Napja
(június 30.) előtt

A Nők Lapja 2006. május 31-i szá -
mában olvastam V. Kulcsár Ildikótól a
következő sorokat: „Egy volt tanárom
mondta: vegyétek tudomásul, hogy én

dupla fizetést adnék a jó tanítónőknek!
Mert ők hosszú évekre, gyakran egy é -
letre határozzák meg, hogy milyen lesz
a gyermek viszonya a tanuláshoz! Ér zi -
tek, micsoda hatalom van a kezük ben?”

Valóban, a jó tanító nem csak tanít,
hanem nevel is. Amikor I. osztályba lép -
nek a kis félszeg csemeték, kézen kell
fogni, szeretettel, türelemmel kell be -
vezetni őket a Tudás Birodalmába.
Meg kell kedveltetni velük a betűk, a
számok titkait. Rendre a négy év során
fel kell építeni bennük a tudás iránti vá -
gyat, hogy a tanulást megszeressék, ne
a kényszer vezesse őket. Amikor az V.
osztályba lép a gyerek, kiegyen sú lyo -
zott tanulóként kell folytassa tanul má -
nyait. Szeretettel, szívesen emlé kez zen 
az együtt töltött négy évre, a tanulás mel -
lett a sok kirándulásra, a mesékre, a kö -
zös játszásokra, élményekre. Ki kell a -
lakítani a családi légkört a gyerekek kö -
zött, egymás megsegítésére kell ösz tö -

nözni őket. Ahány gyerek, annyi féle, a 
családi légkört hozzák magukkal, s ezt
a sokféleséget „közös nevezőre” kell

hozni! Ehhez elhivatottság is szük sé -
ges, mert mindezt pénzzel megfizetni
nem lehet! „Állam bácsi” mindig mos -
tohán bánt a tanügyi dolgozókkal, a
„nemzet napszámosaival”...

De kárpótol minket az elismerés, a
szívből jövő hála. Ilyen örömben volt
részem a közelmúltban, amikor az e -
gyik Olaszországban dolgozó tanít vá -
nyomtól levelet kaptam. Idézek rövi den
a levélből, ami nagyon jól esett: „Még
egyszer köszönöm azt, hogy annak ide -
jén, azokban a «fekete időkben» mert
min ket magyarnak és kereszténynek ne -
velni. Remélem, minél többen diákjai kö -
zül ezt megtartották, megőrizték. Köszö -
nöm, hogy írni, olvasni, számolni taní -
tott - ezért tudom most megírni ezt a le -
velet. (folytatás a II. oldalon)

Magyarlápos, 1973. Tanévzárás alkalmával,
a II-IV. B osztály a tanítónénivel.

„Remélem, a képek önmagukról,
önmagukért beszélnek”

Lőrincz László Árpád kiállításának margójára

Amint arról már értesülhettek, június 20-án nyílt meg a nagy bányai
Partner galériában Lőrincz László Árpád  II. Miniatűr fest mény kiál lí tása (és 
nem csak?). A kiállítás anyaga június 20-30 kö zött tekinthető meg, na pon ta 
10-15 óra, kedden, szerdán, csü tör tö kön 18-20 óra között is. Ez al kalomból 
mutatjuk be röviden az a lábbiakban a festő életútját és eddigi pályafutását.

Az elemi iskola elvégzése után a szat -
márnémeti Unio szakiskolába jelent ke -
zett, ahol a szerszám- és géplakatos szak -
ma fortélyaival ismerkedett 3 éven át.
Ezt követően a nagybányai bánya gép-
 felszerelési üzemben (UMMUM) he lyez -
kedett el szerszámlakatosként, ahol több 

olyan pontosságot, odafigyelést és tu -
dást igénylő szakmát is sikerült elsa já -

títania, mint például a műszerek (toló -
méter, mikrométer, nanométer órák,
szög mérők) javítása. Ott alapozódott meg
az apró dolgok iránti érdeklődése. Az
eszterga műhelyben dolgozott egy idős 
esztergályos, Celler Jani bácsi, aki mun -
kaideje után fényképezőgépek javí tá sá -
val foglalkozott, s aki gyakran meg en -
gedte Lőrincz László Árpádnak, hogy
bepillantson eme mesterség rejtel mei -
be. Úgyszintén Deák Ferenc (Ferkó) is 
gyakran ellátta jótanácsokkal az 1964-
 es és 1965-ös esztendőben, neki a Gu -
tinul szövetkezetnél volt javító műhe lye.
Mindez együttesen (folyt. a II. oldalon)

Főtér Fesztivál 2016 -
Támogatási kérelem

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

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

A Főtér Fesztivál mozgalomszerű,
önkéntességen alapuló közösségi tevé -
kenység, a nagybányai és Nagy bá nya -
környéki mag yar civil szerveze tek/cso -
portosulások közös munkája. Nem pro -
fitorientált tevékenység, minden anya -
gi többlet csakis a következő években
megrendezendő Főtér Fesztiválokra, vagy
a nagybányai mag yar közösség egyéb
maradandó, humanitárius és közösség -
formáló tevékenységeire költhető el.

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

2012-től a rendezvénysorozat meg -

fo galmazása: Nagybányai Mag yar Napok.
A Főtér Fesztivál 2016-ra szep tem -

ber 16-18. között kerül sor Nagy bánya
régi főterén.

- folytatás a II. oldalon -

Péter Károly jegyzete:

Mi mindent lenyelünk
„Különleges íróeszköz, nincsen benne tinta.

Nem írógép, nem ceruza, még csak nem is nyomda!
Tojásból és lisztből készül, lelőhelye: levesek.

Tányér szélén kirakhatod belőle a nevedet. Mi az?”

Az igaz, hogy különleges íróeszköz, hogy nincs benne tinta, hogy nem író -
gép, ceruza vagy nyomda, de az is igaz, hogy ezektől sokkal rondább valami,
mert saját nevemet sem sikerült kiraknom belőle, É betűt nem találtam benne. 
Majd próbálkoztam Băsescuval, de az sem ment: az Ă betűt sem találtam. Hir -
telen Johannis államfőnk jutott eszembe, de az ő nevét sem sikerült kiraknom: 
J betű nem volt a csomagban. De az is lehet, hogy nem Johannis hanem Io -
hannis, s akkor nem is kell. Jó, neki nem kell, de Eugen Jebeleanunak, Jókai
Mórnak, József Attilának vagy Juhász Gyulának igen.

Csakhogy mi már ilyenek vagyunk, mindent lenyelünk, még ezt az írásra nem
használható különleges íróeszközt is, amit mi gyártunk, magunknak. Amikor el -
kezdték gyártani, valószínűleg nem kérték ki a tanügyminisztérium vél emé -
nyét, ami az ábécé betűit illeti. Hogy mi az? Hát úgy nevezzük, hogy ABC le -
ves. Lenyelni jó forrón még csak lenyelem, bár tudom, hogy nem valami nagy -
hírű kémikusok, valamint ábécé-hez kevésbé értő gasztrológus-nyelvészek koty -
vasztották…



Titkos praktika
Létezik a világon egy titkos praktika, vagy nevezzük inkább elméletnek,

trükknek, amit egyesek nagyon is ismernek, alkalmaznak is, de nem beszélnek
róla. A titok a következő: ha valamilyen mozgalmat nem tudsz megállítani,
állj az élére! Aztán te majd oda irányítod, ahová neked jó. Ennyi. Az igazság
mindig rövid és egyszerű. És ez világot renget!

Gondoljunk csak a nagy orosz forradalomra, pár munkás jobban akart él -
ni, és valamilyen módon mozgolódott, élükre állt egy elméletekkel, kész ter -
vek kel felfegyverzett vezető, név szerint Le nin, aztán tudjuk, mi lett a vége... A
régi vezetőket meggyilkolták, vagyonuk, aranyuk a más kezére jutott, a mun ká -
sok pedig ugyanúgy dolgozhattak tovább, mint régen, csak éppen elhitették ve -
lük, hogy mindezt ők akarták. Gyilkolni, lopni. De hová lett a mesés cári va -
gyon? A sok arany? Jó lenne tudni.

Aztán ez a bizonyos mozgalom hozzánk is eljutott, azzal a céllal, hogy az
itteni körülményeket gyökeresen megváltoztassa. Útjukban volt a sok önel lá -
tó falu, mert miattuk nem gazdagodtak a nagykereskedők, meg aztán vala mi -
lyen „hivatalos” módon a más kezére kellett játszani a földeket, erdőket. Ki -
ta lálták hát a kulákot meg a kollektív gazdaságot. De kié lett a csűrök, pad lá -
sok, pincék tartalma, amit csak úgy elvettek, a nép nevében? Tönkrement a dol -
gos parasztság testileg, lelkileg. A folyamatot ismerjük, a vége ez a sok nyu gat -
ra menekülő földönfutó, gyökértelen, kiszolgáltatott fiatal, oda „mene kül nek”
olcsó, jó munkaerőnek. Kinek is cselédeskednek? Ez is nagy titok, mire meg -
értjük, jöhet a következő trükk. De azt a folyamatot, azt a titkot nem én, már
mások fogják megfejteni. Talán megoldani? Reméljük a legjobbakat.

Zinner Oláh Ágnes

„Remélem, a képek önmagukról,
önmagukért beszélnek”

(folytatás az I. oldalról) vezette őt a
fény ké pezőgépek javítása felé.

Közben lehetősége nyílt fejleszteni
fényképezőgép-javítói tudását, ehhez vi -
szont ott kellett hagynia az üzemet. Így 
került a Progresul szövetkezethez, majd
1975-ben Bukarestben három hónapos 
intenzív technikumot végzett, ahol a fény -
képezőgépek és a különféle optikai be -
rendezések, szerkezetek javításával kap -
csolatos képzésben részesült. A tech ni -
kumot elismerő oklevéllel végezte.

1980-ban elment a szövetkezettől,
mert az már nem az elvárásainak meg -
felelően működött. Akkor hívták a Fő -
nixbe, amit el is fogadott. Ott a mun ka -
védelmi osztályon dolgozott, ahol laka -
tosi szakismereteit kamatoztatva mun -
ka védelmi feladatokat látott el, bal ese -
te ket fotózott, filmezett. A Főnixtől vo -
nult nyugdíjba 2 000 januárjában.

Időközben nyitott Nagybányán egy
kis műhelyt, amit közel egy évtizedig ve -
zetett, s ahol 1994 decemberében meg -
rendezte első, 33 munkát felvonultató
festménykiállítását. Az alig három nap -
ig nyitva tartó tárlattal nagy sikert ara -
tott, a látogatókat csoportonként kellett 
beengedni, mert egyszerre nem fértek
el a teremben. Az sem mellékes, hogy
a műhely szerszámgépeit (eszter gapa -

dot, marógépet) maga tervezte és gyár -
totta le.

Hogyan került Lőrincz László Ár pád
a festészet vonzáskörébe? Unoka test -
vé rének, Szabó Ferencnek köszönheti, 
aki maga is festett. Lőrincz László Ár -
pád erről így vall:

- Egyik nap azt mondtam neki (már -
mint Szabó Ferencnek): én is tudnék i -
lyet csinálni. Adott festéket, vásznat rá -
mával, ecsetet, majd később megmu tat -
tam neki, mit festettem. Sikert arattam
a képpel, persze műkedvelő szinten. Mi -
után rájöttem a festészet csínjára, elha -
tároztam, hogy kicsi képeket fogok fes -
teni, mert nagyokat minden festő csi nál. 
1986-ban Onişa Silvia festőnő felkért,
hogy küldjek festményeket Hollan diá -
ba, Breda városába egy ott ilyesmivel
fog lalkozó úrnak. Küldtem először há -
rom képet, majd rá egy évre további hat
képet. Köszönőlevelet és plakátot is kap -
tam tőle... Közben a képeknek keret is
kellett, ezért elkezdtem fa megmun ká -
lására alkalmas gépeket gyártani, kör -
fű részt, gépi gyalut a fa profiljának a ki -
alakítására, ami szintén megtekinthető
a mostani kiállításon. Akárcsak az ér -
dekességként kiállított szétszedett fény -
képezőgépek, hogy a látogatók képet al -
kothassanak a hagyományos filmes  és

a mai digitális fényképezőgépek kö zöt ti 
különbségekről. A cérnaművészetet,
mert hogy az is szerepel a kiállításon, 
mindenki fantáziájára bízom. A fotók

is teljes mértékben nélkülözhetetlenek
ebben a szakmában. Remélem, a képek 
is önmagukról, önmagukért beszélnek.

Lejegyezte: Tamási At tila

Gondolatok Tanítók Napja
(június 30.) előtt

- folytatás az I. oldalról -

Biztos vagyok abban, hogy az, Aki -
nek szol gált, megadja a fizetséget, a dó -
sa nem maradt senkinek. Tyukodi E du -
árd, volt tanítványa.”

Nagyon sok „mondanivalóm” len -
ne ezzel kapcsolatban, de azt majd más -
kor. Nem szeretném túlságosan untatni 
a Kedves Olvasót. Inkább egy idevágó
verssel fejezem be írásomat:

A Tanító
Írta: özv. Kocsis Jánosné tanítónő,

Állami Általános Iskola,
Andrásfalva, Vas megye

Elindult ő útra ifjú lélekkel,
Elindult, hogy embereket neveljen.

Pályája göröngyeit nem tudta,
Nem látta, nem érezte.

Csak egy cél volt előtte, egy lebegett:
tanítani, nevelni gyermekeket!

Sok-sok gyermekfej, ragyogó szemek kel
Álmán keresztül nézett feléje.

Álmodta, hogy ez mind az övé lesz,
Minek ő lesz példája, vezetője.

Csak egy cél volt előtte, egy lebegett:
Tanítani, nevelni gyermekeket.

Pályája útjai múló évekkel,
Álmai csalódásokkal teltek meg.
Látta, más a valóság, más az élet,

Látta, hogy rögös, nehéz útra lépett.
Nem így gondolta, nem így tervezte,

Hogy munkáját csak egyedül végezze.
Egyedül nevelni gyermekhadat
Nem könnyű, nem kis feladat.

Hátha még mások romboló kezekkel
Ledöntik, amit felépített.

Mégis, mégis: munkája tanítás, nevelés,
Ezért áldozza tudását, mindenét.

Érzi már, hogy nehéz, súlyos munkába állt,
de céljáért igaz, szent harcba száll!

Felépíti a kőkemény falakat,
ha kell, ledönti az akadályokat!

Ez a cél vezeti minden küzdelmét,
Hogy felépítse gyermekek jövőjét.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

Főtér Fesztivál 2016 -
Támogatási kérelem

- folytatás az I. oldalról -

A Főtér Fesztivál honlapja:

www.foterfesztival.nagybanya.ro

www.facebook.com/foterfesztival

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

- A Főtér Fesztivál part nere: 15 000
lej felett

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

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

3 000 lej között 
- Bronz fokozatú támogató: 500 –

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

zött

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

Támogatási szándékukat kérjük, je -
lezzék emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro

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

A Főtér Fesztivál 2016
szervezőcsapata

Nagybánya, 2016. június

Figyelem!
A Hálő tábor jelentkezési határidejét június 29-ig hosszab -

bították meg. (Jelentkezéskor fizetendő előleg: 5 000 fo rint.)

Részletek a múlt heti lapszámban.



„Ne verd a feleséged” – szülői
tanácsok a középkorból

Amióta léteznek gyerekek, léteznek szülői tanácsok is. Ezúttal két
középkori szöveg, a How the Goode Wife Taught Hyr Doughter (Ho -
gyan tanította egy jó feleség a lányát?), valamint a How the Goode
Man Taught Hys Sone (Hogyan tanította a fiát egy jó férj?) alapján
kereste a medievalist.com arra a választ, milyen útmutatást adtak a
szülők a középkorban gyermekeiknek.

Valamivel több mint száz év alatt
szá mos alkalommal lemásolták mind -
két szöveget, ami arra utal, hogy meg -
fontolásra érdemesnek találták az ab -
ban található tanácsokat. Nézzük tehát, 
milyen tanácsokkal szolgáltak a szülők 
gyermekeiknek a 14-15. században. A
gyermekek nevelésében először is nem -
től függetlenül nagy hangsúlyt kellett
kapjon a vallási kötelességeik teljesíté -
sének felügyelete. A lényeg az volt, hogy
a gyermekek megtalálják a védelmet,
biztonságot és kényelmet a hitben. A
gyermekeket bátorították, hogy járja -
nak templomba, fizessék a tizedet, hogy
ők is áldásban részesüljenek. A szöve -
gekben a hitre vonatkozó tanácsok az
első és az utolsó helyen is szerepeltek,
ami igen gyakori volt a középkori kéz -
iratok esetében, mivel ezzel fektették le
a magatartásra vonatkozó alapelvá rá -
so kat.

A jó viselkedés szabályai szerint a
gyerekektől elvárták, hogy korán fe -
küd jenek és keljenek, legyenek kedve -
sek és nagylelkűek, megfontoltak, ne
le gyenek kapkodók, és ne nevessenek
túl hangosan. A „jó férj” egyenesen azt 
tanácsolta fiának, hogy ne nevessen túl 
sokat, mivel az pazarlás, de a „jó fele -
ség” is amellett érvel, hogy a lányok -
nak nem szabad hangosan nevetni, és
laza erkölcsűként viselkedni , mivel az
olyan, mintha csúnyák lennének.  A lá -
nyoknak a pletykától való tartózkodást 
javasolták, a fiúknak pedig azt, hogy
vá logassák meg a szavaikat. Mindkét
szövegben felhívták a figyelmet a sze -
rencsejáték és a kocsmázás ve szé lye i -
re, valamint óva intettek az ellenkező
nem „ravasz” tagjaitól is – a lányoknak 

például nem volt ildomos ajándékot el -
fogadni olyan férfiaktól, akik megpró -
bálták őket elcsábítani, a fiúknak pedig 
azt tanácsolták, hogy óvakodjanak a kö -
zönséges nőktől, mivel azok csak bajt
hozhatnak rájuk. Ezek a tanácsok azon -
ban javarészt nem hatnak szokatlanul
egy mai ember számára sem.

Vannak azonban olyanok is, a me -
lyek manapság már különösnek tűnhet -
nek. Az anya számos teljesen szok vá -
nyos tanácsa (a lány legyen jó feleség,
tartsa felügyelet alatt a cselédeket stb.)
mellett megemlítette azt is, hogy ha a
lánya elveszíti barátait vagy egyik gye -
rekét, ne Istent okolja, mivel az nem fog
segíteni számára megbirkózni a vesz -
te séggel. Ez nyilvánvalóan kiemel ke -
dik a bölcsen távolságtartó tanácsok so -
rából, mivel azt sugallja, egy gyermek
elvesztése esetén az anya még hitében
is meginoghatott – ez pedig a kö zép -
korban komoly problémát jelentett. A
szöveg két középkorral kapcsolatos
tév hitet is cáfol: azt, hogy egy gyermek 
elvesztését nem élték meg súlyos csapás -
ként, mivel a magas gyermekha lan dó -
sághoz a korabeli higiénés viszonyok
között hozzászokhattak, valamint azt,
hogy a középkorban minden embernek 
megingathatatlan hite volt. Bár ez a ta -
nács nem található meg a szöveg min -
den változatában, az hogy egyáltalán
meg említették, arra utal, hogy ez egy
létező probléma volt, amelyet azonban
nem minden másoló volt hajlandó tu -
domásul venni.

Meglepő lehet az apa tanácsai te kin -
tetében, hogy úgy vélte, jobb elvenni
egy szegény, de jó asszonyt mint egy
gazdagot, mivel nem birtokai száma tesz

igazán értékessé egy feleséget. Fur csa
ilyesfajta tanácsot olvasni a nemesi és
arisztokrata érdekházasságok korából.
Azt persze túlzás lenne állítani, hogy a
házasság modern felfogásáról lenne szó,
mivel az apa emellett úgy gondolta, a
feleség részben szolga, és csak részben 
egyenrangú társ.  Az apa emellett azt ta -

nácsolja fiának, hogy ne verje fe lesé gét,
mert akkor csak utálni fogja – ehelyett
bánjon vele tisztességesen. Ez alapján
úgy tűnik, a középkor talán mégsem a
feleségüket kedvükre verő férjekről szólt, 
bár ismét csak jelzésértékű, hogy egy -
ál talán adtak ilyesfajta tanácsot is.

(mult-kor.hu)

TELEKI MAG YAR HÁZ –
folytatódik a téglajegyek árusítása
KÖSZÖNETET MONDUNK 

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

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

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

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

Mégis modern hamisítvány lehet a „Jézus
feleségéről” szóló papirusztöredék

Valószínűleg modern hamisítvány az a papiruszdarab, amelyen
Jézus állítólagos feleségéről beszél - ismerte el az a harvardi pro -
fesszor, aki évekkel ezelőtt hozta nyilvánosságra az általa Jézus f e -
lesége evangéliumának nevezett töredéket.

Karen King, a Harvard Egyetem
vallástörténésze 2012-ben mutatta be a 
dokumentumot Rómában. A névjegy -
mé retű papiruszdarabra írt, kopt nyel -
vű szövegben egyebek között ez a mon -
dat olvasható: „Jézus azt mondta ne kik:
a feleségem”. A dokumentumot kez -
dettől nagy kétkedéssel fogadták vallá -
si és tudományos körökben, hamisít -
ványnak valószínűsítve az előkerü lé -
sé nek homályos körülményei, a betűk
í rásmódja és a nyelvtani hibák miatt.

Az annak idején a Harvard Theo lo -
gical Review című szaklapban  ismer -
tetett kutatás a 8. századi Egyiptomot
jelölte meg a töredék származási he -
lyéül. A The Atlantic magazin honlap -
já nak múlt heti cikke azonban logikát -
lanságokat tárt fel a papirusz tulajdo -
no sa, Walter Fritz floridai üzletember
történetében arról, hogy miként tett szert
a dokumentumra, továbbá a Kingnek
adott eredetiségigazoló okmányban is
felfedeztek bizonyos ellentmon dáso kat.

Az AP hírügynökségnek küldött e-
 mailjében Fritz mellékelte azt a levelet
is, amelyben kifejti a The Atlantic mun -
katársainak, hogy a töredék nem hami -
sítvány és nem is manipulálták a pa pi -
ruszt, sem a rajta lévő szöveget. „Ha ma
megkérdeznek, hogy melyik irányba haj -
lok inkább, vagyis hogy ősi doku men -
tum ról vagy modern hamisítványról
van-e szó, ezen bizonyítékok alapján
azt mondom, hogy a hamisítványra vok -
solok” - mondta King az AP-nek.

A szakember elmondta, mindig is úgy
gondolta, hogy a töredék nem bizo nyít -
ja, hogy Jézus nős lett volna. Mint azt
korábban hangsúlyozta: a korai keresz -
tény ség legmegbízhatóbb forrásai hall -
gatnak Jézus családi állapotáról. A pa -
pi rusz esetleg betekintést nyújthat a ko -
rai keresztények családi életről szóló
vitáiba. King elmondta, „nem örül”, hogy
hazudtak neki, de „megkönnyeb bü lést”
érzett a The Atlantic cikkének elol va -
sása után. (mult-kor.hu)



Szuperbaktériumot
találtak a riói strandok

vizében
Számos antibiotikumnak ellenálló,

úgynevezett szuberbaktériumot talál -
tak a Rio de Janeiró-i egyetem kutatói
a tengerben a brazil nagyváros part jai -
nál, a turisták körében legnépszerűbb
strandokon, a Copacabanán és az Ipa -
nemán is – közölte a riói hírportálokra
hivatkozva az MTI. A kutatók 2013 és
2014 szeptembere között vettek víz -
min tákat öt riói strandon, de csak most
végeztek a minták elemzésével. Min -
den mintában megtalálták a Klebsiella
Pneumoniae Carbapenemase (KPC)
né ven ismert baktériumtörzset. A KPC 
jobbára kórházakban fordul elő szerte
a világon. A szuperbaktérium jófor -
mán nem reagál a gyógyszerekre, és
például Ausztráliában sok száz fertő -
zést okozott, amelyek némelyike vég -
ze tesnek bizonyult. A baktérium Ázsiá -
ban, Afrikában és Európában is ko -
moly probléma elé állította az orvo so -
kat az utóbbi évtizedben. A szuper bak -
térium-fertőzés tüdőgyulladást és bron -
chitist okoz. A betegeknél nő a ve szé -
lye a tüdőtályog kialakulásának is. A
KPC génállományát egy évvel ezelőtt
térképezték fel a mel bourne-i egyetem
kutatói, és ez segíthet a fertőzés és a
szuperrezisztencia megelőzésében, il -
let ve a kezelés hatékonyabbá téte lé -
ben. Brazil kutatók szerint a baktérium
egészséges emberekre nem veszélyes,
de súlyos, akár halállal járó légúti fer -
tőzést okozhat legyengült embereknél.

A baktériumok mindenütt ott vannak,
de szuperbaktériumok tengerben sem -
miképpen se fordulhatnak elő. Az, hogy
megtalálták őket (a strandok környé -
kén), komoly egészségügyi problémát
jelent – közölte Rafael Duarte, a riói
egyetem kutatója, aki azt gyanítja, hogy
a KPC a közeli kórházak által a ten ger -
be eresztett szennyező anyagokkal ke -
rült a riói strandok vizébe. Korábbi
vizs gálatok során csak a riói Guana ba -
ra-öbölben, illetve a híres Flamengo és
Botafogo strandokon találtak ilyen kór -
okozókat, és be is tiltották ott a für dő -
zést. Ez azonban komoly aggodalmat
váltott ki a sportvilágban, tekintettel
ar ra, hogy a Guanabara-öbölben tart -
ják meg az augusztusban rendezendő
riói olimpia vitorlás versenyeit.

Kiszökött a kifutójából
egy leopárd,
és aludt egyet

Látogatók százait terelték be épü le -
tekbe a Salt Lake City-i állatkertben,
amíg a személyzet egy leopárd után
ku tatott, amely eltűnt elkerített terüle -
té ről. A négyéves nőstény leopárdra
egy órával később mégis látogatók
buk kantak rá, amint békésen aludt egy
magasan lévő szabadtéri kiszögel lé -
sen, alig néhány lépésre acélhálóval el -
ke rített kifutójától - mondta el újság -
írók nak Erica Hansen, az Egyesült Ál -
lamok nyugati részén fekvő, Utah ál -
lambeli Hogle Zoo szóvivője, számolt
be az MTI. Azt egyelőre nem tudják,
az állat hogyan tudott kiszökni a kerí -
té sen. A Zeya névre keresztelt, ritka
amúri leopárdot megtalálása után be -
nyug tatózták - tette hozzá Hansen. A
látogatók közül senki sem sérült meg.
Az állatnak nem esett bántódása - hang -
súlyozta Nancy Car pen ter, az intéz -
mény állat-egészségügyi igazgatóhe -
lyet tese. A benyugtatózott Zeya egy
méternyit esett egy kipárnázott részre
arról a helyről, ahol aludt. Ezt kö ve -
tően egy ketrecben biztonságos helyre
vitték. A vadállat szökéséről szóló je -
lentések a közösségi médiában nagy
iz galmat keltettek, az állatkert látoga -

tói ugyanakkor úgy nyilatkoztak, hogy 
helyben nyugodtan és rendezetten ke -
zelték a szokatlan helyzetet. Zeya ka -
landja néhány nappal azután borzolta
fel a kedélyeket, hogy a cincinnati ál -
latkertben lelőttek egy gorillát, miután
egy négyéves kisfiú beesett a kifutója
körüli vizesárokba. A főemlős el pusz -
títása hatalmas felháborodást váltott ki
a közösségi médiában.

Érkezik a Jibo
közösségi ro bot

A Jibo egy olyan közösségi ro bot,
amelyet a háztartásokba terveztek: vá -
laszol a hangunkra, felismeri az ar cun -
kat, emlékeztet a teendőkre és bejövő
üzenetekre, tud mesélni, fotózni vagy
éppen videohívást bonyolítani. A Jibo
fejlesztői 3,7 millió dollárt gyűjtöttek
egy közösségi finanszírozási kampány
során még 2014-ben, azonban az esz -
köz megjelenése még mindig várat

ma gára. Több késés után most úgy néz
ki, hogy idén októberben tényleg meg -
jelenik a ro bot, amely 749 dollárért
lesz vihető. A Jibo nem csak az idő já -
rást mutatja meg, teszi ki a fotókat a
közösségi oldalakra és kezeli az ott ho -
ni okos eszközöket, de kérdésekre is
tud válaszolni, mint a Siri vagy a Cor -
tana. Az okos ro bot mozog is, illetve a
kijelzőn megjelenő elemekkel, és han -
gokkal színezi ki a reakcióit. 2016-ban
azonban már nem lesz könnyű dolga,
főleg az Am a zon Echo és az ASUS
Zenbo miatt. (pcworld)

Középkori település
maradványaira

bukkantak
Kambodzsában

Óriási középkori településma radvá -
nyokat fedeztek fel kutatók lézer ra dar -
ral Kambodzsában, az Angkorvat
templomegyüttes közelében. Az eddig
ismertnél lényegesen fejlettebb városi
struktúrák, komplex vízellátó rend sze -
rek, sőt elkerülőutak felfedezése akár a 
khmer történelem részleges átírását is
szükségessé teheti – olvasható a Jour -
nal of Ar chae o log i cal Sci ence című
régészeti szakfolyóiratban. „Az erdők
alatt egész városokat fedeztünk fel,
olya nokat, amelyek létezéséről eddig
senki sem tudott” – írja a tanulmány
szer zője, az ausztrál Damian Ev ans.
Ev ans és kollégái helikopterről lidar -
ral, egy lézeralapú távérzékelési rend -
szerrel mutatták ki az építményeket a
sűrű esőerdők alatt. A kutatási ered mé -
nyek szerint a már ismert csatorna rend -
szerek közül számos sokkal nagyobb
az eddig feltételezettnél. A vízműrend -
szer Angkor virágkorának, a 9–13.
szá zad találmányának számít, Ev ans
sze rint azonban itt egy nagyon agya -
fúrt vízgazdálkodási rendszerről van
szó, amely akár több száz évvel ré geb -
bi is lehet. Az ásatásokból már ismert
városias települések is sokkal na gyob -
bak, mint eddig gondolták, egyesek az
ötven négyzetkilométert is elérik. Az
Angkorvattól északkeletre, a Phnom
Kulen hegyen eddig csak egy kis része
volt ismert a Mahendraparvata tele pü -
lésnek. Az újabb adatok szerint a tele -
pülés akkora lehetett, mint Kambodzsa 
fővárosa, Phnompen. Az eddig véltnél
sokkal nagyobb, összetettebb és sű rűb -
ben lakott volt a Sambor Prei Kruk ré -
gészeti lelőhely körüli település is. A
tu dósok eddig úgy hitték, hogy Preah
Khan környéke ritkán lakott volt, az új
lézeres mérések azonban itt is fejlett és
nagy területű városi struktúrákat tártak 
fel. A kutatók feltételezése szerint az
itteni fejlett kultúrák hanyatlását aszály
vagy a vízellátás összeomlása okoz hat -
ta. (mti)

Ez a szerelem!
VÍZSZINTES: 1. “Mondd, mi a

szerelem? ...” (Friedrich Halm). 13.
Beverő! 14. Fejvesztetten menekül.
15. A cowboyok ügyességi versenye.
16. Thaiföldi, vatikáni és spanyol gkj.
18. Régi rádiómárka. 19. Annyi mint
(röv.). 21. Rock and ...; tánc. 22. Ma -
gá nyosan élő személy. 24. ... Kuro sza -
va; japán filmrendező. 26. Lakásbe já -
rat! 27. Toronyiránt. 28. Osztrák költő
(Georg). 29. Osztrák, olasz és thaiföldi 
gkj. 30. Azonban. 31. Elárusító. 32.
Lekvár. 34. Lyukas a kalap! 36. Ringo
Starr hangszere. 38. Távolodni kezd!
39. Angol diákváros lakója. 41. Leköti
a figyelmét a téma. 44. Teniszpálya
jel zője lehet. 46. Ünnepi sütemény. 47. 
Opus (röv.). 49. Fogoly. 50. Félkész!
51. Kettőt kiismer! 52. Új-zélandi
alagút. 54. Kissé sima! 56. Japán val -
lás. 58. Harc. 59. Az Aare francia neve.
61. Szigetlakó nép. 62. Dél-amerikai
kukoricapálinka. 63. Borszesz. 64.
Har ci páncél. 66. Numero (röv.). 67.
Becézett Aranka. 68. Latin köszönés.
69. Francia divatmagazin. 71. Ma ros -
vá sárhelyi téka. 74. Bevitt! 75. Formai.

FÜGGŐLEGES: 1. Állatbörtön.
2. Argumentál. 3. A pincébe. 4. Egy
em ber ...; Kassák Lajos önéletrajza. 5.
... A Vir gin (Madonna). 6. Spanyol
exkirályné. 7. Beakad! 8. Gátba való
ütközés. 9. Párosan nyír! 10. Rabin -
dranáth Tagore regénye. 11. Clunyi
ben cés apát volt. 12. ... Kim; orosz tor -
násznő volt. 17. Város Miskolc köze -
lében. 20. Csíkszeredai vár. 23. Hami -
sítatlan. 24. Gabonát vág. 25. Szakadt
bérlet! 28. Az átló része! 29. ... az
álmok; Galambos Lajos regénye. 31.
... Stignani; olasz op era-énekesnő. 32.
Brazil város, Minas Gerais szövetségi
államban. 33. Díj is van ilyen. 34. A
gondolat befejező része. 35. ... et
con tra; mellette és ellene. 37. Orosz
folyó. 39. ... kezekkel! (Glad stone).
40. Sürgetés. 42. Albán folyó. 43. A
menyhal rendszertani neve. 45. Vőle -
gény párja. 48. Töltött, sült tészta. 52.
Lopakodik. 53. Beárad! 55. ... Lisa;
Le o nardo da Vinci festménye. 57.
Aka raterő, határozottság. 58. A csat
szé lei! 59. Becézett At tila. 60. Az
aranypolgár írója (Károly). 62. Elő tag -
ként trilliomodrészt jelöl. 63. Kidol go -
zott kéz jelzője. 65. Indonéz és német
gkj. 67. A mélybe. 70. Kutya. 72. Be -
menő! 73. Betilt!
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Az orosz bíró által levezetett Izland-Ma gyar or szág
mérkőzés után Putyin megkérdezi Orbán Viktortól:

- Nem kellene elküldenem a bírót Szibériába?
Mire Orbán:
- Ez még kérdés?!

***

Ferenc József császárnak szólnak:
- Fenség! Osztrák-mag yar meccsel kezdünk az

Eb-n.
- Remek, és kivel játszunk?

***
A meccs után Ferenc József így morfondírozik:
- Jó, jó, azt értem, hogy 2-0-ra győztünk, de még

mindig nem tudom, ki el len játszottunk...

***
- Hogyan lehet felismerni a focistákat?
- Négy árnyékuk van.

***

Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén új -
ságolja:

- Képzeld, papa, két gólt is rúgtam!
- Nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény?
- 1:1.

***
A gyerekeket kérdezi a tanárnéni, hogy mit dol -

gozik az apukájuk. Amikor Mórickához ér, ő azt fe -
leli, hogy az apukája egy buzibárban dolgozik, és mez -
telenül táncol más férfiak előtt. A tanárnő erre ki vi -
szi Mórickát az osztályteremből, hogy elbeszél get -
hessen vele.

- Móricka, tényleg ezt csinálja az apukád?
- Áh, dehogy, csak az tök ciki lett volna, ha el -

mondom az osztálytársaim előtt, hogy apukám a Fra -
dinál focizik.

***
- Mit fog elérni a román fociválogatott a fran ci -

aországi EB-n? 
- Az első hazainduló gépet.

***
- Mit fog csinálni a mag yar focidrukker, miután a 

csapata megnyeri az EB-t? 
- Kikapcsolja a Playstationt.

***
Válóper során kérdezi a bíró a házaspár gyere ké től:
- Szeretnél apáddal élni?
- Nem szeretnék - válaszolja a gyerek -, mert

mindig megver.
- Akkor inkább anyádnál maradsz?
- Nem, ő is sokszor megver.
- Akkor, hol szeretnél lakni?
- Szeretnék a mag yar fociválogatotthoz költözni, 

ők sosem vernek meg senkit.

***
Saddam Hussein kivégzése van, bekötött szem -

mel, egy fél cigarettával áll a kivégzőosztag előtt.
Megszólal az ítéletvégrehajtó:

- Saddam Hussein! Eljött az ideje, most még van
egy utolsó kívánsága!

Saddam:
- Azt szeretném, hogy egy mag yar focista lőjön!

***
- Hogy végződött a meccs?
- 0-0
- És az első félidő?

***

Érettség izik a rendőr. Felteszik az első kérdést:  
- Mikor volt az 1848-as forradalom?
- Passz.
- Mi volt az őszirózsás forradalom jelképe?
- Passz.
- Hogy hívják a fociban azt, amikor egyik játékos 

a másiknak továbbítja a labdát?
- Hát ezt speciel nem tudom.

***
A sikertelen középpályás focista meghal, és a

mennyország bejáratához kerül. Hirtelen megjelenik 
előtte Szent Péter:

- Fiam, hogyan találtad meg egyáltalán a ka -
put...?!

Fociszabályok kezdőknek:
- Szöglet kerek vagy ovális stadionban is van.
- A bedobást nem a szurkolók végzik.
- A pálya szélén hiába emelik fel a zászlót, at -

tól még nem indul el a vonat.
- A plexitető alatt ülő játékosok nem a buszra

várnak.
- A 11-est nem csak a 11 számú játékos rúg -

hatja.
- A pálya közepén futó kapus a bíró.

A legidegesítőbb kérdések
a foci EB alatt:

- Kik játszanak az izék el len?
- Átkapcsolnál, amíg megnézem a Lucecítát?
- Szerinted melyik csapatnak szebb a meze?
- Akinek nincs labdája, az miért fut?
- A hosszabbításra is kíváncsi vagy?
- Összesen hány félidő van?
- Azért lassítják a képet, mert a kommentátor

már öreg?

Értelmező szótár focistákhoz:
Vazze' spori! = Nincs igaza bíró sporttárs!
Bedarálom, he! = Nem adok lehetőséget az el -

lenfél játékosának gólszerzésre.
Zanyám van ma, he?! = Mi a helyzet?
Rámozdúttam oszt bement = Szép gólt lőttem!
Nekem a zéletem a Fradi! = Nagyon szeretem

a Ferencvárosi TC-t!
Törd szét! = Te se adj lehetőséget az ellenfél

játékosának a gólszerzésre!
Minnyá gyüvök, Gyuszi! = Nemsokára foly -

tatom a gyakorlatokat, edző úr, csak elszívok egy
cigarettát!

Lűjjé má', tökös = Ne késlekedj a kapura lö vés -
sel, fiatal csatártársam!

Ez a játék, vazze'! = Továbbra is így kell ját -
szanunk, ha nyerni akarunk!

Eeekentük a szájukat = Vereséget mértünk a
nálunk gyengébb teljesítményt nyújtó ellenfélre!

Mit akarol? Még fussak is ennyiér, vazze'? =
Nem vagyok elégedett a heti 200 ezer forintos fi -
ze tésemmel!

Mehecc a levesbe, krumpli! = Te nem vagy
olyan jó játékos, mint én!

A hét híre:

Tegnap hajnalban nagy gyász érte a foci vi lá -
got. Európa ezer legjobb labdarúgójával a fedél -
zeten zátonyra futott és elsüllyedt a Golden Star
turistahajó. Senki sem élte túl a katasztrófát.

A szerencsétlenségnek mag yar áldozata nincs.

De drágám, éppen
ebben a

pillanatban jöttem
ki a meccsre!



2016. június 24. MAGAZIN

Megjelent az 
Erdélyi Gyopár

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

ünnepsége
• Két kötettel indult útjára az EKE- ba -

kancs
• Erőss Zsolt Teljesítménytúra: Zsolt

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

Kriz bán
• Tusnádfürdő termálkútjai

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

EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két ré -

sze (Barangolások a Remetei-

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

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

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

EKE-memória -
kártyák

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

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

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

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

Rizspalacsinta
lisztérzékenyeknek
Egyre többen szenvednek cö -

liákiában, vagyis lisztérzékeny -
ség ben. Bár nem könnyű így főz -
ni, mégis egyre több lehetőség
van arra, hogy helyettesítsék a
lisz tet az ételekben. 

Hozzávalók: 4 tojás; 8 ek tej; 8 dkg rizsliszt; 1 dl szódavíz; 2 ek olaj; 2 ek por -
cukor.

Elkészítés: A tojást keverjük ki a tejjel, szitáljuk bele a rizslisztet, és fél órát
hagyjuk állni. A masszába spricceljük bele a szódavizet. A tésztából a szokásos
módon, kevés megforrósított olajon süssünk palacsintákat. Lekvárral, cukros-
 fahéjas kakaóporral, diókrémmel vagy vaníliás túróval töltsük meg, tekerjük fel
és hintsük meg porcukorral. Ha nem szeretjük az édeset, akkor nyugodtan ké -
szítsük el sós változatban.

Gundel palacsinta
Ha a hagyományos receptek szerelmese vagy, készíts otthon Gundel pala -

csin tát! Garantáltan nagy sikere lesz ennek a desszertnek. 
Hozzávalók: 
A tésztához: 20 dkg liszt; 2 tojás; fél li ter tej; fél dl olaj.
A töltelékhez: 1 dl tej; 12 dkg darált dió; 12 dkg cukor; késhegynyi őrölt fahéj; 

5 dkg mazsola; fél citrom reszelt héja.
A csokoládéöntethez: 4 tojássárgája; 1 kávéskanál liszt; 1,5 dl tejszín; 10 dkg

étcsokoládé; 1 evőkanál porcukor.
A tálaláshoz: 4 kávéskanál rum.

Elkészítés: A tésztához a hozzávalókat
habverővel összekeverjük, és néhány óra
hosszat állni hagyjuk. A mazsolát forró víz -
zel leöblítjük, lecsepegtetjük. A csokoládét
lereszeljük.

A töltelékhez felforraljuk a cukrozott te -
jet. Hozzáadjuk a diót, a fahéjat és a reszelt
citromhéjat, mérsékelt tűzön 1 percig főz zük,
hagyjuk kihűlni. Hozzákeverjük a mazsolát.

Hajszálvékonyan kiolajozunk egy pala -
csin tasütőt, és ezen megsütjük az első pala -

csin tát. A következő palacsintákhoz már nem kell kiolajozni a sütőt, mert a tész -
tában levő olaj hatására nem szabad leragadniuk. Így a sütés sokkal gyorsabbá
válik, mint a hagyományos elkészítéssel, és a konyhánk nem lesz égett zsírszagú, 
a tészta állaga viszont könnyebb lesz tőle.

A palacsintákat megtöltjük a töltelékkel és zsebkendőszerűen összehajtjuk.
Tűzálló tálra rendezzük és betesszük a sütőbe, hogy átforrósodjanak.

A csokoládéöntethez a tojássárgát elkeverjük a liszttel és a tejszínnel. Hoz zá tesz -
szük a reszelt csokoládét, a cukrot, és állandóan kevergetve mártássűrűségűre
főzzük. Tálaláskor a palacsintákat tányérra rendezzük, a csokoládéöntetet ráka na -
lazzuk, ráöntünk egy-egy kanál rumot, meggyújtjuk és hagyjuk a lángot el aludni.

            (folytatjuk)         (femcafe.hu)
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APRÓHIRDETÉSEK

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó rá -
kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny ve ket 
és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

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

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tudat -
juk, hogy a szeretett férj, apa, nagy a -
pa, testvér

FEKETE LUCIAN
(LACI)

2016. június 20-án visszaadta lel két
a Teremtőnek. Gyászolja őt bánatos
felesége, két fia és családjuk.

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a szeretett édesanya, nagy -
ma ma, testvér

KÖLLER MARGIT ÉVA
életének 72 évében 2016. június

21-án eltávozott közülünk. Drága ha -
lottunkat június 24-án, ma 13.00 óra -
kor, a Horea 1 kápolnából helyezzük ö -
rök nyugalomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes. A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a drága férj, édesapa, test vér

id. GULYÁS SÁNDOR
életének 85. évében örökre eltá vo -

zott szerettei köréből. Nyugalma le gyen
csendes, emléke áldott. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik temeté -
sén részt vettek, fájdalmunkban osz -
toztak. A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Köller Ingridnek a szerető édesanya,
nagymama

KÖLLER ÉVA
nyugalmazott tanárnő

elhunyta miatt érzett mély fájdal -
má ban. Emléke legyen áldott, nyu gal -
ma csendes!

A Búzás család

Őszinte részvétünket és együtt ér -
zé sünket fejezzük ki Köller Ingridnek 
szeretett édesanyja

KÖLLER ÉVA
elvesztése miatt érzett fájdal má ban.
Erika, Pali és a gyerekek.

Fájó szívvel értesültünk, hogy sze -
retett biológia tanárnőnk

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

2010-es évfolyamának 8. C osztálya

Őszinte részvétünket fejezzük ki tú -
ratársainknak, Köller Ingridnek a szere -
tett édesanyja, valamint Gulyás Sán -
dor nak édesapja elhunyta miatt érzett
mély fájdalmukban.

Az EKE Gutin Osztálya

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet múlik, de akit szerettünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk

LES GYÖRGY IMRÉRE
Felesége és gyermekei

Szomorú szívvel emlékezünk. Jú -
ni us 26-án lesz 18 éve, hogy a
szeretett anya, anyós, nagymama

PROGLI ILONKA
örökre eltávozott   közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk a koltói

LADÁNYI ERZSÉBET
halálának 10. évfordulójára.
Ottó, Aranka, Norbi és At tila

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.

Nyirbátor
2016.  június 29.

Vásárosnamény
2016. július 7.

0747017580 – Csoma Bea

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

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!

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

Nyári JátszóHáz
Július 4-től, hétfő reggeltől in -

dul a Nyári Játszóház a Teleki Ma -
g yar Házban!

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

Kossuth Kiadó:

A Mag yar Festészet
Mesterei

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

HOLLÓSY SI MON

80 oldalon,
színes illusztrációkkal

Mindössze 30 lejért!

 Továbbra is megvásárolható a

FERENCZY KÁROLY
című kiadvány, ára 25 lej!

Keresse a
Teleki Mag yar Házban!

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN

MEGVÁSÁROLHATÓ
 a Teleki  Mag yar Házban.

HIRDESSEN

a Bányavidéki
Új Szóban!
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EURO-2016: csoportelsőként
jutott tovább Magyarország!
Csoportelsőként jutott be a nyolcaddöntőbe a mag yar labdarúgó

vá logatott, miután harmadik mérkőzésén gólzáporos döntetlent (3-3)
játszott a világsztárokkal felálló Portugáliával. Bernd Storck tanít vá -
nyai az E csoport 2. helyezettjével (a svédeket 1 – 0-ra legyőző Bel gi -
ummal) csapnak össze a következő körben. A Maszol kiküldött tudó sí -
tó ja ott van Lyonban, és percről percre tudósított a történe lem köny -
vekbe kerülő mérkőzésről.

Vége. Magyarország megnyerte az
F csoportot, és az E csoport második
he lyezettjével játszik a nyolcad dön tő -
ben. A második helyet Izland csikarta
ki a 94. percben lőtt góljával, Por tu gá -
lia a 3. helyen csúszott át a rostán.

Három perc hosszabbítás követ -
ke zik

90. perc - Ronaldo lövésétől félt 20
ezer mag yar, de a Real Ma drid sztárja
fölé trafált.

89. perc - támadófaultot fújnak Sti -
e bernél.  ismét lepattan Ro nal do lö vé -
se.

86. perc - Ronaldo próbálkozik egy 
távoli lövéssel, nem találja el a ka put.

A másik mérkőzésen Ausztria e gyen -
lített, ez azt jelenti, hogy Ma gyar or szág
mögött immár Portugália a 2. a táb lá -
za ton, ugyanis Ronaldóék több gólt lőt -
tek. Izland 3.-ként jutna tovább, az oszt -
rákok pakolhatnak. Ha így maradnak
az eredmények.

83. perc - harmadikat cserél Storck, 
leveszi Lovrencsicset, helyére beáll Sti e -
ber Zoltán.

81. perc - lejön Nani, helyére Da -
nilo áll be.

80. perc - Ronaldo lesre futott.
77. perc - nagyon nyomnak a por tu -

gálok. Ronaldo és Quaresma is hely -
zetbe került.

73. perc - ismét megtalálta egy be a -
dás Ronaldót, aki fölé fejel ez alka lom -
mal.

70. perc - Király hagyja a portugál
beadást kimenni. Egy lélegzetvételnyi
szünet mindenkinek jól jön. Közben
csere: a magyaroknál Németh Krisz ti án
áll be Szalai helyére.

64. perc - mag yar kapufa. Rui Pat ri -
cio verve volt.

62. perc - Cristiano Ronaldo fejjel
egyenlít. 3-3

60. perc - André Gomes le, Ricardo 
Quaresma be.

20 ezer mag yar van a Parc Olym pi -
que Lyonnais stadionban. A teljes né -
ző szám 55,514

57. perc - veszélyes portugál táma -

dás balszélen, Ronaldo lövése mellé
megy.

54. perc - újabb mag yar szabad rú -
gás, kb. ugyanonnan, Dzsudzsák első
lö vése elakad a falban, a vissza pat ta nó -
val tesz két lépést, és ráhúzza. GÓ ÓÓ -
ÓÓL! Magyaror szág-Portu gá lia 3-2!

50. perc - Cristiano Ronaldo gyö -
nyörű gólt lőtt, sarokkal. (A Dolce tv
kommentátora szerint a beadás előtt a
jobbszélső lesen kapta a labdát! – sim -
sán) Ismét egál.

49. perc - Lovrencsics futott fel bal -
oldalt, a lövése az oldalhálót érintette.

47. perc - MAG YAR GÓL! Dzsud -
zsák bevágta 25 méterről, Raui Patrició 
mentségére szól, hogy a lövés meg pat -
tant.

46. perc - kezdődik a második fél i -
dő. Bernd Storck levette Gerát, helyét
Bese Barnabás foglalta el. Csere a por -
tugáloknál is: Joao Moutinho helyére a 
luzitán foci nagy reménysége, Renato
Sanches állt be.

A másik mérkőzésen Izland 1-0-ra
vezet Ausztria el len. 

Egy percet hosszabbít az angol bri -
gád.

42. perc - Nani egyenlített. Ro nal dó -
tól kapott jó labdát a mag yar 16-osban,
és 9 méterről vágta be a rövidre.

40. perc - gólt rúgtak a portugálok,
de ketten is lesen voltak. Köszönjük a
jó szemű partjelzőnek.

37. perc - Lovrencsics Gergő ment
szögletre becsúszással, majd bikáz ki
egy beadást. Tényleg a hősies védeke -
zésről szól most minden.

34. perc - minden Geráról szól. Most
sárgalapot kapott. Az UEFA statiszti -
ku saitól tudjuk, hogy a 37 éves és 62
napos Gera Zoltán az Eb-k történel mé -
nek legidősebb akciógóllövője. Ivica
Vastic ugyan idősebb volt nála, de ő
büntetőből volt eredményes.

19. perc - Gera találata nyitotta meg
a gólcsapot. Egy lepattanót ballal úgy
20 méterről vágott a job alsóba! 

19:00 kezdődik a mérkőzés.
(Moldován Árpád Zsolt – maszol)

Magyarország futballteljesítményét irigylik a románok 
Heves indulatokat váltott ki Ro má -

ni ában a labdarúgó-válogatottal szem -
ben a franciaországi Európa-bajnok sá -
gon Albániától elszenvedett vasárnap
es ti 1-0-s vereség, s az ezzel együtt já -
ró ki esés. A bukaresti szaksajtó egy be -
hangzóan csúfos kudarcként értékelte
a válogatott szereplését. „Siralmas”, „kí -
nos”, „szégyenletes” – ilyen jelzőkkel
illették a vezető sportlapok az Albá ni -
ától elszenvedett vereséget, megemlít -
vén, hogy a balkáni csapat legutóbb 68
éve tudta legyőzni Romániát.

Az MTI által idézett Prosport.ro és
a Gsp.ro egyaránt úgy fogalmaz, hogy a
válogatottat egy szerény képességű csa -
pat küldte haza az Európa-baj nok ság -
ról. Mindkét lap az elhibázott taktikát,
az óriási bakikat és az önbizalom hi -
ányt tartja a kudarc okának.

A sporttelevíziók kommentátorai el -
sősorban Anghel Iordănescu szö vetsé -

gi kapitányt hibáztatták. A trénernek
sokan rótták fel, hogy a mérkőzéseken
csak rövid időre küldte a pályára a 36
éves Lucian Sânmărteant, akivel a ro -
mán válogatott kreatívabb, támadóbb
szellemű futballt játszhatott volna. A
kommentátorok úgy látták, hogy a já -
té kosok sem tettek meg minden tőlük
telhetőt azért, hogy a csapat tovább jus -
son. Iordanescu ha lálos fe nyegetést is
kapott: Bukarest ben bekísértek egy fér -
fit, aki a segélyhívó számra telefonálva 
közölte, hogy ki fogja végezni a tré nert.

A Gsp.ro cikkírója kö zöl te: „Nem hit -
tem volna, hogy valaha Magyar orszá -
got kell irigyelnem a futballteljesítmé -
nye miatt”. Úgy vélte, a magyarok szö -
vetségi kapitánya jól tudta ötvözni a fi -
a talok lelkesedését az idősek tapaszta -
la tával, s az együttes folyamatosan az
ellenfél térfelén tartja a labdát, hibákra
kényszerítve riválisát. (Krónika)

EURO 2016 – Szégyenteljes
román vereség és hazautazás 
Románia 1-0-ra kikapott Albániától a franciaországi labdarúgó

Eu rópa-bajnokság vasárnapi játéknapján, az A csoport harmadik for -
dulójában, és ezzel elbúcsúzott a tornától. A csoportból a franciák és
a svájciak jutottak tovább.

A csoportküzdelmek záróforduló já -
ban Anghel Iordănescu tanítványai kezd -
ték jobban a találkozót, de az Eb-újonc
albánok fokozatosan átvették az irá nyí -
tást, több helyzetet is kialakítottak, és
Tătăruşanu kapus hibáját kihasználva
(a román hálóőr rossz ütemben moz -
dult ki Memushaj beívelésénél) Sadiku 
a szünet előtt megszerezte a vezetést.

A második félidőnek is csak az e -
lejét tudták dominálni a románok, ké -
sőbb ismét Albánia akarata érvénye -
sült. Vereségükkel az Eb nyitónapján a 
franciákkal szemben is alulmaradt, majd
a Svájccal döntetlent játszó trikolórok
egy pontjukkal a csoport negyedik he -
lyén végeztek és kiestek. A helyszínről 
tudósító román sportkommentátorok a
román futball legnagyobb szégye né nek
nevezték az Albániával szemben el szen -
vedett vereséget és a csoportból való ki -
esést. Egyébként Albániának – a mely
története első nagy labdarúgó-tornáján 
szerepel – 68 év után sikerült le győz -

nie Románia futball-válogatottját.
A vasárnapi másik mérkőzésen a

házigazda francia válogatott gól nél kü -
li döntetlent játszott a svájci csapattal a 
zárófordulóban. Az A csoportból így a
gallok veretlenül elsőként, az alpesiek
pedig másodikként jutottak a 16 közé.

Eredmény, A csoport, 3. forduló:
Albánia-Románia 1-0 (1-0)

Lyon, 49 752 néző, v.: Pavel Krá -
lovec (cseh);  gólszerző: Sadiku (43.),
sár ga lap: Basha (6.), Memushaj (86.),
Hysaj (94.), illetve Matel (54.), Să pu -
na ru (85.), Torje (93.)

Albánia: Berisha - Hysaj, Ajeti,
Mavraj, Agolli - Abrashi, Basha
(Cana, 83.), Memushaj - Lila, Sadiku
(Balaj, 59.), Lenjani (Roshi, 77.)

Románia: Tătăruşanu - Săpunaru,
Grigore, Chiricheş, Măţel - Prepeliţâ
(Sânmărtean, a szünetben), Hoban -
Popa (Andone, 69.), Stanciu, Stancu -
Alibec (Torje, 57.)

(a Krónika nyomán)

EURO-2016: Kialakult
a nyolcaddöntő programja

Szerda este véget értek a csoport -
mérkőzések, kialakult a franciaor szá -
gi labdarúgó Európa-bajnokság nyol -
caddöntőjének programja. A mérkő -
zéseket Romániában a Dolce Sport és 
a PRO TV is közvetíti.

Június 25., szombat:
Svájc-Lengyelország, Saint- Étien -

ne 16.00
Wales - Észak-Írország, Párizs, Parc

des Princes 19.00
Horvátország-Portugália, Lens 22.00
Június 26., vasárnap:
Franciaország-Írország, Lyon 16.00
Németország-Szlovákia, Lille 19.00
MAGYARORSZÁG-Bel gium,

Toulouse 22.00
Június 27., hétfő:
Olaszország-Spanyolország,

Párizs, Stade de France 19.00
Anglia-Izland, Nizza 22.00

Rajt-cél győzelmet aratott
Rosberg az Európa Nagydíjon

Nico Rosberg, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Euró -
pa Nagydíjat, amelyet az azerbajdzsáni főváros, Baku utcáin ren deztek.

A világbajnoki pontversenyben ve -
zető pilóta mögött honfitársa, a Ferrari
négyszeres világbajnoka, Sebastian Vet -
tel lett a második, a Force In dia me xi -
kói versenyzője, Sergio Perez pedig har -
madikként zárt.  A Mercedes vb-cím vé -
dő brit pilótája, Lewis Ham il ton az ötö -
dik helyen ért célba. Az első rajt hely ről
induló Rosberg szezonbeli ötödik, pá -
lya futása 19. futamgyőzelmét ünnepel -
hette.

A szűkös vonalvezetésű utcai pá lyá -
kon gyakran látható, eseménydús raj -
tok kal ellentétben ezúttal baleset nél kül
megúszta a mezőny a futam kezdetét.
A hatodik körben Vettel annak ellenére 
megelőzte Dan iel Ricciardót, és feljött 
a második helyre, hogy egy nylon zacs -
kó tapadt az autójára. A nyolcadik kört
követően Rosberg már több mint 10 má -
sodperccel vezetett, a tizedik helyről
rajtoló Ham il ton pedig negyedik volt,
majd a 17. körben a kerékcseréjét kö ve -
tően a kilencedik pozícióba tért vissza.

A 19. kör végén a célegyenesben
Ricciardo megelőzésével Raikkönen a

negyedik helyre került, majd a 28. kör -
ben átmenetileg a második volt. Ros berg
előnye már a 20 másodpercet is meg -
haladta, ezért a boxkiállásból vissza tér -
ve is nagy fölénnyel vezetett. Ebben az 
időszakban Ham il ton ötödikként ha ladt,
de rádión komoly technikai problé mák -
ról panaszkodott a csapatának.

A második helyről rajtoló Ric ciar dó -
nak a 21. körben már másodszor kel lett 
kiállnia, és a folytatásban sem tudott a
hetedik pozíciónál előrébb kerülni. A
hajrában Rosberg az első, Vettel pedig
a második helyét őrizte meg maga biz -
tosan, Raikkönen viszont az utolsó kör -
ben a negyedik pozícióba került, mivel 
Perez megelőzte őt.

A Forma-1-es szezon nyolcadik fu -
tama után Rosberg előnye 24 pont az
összetettben Hamiltonnal szemben. Az
idény két hét múlva az Osztrák Nagy -
díjjal folytatódik. (MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


