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„Soha a nőkről csúnyán ne be szélj,
nincs oly alantas asszonyi személy,

aki ne volna méltó tiszteletre:
hisz asszony nélkül férfi nem születne.”

(Pedro Calderón)

A Nemzetközi Nőnap
alkalmából kívánom, hogy 

minden Hölgy lelkébe
tavasz költözzön!

Dr. Bónis István
parlamenti képviselő

Os car-díjas a Saul fia
Gratulálunk Molnár Leventének!

Február 29-én hajnalban, vasár nap -
ról hétfőre virradóra adták át az Os car-
 díjakat: mag yar egész estés film 1989
óta nem volt a jelöltek között, utoljára
pedig 1981-ben nyertünk a Mephistó -
val. Most a Saul fia, Nemes Jeles Lász -
ló első filmje nemcsak bekerült az öt
legjobb külföldi film közé, de meg is
nyerte a kategóriát. 

A televíziók közül az RTL Klub csa -
pott le a filmre, még idén leadják a fil -
met reklámszünetek nélkül.

(Az in dex.hu nyomán)

WEÖRES SÁNDOR: 

A nő* 
A nő: tetőtől talpig élet.

A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,

úgy, amint két-kézzel megfogad ha tod;
a férfié; minderről egy csomó

kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga -

a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,

cimkék között jár, mint egy patikában.
Hiában száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,

mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.

Lehet kis-em ber, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él

s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik -
ha nők szeméből rá élet sugárzik.

A nő: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;

mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,

oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,

mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedően fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve

letottyan cimkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse;

mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,

bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája

a meztelenség.

* Ezzel a verssel kívánunk minden
hölgy olvasónknak boldog nőnapot!

Az RMDSZ kiosztotta a 2015-ös
Ezüstfenyő-díjakat

Az RMDSZ idén 13. alkalommal díjazta azok munkáját, akik jelentős sze re -
pet vállaltak a közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a Szö -

vetség programjának megvalósítá sá ban.
Kelemen Hunor szövetségi elnök 23

személyt díjazott 2016. február 27-én,
Marosvásárhelyen a Szövetségi Képvi -
selők Tanácsának ülése előtt. Me gyénk -
ből Capusan Edit Réka részesült el is -
merésben, akinek ezúton gratulálunk!

Az Ezüstfenyő-díjat először 2002-
 ben adták át, az RMDSZ mega laku lá -
sának 13. évfordulóján szervezett ün -
nepi műsor alkalmával. 

Cégtulajdonos alapítana magánjellegű szakiskolát
Mint általában az egész országban,

úgy megyénkben is nagy gondot okoz
a szakemberhiány. Az egyre inkább é -
rezhetővé váló jelenség sok szakág ban,
de különösen a faiparban mutatkozik
meg. Egyes cégtulajdonosok maguk ven -
nék kézbe a probléma megoldását, ami -
re elméletileg adott is a lehetőség. Ma -
gán inasiskolát hoznának létre a Mára -

maros megyei bútorgyártó és fafel dol -
gozó cégek.

Ez azért fontos, mert szerintük a ro -
mániai állami szakiskolákban nagy részt
elméleti oktatás folyik, a gyakorlati kép -
zés pedig háttérbe szorul. A tapasztalat 

az, hogy a meglévő szakiskolák nem tar -
tanak lépést a piac kérelmeivel. Nem -
csak a fafeldolgozás és bútorgyártás te -
rén vannak gondok. A vállalkozók arra 
panaszkodnak, hogy minden területen
megfigyelhető a jól képzett szakember
hiánya Romániában.

- folytatás a 3. oldalon -

Itt a tavasz! (Kiss Tibor felvétele)

Március 15-i ünnepi programok Nagybányán
Koszorúzó zarándoklattal és gálaműsorral emlékezünk az 1848- 49-

 es mag yar forradalom és szabadságharc évfordulójára Nagybányán;
a programokra az ünnep napján kerül sor, a megszokott helyszíneken.

A március 15-én, kedden 12.00
órakor induló zászlós felvonulás el -
ső állomása ezúttal is a virághegyi re -
formátus-evangélikus temetőben ki a -
lakított honvéd-sírkert lesz. Majd a vá -
rosligeti Lendvay-szobor érintésével 
ko szorúzni fogunk gróf Teleki Sán dor
szobránál a Teleki Ház udvarán, a Fe -
kete Sas fogadó falán található Pe tő -
fi-emléktáblánál, végül pedig a római 
katolikus temetőben, a város első,
1848- as polgármestere, Fésűs Meny -
hért emlékoszlopnál. Az egyes hely -
színeken az egyházak képviselői, a
Lendvay Márton Színjátszó Kör, a Te -

leki Mag yar Ház és az RMDSz fo gad -
ják házigazdaként az ünneplőket.

A koszorúzó zarándoklatot kö ve tő -
en, 18.00 órától a Városi Színházban
kezdődik ünnepi műsor. Köz remű köd -
nek a Németh László Elméleti Lí ce um,
valamint a Nicolae Iorga Általános Is -
kola diákjai, majd a Teleki Mag yar Ház
gyermek-néptánccsoportjának mű so -
rát tekintheti meg az ünneplő közön ség.

A szervezők szeretettel várnak és
hívnak mindenkit a programokra!

Ünnepeljük EGYÜTT
március 15-ét!

(Fotó: Molnár Levente Facebook-oldala)
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Egyházi hírek
* Koltón március 13-án, vasárnap

délelőtt negyed 12-kor kerül sor az ün -
nepi megemlékezéssel egybekötött is -
ten tiszteletre a református temp lom ban. 
Isten Igéjét Nt. Csomay Árpád bi har -
szentjánosi református lelkipásztor hir -
deti. Ünnepi műsorral szolgál a bihar -
szentjánosi gyülekezet kórusa.

Az istentisztelet után koszorúzásra
kerül sor a Teleki-kastély szobor park -
jában és a református temetőben.

Mindenkit szeretettel hívunk és vá -
runk erre az alkalomra!

* A nagybányai Evangélikus-Lu -
theránus Egyházközség, csütörtökön
17 órakor és vasárnap délelőtt  10 óra -
kor tart úrvacsoraosztással egybekötött 
istentiszteletet.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra Ács Ferenc testvérünket,
akit 63 évesen szólított magához az Úr, 
Berei István testvérünket, akit 56 éve -
sen kísértünk utolsó földi útjára és Gor -
dán Árpád testvérünket, aki 82 évesen
hunyt el. Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt, a Nagybánya-óvárosi
Református Egyházközség temp lomá -
ban március 13-án ünnepi istentisztelet 
keretében emlékezünk meg az 1848-as 
forradalomról és szabadságharcról. Igét
hirdet Nt. Papp Tibor, a debreceni re -
formátus kistemplom lelkipásztora.

Lelkigyakorlat –
Szenthárom ság templom

Szeretettel várjuk a kedves érdek lő -
dőket lelkigyakorlatra március 10-12- e
között.

Meghívott vendégünk: Ft. Kozma
Imre OH atya, a Magyarországi Mál -
tai Szeretetszolgálat elnöke.

Minden jó tulajdonságunk forrása Is -
ten. Nyissuk ki a szívünket-lelkünket,
és merjünk változtatni, jobbá és szen -
tebbé válni.

A lelkigyakorlat programja –
Szentháromság templom:

MÁRCIUS 10., CSÜTÖRTÖK:
7.00 óra - Reggeli dicséret
7.25 óra - Rózsafüzér
8.00 óra - Szentmise és bevezető

elmélkedés
17.00 óra - Irgalmasság Rózsafüzére
17.10 óra - Elmélkedés
18.00 óra - Szentmise

MÁRCIUS 11, PÉNTEK:
7.00 óra - Reggeli dicséret
7.25 óra - Keresztút – Egyház taná -

csosok vezetésével
8.00 óra - Szentmise és bevezető

elmélkedés
17.00 óra - Irgalmasság Rózsafüzé -

re
17.10 óra - Elmélkedés
18.00 óra - Szentmise

MÁRCIUS 12., SZOMBAT:
7.00 óra - Reggeli dicséret
7.25 óra - Rózsafüzér
8.00 óra - Szentmise és bevezető

elmélkedés
11.00 óra - Elmélkedés – szeretet -

szolgálatban tevékenykedő csoportok
részére

12.00 óra - Keresztút
17.00 óra - Irgalmasság Rózsafüzé -

re

17.10 óra - Elmélkedés
18.00 - Szentmise
A programok alatt gyónási lehe tő sé -

get biztosítunk, illetve a délutáni prog -
ramok alatt (17.00 órától) a gyer me ke -
ket szeretettel várjuk a Scheffler Ház -
ban. 

* Idén is megtartják Nagybányán A
Nők Ökumenikus Világimanapját. Ez 
alkalommal a Krisztus Király Plébá -
nia Szeretetszolgálat csoportjának a
szervezésében 2016. március 5-én de.
10 órakor veszi kezdetét a közös ima.
Kuba lesz az imádkozás témája és az
imanapi liturgia készítője.

Az imanap öszzefoglaló címe: ,,En -
gedjétek hozzám jönni a kisgyer me ke -
ket, és ne titlsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké az Isten országa.” (Márk ev.
10:14)

Mindenkit nagy szeretettel várnak a 
szervezők!

Bunda Csilla Annamária

* Egyetemes imahét Szinér vá ral -
ján. A hátramaradt alkalmak: 

- március 4., péntek: Nagy Róbert
református lelkipásztor, Magyarcsa holy

- március 5., szombat: Nagy And -
rás református lelkipásztor, Monó

- március 6., vasárnap: Huszár
László Zsolt helybeli református lel ki -
pásztor.

A hétközi alkal mak délután 6 óra -
kor veszik kezdetü ket, míg a vasárnapi 
záró isten tisz teletre délelőtt 10.30 órá -
tól kerül sor.

Mindenkit szeretettel hívunk és vá -
runk!

Huszár László Zsolt

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.

2%
Köszönjük mindazoknak, akik tavaly adójuk 2%-ával a Bányavidéki

Új Szót működtető Pro Ge nius Egyesületet támogatták. Ha tehetik, idén is
ajánlják fel adójuk 2%-át a megye egyetlen mag yar nyelvű heti lap jának.

A Pro Ge nius Egyesületet számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Igyekezetüket, segítségüket előre is köszönjük!
A szerkesztőség

Kedves
Szerkesztőség!

Örömmel olvastam, hogy az Új
Szó megérte az 1500. példány szá -
mát. Adja a jó Isten, hogy még sok-
 sok példány kikerüljön nyom dájuk -
ból! Nehéz ma lépést tartani a kon -
kurenciával (sokan interneten ol vas -
nak újságot), de az igaz ügy végül
mégis mindig győzedelmeskedik. On -
nan jön segítség, ahonnan nem is
vártuk!!! Ez tartja életben Böjte Csa -
ba testvér 5000 árva gyermekét. Nem
halt ki az emberekből a nemes ér zés:
hiszem én is, hogy a szerető össze -
tartás gyümölcsöző lesz ezután is.

Örülök annak is, hogy Felső bá -
nyáról több beszámolót olvashatok.

Kívánok továbbra is sikeres mun -
kájukhoz erőt, egészséget, szép ered -
ményeket.

Tisztelettel:
özv. Csornainé Breuer Erzsébet

nyugalmazott tanítónő
Magyarláposról

Köszönjük a jókívánságokat,
melyekhez hasonlókat kívánunk 
mi is Önnek!

A szerkesztőség

Lehet igényelni a területalapú támogatásokat
A növénytermesztő és állattenyésztő gazdáknak két és

fél hónap áll rendelkezésükre, hogy leadják kéréseiket a Me -
zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez. Azok,
akik május 16. és június 10. között nyújtják be kéréseiket,
minden napi késedelemért 1 százalékos támo gatás megvo nás -
sal kell számoljanak. 

A mezőgazdasági minisztérium tavalyhoz viszonyítva
könnyítette az igénylés feltételeit. A gazdák a kérelmeik mel -
lé a helyi önkormányzat által kibocsátott igazolást kell csa -
tolják, amely a mezőgazdasági regiszterben szereplő ada to -
kat tartalmazza. Több, korábban kért dokumentumot idén
nem kell mellékelni a támogatási kéréshez. Változás az is,
hogy az önkormányzati igazolás kiadását nem kötik a helyi
adók befizetéséhez. (erdelyfm)



2016. marcius 4.HETIRENDEN

Jogi fogalomtár (19.)

A természetes személy azonosító
száma (románul codul nu meric per -
sonal) – A jogképesség egyik kitétele, 
hogy az illető személy azonosítható le -
gyen. Ennek kiváltó oka, hogy a társa -
dalom, amelynek részei vagyunk meg -
kívánja tagjai ismeretét a biztonságos
jogviszonyok megvalósulása érde ké ben.
Ez a természetes személy  azonosító  a -
datai által valósul meg. Ide sorolható a
természetes személy azonosító száma is.

Számos esetben a természetes sze -
mé lyeket nem a nevük által, hanem sze -
mélyi azonosító számuk segítségével a -
zonosítják. Ennek lényege, hogy az i -
lyen jellegű adat könnyebben feldol -
goz ható a számítógépes rend szerek ben, 
s ez felgyorsítja az ügyintézést és a nyil -
vántartást. Továbbá a törvényhozó, prak -
tikusan megoldotta a természetes sze -
mélyt érintő több adat nyilvántartását
e gyetlen szám segítségével. A sze mé -
lyi azonosító számot a születési bizo -
nyítvány kiállításakor az anyakönyvi
vezető állítja össze. 

A személyi azonosító számot 13 szám -
jegy alkotja. Az első szám a nemet és
az évszázadot jelenti, amelyben az a -
dott személy született. A férfiak ese té -
ben 1, nők esetében 2, abban az eset -
ben ha a születési időpont 1900. január
1. és 1999. de cem ber  31. közé esik. A
XXI. évszázadba születettek számára,
vagyis 2000. január 1. és 2099. de cem -
ber 31. között, ez a szám 5 a férfiak és
6 a nők esetében.

A következő hat szám a személy szü -
letési dátumát mutatja év, hónap, nap sor -
rendben. A születési év, csupán az év -
szám utolsó két számjegyét tartal maz za.

A soron következő 8. és 9. szám -
jegy a személyi azonosító számból a me -
gye, vagy a főváros esetében a kerület,
jelzését mutatja, ahol a személyt szü le -
tése után beírták az anyakönyvbe, vagy
ahol a személyi számot lakhelye sze rint
kiállították. Ez 01-52 között vál toz hat,
s a megyéket és kerületeket ábécé-sor -
rendjük szerint számozták meg.

Az ezt követő három számjegy, vagy -
is a személyi azonosító szám 10., 11.,
12. számai  az iktatószámot mutatják,
mely egy 001-999 közötti vélet len sze rű
számot jelöl, melyet azon a napon, ab -
ban a megyében csak egy személy kap -
hat meg.

Végezetül a személyi azonosító szám
végén található a biztonsági szám, mellyel
ennek érvényességét lehet ellenőrizni,
egy előre meghatározott műveletsor a -
lapján.

Nincs lehetőség a személyi azo no sí -
tó szám megváltoztatására, csupán ha
változik a természetes személy neme
vagy születési dátumáról kiderül téves
bevezetése. Továbbá kijavítása lehet sé -
ges, ha hiba történt ennek össze állí tá -
sakor, vagy rosszul került bejegyzésre
a hivatalos okmányokba.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Cégtulajdonos alapítana
magánjellegű szakiskolát

- folytatás az első oldalról -

Aggódnak a cégtulajdonosok

A magán inasiskola ötletét a mára -
marosszigeti Arcer bútorgyártó cég ve -
tette fel. „Romániában ebben a pilla -
natban hetvenezer em ber dolgozik a fa -
feldolgozó iparban, ebből közel tízezer
Máramarosszigeten. Ez egy óriási arány,
az itteni faipari iskola pedig nem tud jó 
szakembereket termelni. Ezért a meg -
ol dást egy magániskolában látnám, vagy
egy vegyes intézményben, a lényeg, hogy
eredményes legyen, és képezzen jó szak -
embereket. A munkások jó része közép -
korú és idős, ha nincs utánpótlás, tíz é -
ven belül lehúzhatjuk a rolót.” – mond -
ja a tulajdonos.

Szakoktatás Romániában

Romániában 2007-ben meg szün tet -
ték az addigi hároméves szakmun kás -
képzőket, mert egyre kevesebb diák a -
kart mesterséget tanulni, ráadásul gyak -
ran a felkínált szakmák iránt sem volt
ke reslet a munkaerőpiacon. Ezután meg -
jelentek a technikumok, ám a kevés
gyakorlati óraszám miatt ezek nem vol -
tak hatékonyak. A szakiskolások szá ma
nagyon megcsappant országos szinten.

A szakmunkásképzőket négyéves
szak középiskolákká alakították, ahol ke -
vesebb gyakorlat és több elméleti taní -
tás volt, ráadásul érettségizni is kellett.
Ez a rendszer vezetett aztán az utóbbi
években tapasztalt katasztrofális vizsga -
eredményekhez. A szakiskolák meg -
szün tetésének következménye volt, hogy
minden ágazatban nagyméretű szak em -
berhiány mutatkozott. Két éve ismét
visszaállították azokat, ám a vállal ko zók
úgy látják, ezek nem termelnek piac ké -
pes szakembereket. Továbbra is sok az
elméleti oktatás, és kevés a gyakorlat.  

Vannak jó megoldások 

Jó megoldásnak bizonyul a duális
képzés is, amely Romániában még gye -
rekcipőben jár, de szerencsére vannak
már pozitív példák. Ilyen a nagy ká rolyi
Simion Bărnuţiu Szakképző Líceum, a -

hol a jól működő rendszernek köszön -
hetően megháromszorozódott a felvé te -
liző diákok száma. Az iskola a helyi vál -
lalatoknak képezi a munkaerőt. A ta nu -
lók ennek köszönhetően egy biztos mun -
kahellyel a kezükben kerülnek ki az is -
kolából. „A gyakorlati képzés az alap ja
mindennek. A duális képzésről pedig azt
kell tudni, hogy élőben, kint a cégnél, kint
egy műhelyben tanulja meg azt a szak -
mát, amit választott a gyermek, nem pe -
dig az iskola padjában. 

A duális szakképzésnek az a nagyon 
nagy előnye, hogy a gyerek élőben meg 
tud tanulni egy szakmát, tehát a 14-15
éves, kilencedikes beiratkozik a szakis -
kolába, szakmunkásképzőbe, és három 
év alatt egy szakmát el tud sajátítani. Ezt
szerintem szinte tökéletesen vagy ennél 
jobban talán nem is lehet úgy, hogy köz -
ben elméleti tanítás, az általános művelt -
séghez tartozó tantárgyak, illetve a szak -
elméleti tantárgyak tanítása az iskolá -
ban történik, a gyakorlati oktatás pe -
dig kihelyezett műhelyekben, kihe lye zett
cégeknél” – meséli Gindele Imre igaz -
gató. A szakiskolák alternatívát jelen te -
nek azoknak a diákoknak, akik nem a -
karnak továbbtanulni, hiszen érett sé giz -
ni sem kell. 

A három év után a tanulók rögtön
munkába állhatnak, de ha igénylik, foly -
tathatják a tanulást, és ezután is lehet
érettségizni, sőt akár műszaki egye tem -
re is lehet felvételizni. Gindele Imre sze -
rint egyébként ezekből a diákokból lesz -
nek az igazán jó mérnökök, akik már
14 évesen kezdenek szakmát tanulni,
ez a módszer Németországban is jól be -
vált. Romániában még mindig jóval nép -
szerűbbek az elméleti középiskolák, a
szülők körében is nagyobb presztízs ér -
tékük van ezeknek – állítja az iskola i -
gazgató. Egy friss felmérés szerint csak
minden harmadik diák tanulna vala mi -
lyen szakmát. Romániában a szakok ta -
tásban részt vevő diákok havi 200 lej
juttatást kapnak az államtól. A szak tár -
ca ezzel az intézkedéssel is vonzóvá a -
karja tenni a 14 és 18 év közötti fia ta lok
számára a mesterségek elsajátítását.

Zahoránszki Brigitta - ehirmondo.ro

Orvoshiány van a máramarosi
iskolai rendelőkben

Orvoshiány van a máramarosi iskolai rendelőkben, a létező egészségügyi szak -
emberek pedig kénytelenek több iskolát ellátni. Vic to ria Goje, a Máramarosi Sa -
nitas Orvosi Szakszervezet alelnökének elmondása szerint többször is versenyt
hirdettek az állások betöltésére, viszont nem jelentkezett senki. Nincs érdek lő -
dés, mivel az iskolaorvosi állás nem túl vonzó egy szakember számára, véli az
alelnök.

Az iskolai rendelők nem nyereségesek sem pénzügyi, sem pedig szakmai fej -
lődés szempontjából. Norma szerint elvileg 1200 diákra van kiszabva egy orvos,
800-1000 diákra pedig egy nővér, ez utóbbi szám az óvodások esetében.

Dimand István - ehirmondo.ro

Érzelmi erőszaknak számít ezentúl, ha
egyik szülő a másik el len uszítja a gyereket

Gyerek elleni érzelmi erőszakként tartják számon ezután a szülői elide ge ní -
tést, azaz azt, amikor egyik szülő a másikat rendszeresen becsmérli azzal a céllal, 
hogy elidegenítse őt a gyerektől. Az erről szóló határozat múlt csütörtökön jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben. 

A pszichológusok szerint az elidegenítés súlyos bántalmazást jelent, mivel a
gyermeket ezáltal megfosztják az egyik szülővel való érzelmi kapcsolattól. 

A gyermekvédelemről szóló 2004/272-es törvényben amúgy szerepel az ér -
zelmi erőszak tiltása (94. cikkely), ám a szankciók fejezetben nem jelenik meg,
hogy ezt bármivel is szankcionálnák. (transindex.ro) 

Nyílt napok a
Németh Lászlóban

A Németh László Elméleti Lí -
ceum és Csendes Mónika taní tó -
néni szeretettel várja az előké szí -
tőbe beiratkozó gyermekeket és
családjaikat nyílt napjainkon, szom -
ba ton 9-13 óra, hétfőn 8-16 óra
között.

Csendes Mónika tanítónéni va -
gyok. Tartsatok velem egy csodálatos utazásra, mely -
nek során együtt bújhatunk kedvenc mese szerep lő -
ink bőrébe, feltárjuk Számország elrejtett kincseit,
megismerjük környezetünket és hagyományainkat. Sok-sok játék, móka, ka -
cagás vár rátok, érdekes és egyben kihívást jelentő fela datok, melyek meg ol -
dásával szinte észrevétlenül fogtok tanulni napról napra új és új dolgokat. Sze -
retettel várlak titeket a Németh László Elméleti Líceum előkészítő osztályába!

XIII. SZILÁGYSÁG -KUTATÁS NAPJA
2016.május 6-7. Zilah-Nagymon

Téma: Száz éve született Márton Gyula (1916-1976) professzor, a magyar

nyelv kutatója. Tudo má nyos előadók jelentkezését 2016. április 25-ig várjuk.

Dr. Bajusz István elnök, Kovács Kuruc János alelnök, az EME Zilah és Vidéke 

és Szilágysomlyói Fiókszervezete nevében 

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd március 8-án és 22-én, 15-16

óra kö zött tart ingyenes jog ta nácsadást a nagy bányai
RMDSz  szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1 sz., I.  e me let).

Fontos tudni, hogy szervezési o kok miatt a fo gadó ó rák
sze mélyes vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján tör ténnek, e zért
megkér jük a jog ta nács adást i gény lő ket, hogy idő ben je -
lez zék szán dé  ku kat a 0262-217103 vagy a 0262- 216593 tele fon számon.



2016. marcius 4. KULTÚR-TÁJ

Máramarosszigetre is
kiterjesztené iskolaválasztási

kampányát a Rákóczi Szövetség
Mag yar iskolaválasztási kampányt indít a Rákóczi Szövetség a kö -

vetkező hetekben beiratkozási programja keretében, a kampány ki ter -
jed a szórványvidékekre is, köztük Máramarossziget is esélyes célpont.

A szervezet tájékoztatása szerint a
tavaszi általános iskolai beiratkozások
előtt mintegy 6500 külhoni, magyarul
beszélő nagycsoportos óvodásnak kül -
denek ajándékot, a szüleiknek szóló le -
véllel együtt.

A magyar iskolaválasztási kam pány
célja: racionális érvekkel meggyőzni a
határon túli mag yar családokat arról,
hogy gyermekük felnőttként remélt bol -
dogulása és a mag yar közösségek hosszú
távú megmaradása szempontjából az a
leghelyesebb, ha mag yar és nem ál lam -
nyelvű iskolát választanak gyerme kük -
nek. A külhoni mag yar iskolák több let -
tudást nyújtanak, hiszen a mag yar nyelv
és kultúra mellett magas szinten bizto -
sítják a többségi nemzet nyelvének és
kultúrájának oktatását – írták a köz le -
ményben.

Pesek Szilárd, a Máramarosszigeti

Rákóczi Szövetség elnöke lapunknak el -
mondta, hogy ezt a kezdeményezést a
Szövetség központi vezetőségével e gyez -
tetve, kiterjeszteni készülnek Mára ma -
rosszigetre is.

,,A Történelmi Máramaros egyetlen 
önálló iskolája, a Leöwey Gimnázium
nagy veszélyben van, ezért itt már nincs
idő a halogatásra. Megkerestük az egy -
házakat is, akik készségesen felaján lot -
ták segítségüket. Szövetségünk első sor -
ban taneszközökkel, de anyagi támo ga -
tásban is részesíti azokat a gyerekeket,
akik román tagozatról visszai ratkoz nak
mag yar nyelvű iskolába” – fogal ma zott 
lapunknak Pesek. Továbbá megálla pí -
totta, hogy rengeteg olyan gyereket is -
mer csupán Máramarosszigeten, kik nek
mindkét szülője mag yar, gyermeküket
mégis román nyelvű iskolába iratták va -
lamikor. Elmondása szerint itt minden -

képp tenni kell valamit, ha az itteni ma -
gyarság nem akarja ennek az iskolának 
a megszűnését végignézni. Ehhez azon -
ban nagyon erős összefogásra lenne szük -
ség.

Nemrég Szigeten is megalakult a
Rákóczi Szövetség helyi szervezete, mely -
nek vezetője Pesek Szilárd tanár. A Szö -
vetség tevékenységéről részletes tájé -
koztatást itt lehet kapni:

www.rakocziszovetseg.org
(M. H. - ehirmondo.ro)

Színe és fonákja:

Ilyen nincs,
és mégis van!
Ha nem nálunk történne, azt mon -

danám: ilyen nincs is. Hűség eskü vel
és titoktartási nyilatkozat aláiratá -
sával próbálná a Román Ortodox
Egyház megakadályozni a lopá so kat
és a sikkasztásokat.

Az új szabály szerint minden or -
todox papnak vagy egyházva gyon-
 kezelő személynek kötelessége esküt 
tennie arra vonatkozóan, hogy az
egyház javait, pénzét becsülettel, hű -
séggel és tisztességgel kezeli, nem sa -
játítja el az egyház bevételeit vagy
használja fel saját célra az egyház
vagyonát, szolgálatából eredő be fo -
lyását, illetve titokban tartja a szol -
gálata során birtokába jutott ada to -
kat. 

Ez utóbbi kitétel elemzésébe most
ne menjünk bele, bár önmagában is
megérne egy ortodox misét, fóku szál -
junk inkább arra, hogy milyen „kö -
zépkori” módon sérti meg ez a ren -
delkezés az ártatlanság vélelmének
alkotmányos alapelvét. Az eskü szö -
vege eleve abból indul ki, hogy min -
denki tolvaj, s a lopásokat megaka -
dályozandó, esküvel szőtt kerítéssel
kell bekeríteni az egyházi vagyont,
ha meg akarjuk akadályozni, hogy
az ugrásra kész haramiák mindent
kisajátítsanak maguknak.

Enyhén szólva is nevetséges ez
az óvintézkedés. Ugyanakkor ag -
gasz tó is, ha azt látjuk benne, hogy a 
XXI. században középkori mód sze -
reket alkalmaz az egyház vagyo ná -
nak a megóvására. Ugyanakkor ez -
zel a megnyilvánulásával az egyház 
hallgatólagosan elismeri, hogy fel -
kentjei, egyháztanácsosai, kurá to ra i 
nem éppen „templomajtók”, hogy stíl -
szerűen a román népi kifejezést hasz -
náljam.

Szóval, ha nem nálunk történne,
azt mondanám: ilyen nincs is. Mivel 
nálunk történik mindez, méghozzá
napjainkban, csak azt mondhatom:
ez csak természetes!

Tamási At tila

Fotó: kronika.ro

Drámapedagógia és kézművesség az
oktatás folyamatában 2015–2016 – év -
közi továbbképző pro gram pe dagó gu -

sok számára. A Romániai Mag yar Pe -
dagógusok Szövetségének Partiumi Ok -
tatási és Módszertani Központja pá lyá -

zat útján elnyert anyagi támogatással –
Magyarország Emberi Erőforrások Mi -
nisztériuma – Külhoni Magyarok Osz -
tálya, Balassi Intézet – évközi to vább -
képző programot indít 2016. március
18–20. között.

Drámapedagógia és kézművesség az 
oktatás folyamatában címmel hirdet nek
továbbképző programot a Máramaros
megyei mag yar pedagógusoknak.

A pro gram célját, rövid leírását, il -
letve a beiratkozáshoz szükséges űr -
lapot (fontos a mezők pontos kitöltése, a
képzés megjelölése!) az RMPSZ hon lap -
ján találják meg: rmpsz.ro.

A tanfolyam időtartama 20 óra. A
képzés kezdési időpontja 2016. már ci -
us 18., 17 óra. Célcsoport: Máramaros
megyei pedagógusok. Helyszín: Mára -
marossziget, Leöwey Klára Elméleti Lí -
ceum

Képzők: Rusz Csilla, Tóth Éva And -
rea.

Helyek száma: 40.
A tanfolyam végén a résztvevők szá -

mára tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési határidő: 2015. már -

cius 11.
Programszervező és programfele lős

Demeter Emőke Csilla és Béres Ildikó.

Lőrincz János látogatása a
temető csendes lakóinál

A felsőbányai népi költő több évtizede idézte fel a római katolikus
teme tő inkben nyugvók életútját. Az általam kiválasztottak fele leve -
nítését stilizáltam, helyenként kurtítottam. (Boczor József)

Édesanyám, Lőrincz Györgyné 1917. dec. 21-én halt meg 57 éves ko rá ban.
Az ünnep előtti napon temették. A nagy hó miatt nehezen jutottunk el a sírhoz.

Sokszor gondolok imáimban Mag yar Bálintra, a jó kanonok úrra, a jeles
költőre, aki engem is megtisztelt látogatásával, egy verseskötetével mega ján -
dékozott, és sok szép levelet küldött nekem. Egy levelében így ír: ,,Kérem, Já -
nos testvérem, tartson meg imádságos emlékezetében akkor is, mikor már nem
leszek az élők között.”

Dimand Károly tanító, az esperes úr öccse tanított engem az első osz tály -
ban. Tőle tanultam az első vers et édesapám köszöntésére.

Köhler János jóságos lelkű hamarabb meghalt, de aztán jött a doktor sú -
lyos betegsége. Egyszer korán reggel, mikor mentem templomot nyitni, az ab -
laknál állott, és onnan kiabált nekem: ,,János, hozzon hamar orvost, papot,
mert borzasztóan szenvedem.”

Nukman Richárd és felesége szép pár volt. Gyakran sétálgattam a kert -
jükben. Nukman bányaigazgató volt, és a háború idején üzemparancsnok.

Csausz Károly orvos gyakran jött hozzánk, zúgolódás nélkül, bár mogor -
vának látszott. 

Penczák Erzsikét  többször meglátogattam. Olyanfajta betegsége volt, mint
nekem. Ajánlgattunk egymásnak gyógyszereket. Amikor érezte, hogy közel a
vég, ágyához hívta leányait, és együtt mondták az esti imát: ,,Édes Istenem,
hálát adok neked...”

Drámapedagógia és kézművesség az oktatás
folyamatában címmel hirdetnek továbbképző programot

a Máramaros megyei mag yar pedagógusoknak

A hét mottója:
,,Ha jó okot adsz egy nőnek a

küzdelemre, száz férfi erejével fog 
harcolni.” (An thony Ryan)
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Adalékok Magyarlápos
kultúréletéről 1955 és 1985 között

Legutóbbi írásomban említettem, hogy
édesapám szerencsés hazaérkezésével 
megváltozott nemcsak a család, hanem 
a magam élete is.

Miután kipihente magát, édesapám
összehívta a „Családi Tanácsot”, hogy
megoldjuk a megváltozott körül mé nyek -
hez való alkalmazkodást. Velünk, gyer -
mekeivel kapcsolatban a következő kép -
pen határozott: „A leány (én) szeret ta -
nulni, diplomát adunk a kezébe, a fiú nem
szeret tanulni, mesterséget adunk kezé -
be!” Punktum!

A háború, a bombázások miatt a III. 
polgári után meg kellett szakítanom ta -
nulmányaimat. Édesanyámnak más ter -
vei voltak velem kapcsolatban, de most
édesapám határozata érvényesült.

Életem további folytatásával most
nem foglalkozom, inkább azt szeret ném
bemutatni, hogy szülővárosom a há bo -
rú után hogyan kezdett új életet. Ennek 
volt napos és árnyékos oldala. Az u tób -
binak az volt a hibája, hogy azok ra gad -
ták magukhoz a hatalmat, akik nem ér -
tettek a vezetéshez, csak az osz tály harc,
a gyűlölet irányította őket. Nem is vol -

tak idevalók, hanem idegenek, ráa dá sul
iskolázatlan személyeket vettek ma guk
köré. Ez a helyzet a város hanyatl á sá -
hoz vezetett. De volt egy másik, jóa ka -
ratú tábor, amelyik szerényen, de hatá -
rozottan munkálkodtak Magyarlápos kul -
turális színvonalának emeléséért. Első -
sorban a tanügyi dolgozók, meg a töb -
bi haladni vágyók. Megalakították a Szín -
játszó Társulatot. Ez a tevékenység kü -
lön fejezetet érdemel. A másik nagy kul -
turális eredmény a zene- és énekkar meg -
szervezése. Ebből a szempontból na gyon
szép korszak volt szülővárosomban az
1950-es, 60-as, 70-es évek időszaka, a
sok-sok színvonalas előadás román és
magyar nyelven. A zenekar vezetője egy
nagyon szimpatikus művész lelkületű
kereskedő volt, Bányai János bácsi. Ki -
tűnően hegedült, s a zenekedvelőket ma -
ga köré gyűjtötte. Minden hangszeres
szerepelt: az akkor divatos tangó har mo -
nikától a nagybőgőig, a dobtól a cin tá -
nyérig. Sokat gyakoroltak szabad ide jük -
ben, aminek siker volt az eredménye.
Együttműködtek az énekkarral. Jó han -
gú személyekből állt a kórus. Négy szó -

lamú színvonalas darabokat tanultunk
be, a román, mag yar népdalok mellett.
Sikeres előadásunk nem csak a hely be -
lieket szórakoztatta, hanem vendég sze -
repelni is jártunk. A román nyelvű da -
rabokat Gh. Vele tanár úr, a mag yar nyel -
vűeket pedig Topán Gyurka zenetanár
tanította be. Sokszor a próbákról éjfél
körül tértünk haza, de másnap helyt áll -
tunk a munkahelyünkön. A mellékelt
fotó is bizonyítja, hogy komoly zene-
és énekkarunk vol t!

Hosszú volna felsorolni vala mennyi
kórustag nevét, bár legtöbbjükre jól em -
lékszem (magam is köztük vagyok). Fi -
zikai és szellemi dolgozók egyforma lel -
kesedéssel vettünk részt mind a pró bá k on,
mind az előadásokon.

A fiatalság jelen legi tevékenysége
más irányú, amiben tájékozatlan va gyok.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő,

Magyarlápos

1962

TAPSONY ENDRE:

Káplár Mihály, a betyárfiú (1.)
1914-ben, a szarajevói merénylet után egy hónappal, július 28-án I.

Ferenc József a kialakult helyzettel kapcsolatban döntött és ISCHL-ben
kijelentette, hogy „Ebben a komoly órában tudatában vagyok elha tá ro -
zásom egész horderejének s a Mindenható előtti felelősségemnek. Min -
dent megfontoltam és meggondoltam...”

Ezzel Szerbiának megüzente a háborút. A háború közel négy és fél esz -
tendeje alatt több, mint három és fél millió mag yar honpolgár teljesített
katonai háborús szolgálatot szinte valamennyi harctéren.

A veszteségeik óriásiak voltak. 650 821 főnyi halottat, 743 000 sebe -
sültet és körülbelül ugyanannyi hadifoglyot jegyeztek. Ezelőtt száz évvel, 
1916-ban tehát javában zajlott az első világháború. Arról, hogy miket is
éltek át a mag yar katonák a harctereken, itthon papírra vetett visszaem -
lékezéseikből szerezhetünk tudomást. Közéjük tartozik TAPSONY END -
RE volt sülelmedi református lelkipásztor is, akinek írásai közül, a hős
katonákra való emlékezésképpen olvassuk el az alábbit. (Vicsai György)

Hadviselt em ber azonnal kiismeri ma -
gát benne, hogy a névnek elébe tett sár -
zsi közös hadseregbeli vitézt jelez s az
emlékezetes „betyárfiú” díszjelző pe dig
a német Mordskerl sokat jelentett, ma -
g yar katonafordítása. Nem minden ki -
nek járt ki az utóbbi titulus, lett légyen
egyébként bármekkora nagy rang is a
gallérjára varrva; a dicséret és meg be -
csülés netovábbja volt az: általánosan
csodált bátorságból, derékségből szü le -
tett. Nem érdem nélkül kapta és viselte
Mihály József káplár sem, de büszkébb 
is volt rá, mint az álla alatt fehérlett két
„krumplivirágra”, noha az is igen szám -

bavehető tiszteletet fagyasztott irá nyá -
ban a közönséges sorbéliek arcára. Mind -
ezek szerint semmi csodálkoznivaló sem
lehet azon, ha kidukált káplár Mihály ré -
szére a megbecsülés kapitány úr Huth tól
is, sőt ami ennél több, a közvetlen fe lébb -
való tűzmester úr Schatztól, a „dísz fő -
rendőrtől” (Dienstführender), holottan
ő természettől fogva morózus férfiú, hi -
vatalára nézvést pediglen mindenható
lévén, nem erősen pazarolta az alantas
szerelmet.

Csönd ülte, szépséges, kékpalástú au -
gusztusi estén lett az ismerősöm káplár 
Mihály József, amikor Galíciában, a gya -
loglásban agyonfáradt transzportból be -
osztottak az ágyújához. Nem kellett hoz -
zá éles szem: a kínos rendből, a ke mény
intézkedésekből, miket legénységéhez
jobbra-balra elrecsegett, tüstént láthat -
tam, hogy nagyhatalom, akinek jóa ka ra -
tát kiadós dolog lesz megnyerni, már -
csak a tapasztalatszerzés szempontjá -
ból is. Mert ámbár igaz, hogy hason ló -
an, két fehér csillag terpeszkedett az én 
hajtókámon is, de mi az akkor, amikor
a kaszárnya bábjátékából a harciüteg ko -
molyramenő valóságába csöppen bele
az em ber, ahol a legutolsó, csata pró -
bált tüzér is fölényesen otthonosabb,
mint a frissen „kilódított önkéntes úr”!

Káplár Mihály nem remélt, ki tün te -
tő keggyel parolázott le velem, s mert

éppen „csend” volt, hosszan elbe szél -
gettünk az első harctéri menázsi után.
Nagy szakértelemmel, tőről-hegyre tájé -
koztatott mindenről s én úgy hall gat tam,
mint valami orákulumot, irigyen pil lant -
gatva Fibire, a mindama böl csessé ge -
ket már régen begyébe szedett mar co -
na irányzóra, ki egykedvűen pipázott
az ágyútalp végén s bambán bámulta,
mint tűzi fel az Úristen a nagy ezüst me -
dáliát az ég kék köpenyegére.

Káplár Mihály oldala mellett estem
át a tűzkeresztségen, semmi veszede lem -
től meg nem rettenő, vitézi tekintetéből 
tanultam el az annyira szükséges egy -
kedvű nyugalmat, csodálatos ösztönös
megérzéseiből a helyzetekben tájé ko zó -
dó képességet. Különös összetételű, meg -
figyelni-érdemes jellem volt ez a ken -
derszőke, tömzsi, fiatal katona, akinek
villogó macskaszeme, konokan feszü lő
álla tudta csak férfiassá rajzolni ham vas
gyermekarcát. Eset nem adódott, hogy
valakire rászorult volna; helyzet, hogy
fel ne találta volna magát benne. Új ál -
lásban az ő ágyúja lett leghamarabb tűz -
késszé, s percek alatt ott tátongott mel -
lette a boszorkányos gyorsasággal ki -
vájt, sírveremszerű ugrólyuk is. Nyári
estéken büszke törzsfőnökként járt-kelt

a sátorgúlák között, vagy az otthagyott
akácosfaluk hangulatát elővarázsoló har -
mónikájából kicsalogatott nóták szár -
nya in szállítgatta haza a lepihent tábor
álmodó lelkeit. Rajta ki nem fogott a hű -
vös, esőkönnyes ősz, összekerítette a tü -
zelőt a rőzseszegény vidéken is, cso -
dájára az élhetetleneknek, akiket aztán
egy világért oda nem engedett volna a
csalogató lángok mellé.

- Eredj! Alábbvaló vagy a cso jes -
nél!... Eredj, míg ki nem húzod a lutrit!
- zavarta el a más ágyúktól érkező, di -
dergő s potyára melegedni akaró za rán -
dokokat.

Bezzeg nem izgatta Mihályt az eső -
ben-hóban való menetelés sem, ami o -
lyan elkeseredett ábrázatot rögtönzött
az üteg ázó-fázó, csatakos kígyójára. Le -
akasztotta a lőszerkocsin lógó, féltve őr -
zött felszerelést és nekiöltözött. Fel vet -
te a teljes agyusztirung mellett is rá me -
nő, sátorlapból készült, maga szabta ha -
talmas esőkabátot, fejére húzta a csuk -
lyát, úgyhogy csak kis, pisze, szi ma to -
ló orra piroslott ki alóla. Előkerült a fé -
lelmesen nagyméretű honnan-honnan
nem „akasztott”, kék-piros kofa eser nyő
is s megnyekkenő drótvázával felébe
rebbent, mint óriás madár. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

És mégis mozogni fog
1977. március 4-én, 39 évvel ezelőtt, nagy erejű földrengés rázta meg Bu -

karestet. A földmozgás következtében több, mint 1500-an haltak meg, 11 320-
 an megsérültek és 32 000 lakás omlott össze, vagy vált lakhatatlanná. Ro má -
nia szerte 32 900 épület dőlt össze, 35 000 család maradt hajléktalan és több,
mint 200 000 épület rongálódott meg. Az emberi áldozatok száma 1570 volt.

Nemzetközi statisztikák szerint Románia a földrengések viszonylatában a
legveszélyeztettebb európai államok közé tartozik.

Az 1977 előtti és a jelenlegi helyzet nagymértékben hasonló, hiszen a laká -
sok jelentős része 45-55 évvel korábban – a spórolások idején - épült, a ren gé -
sek alatt megsérült házak tartószerkezeteit pedig – akárcsak most – nem javí -
tották meg, legfeljebb a repedéseket tűntették el.

Ha már megráztak bennünket, akkor tanulhattunk volna az esetből. De mi
nem és nem: az akkor megrongált épületek tartószerkezeteit nem erősítettük
meg; folytatjuk lakásaink átalakítását kényünk-kedvünk szerint, tartófalakat
döntünk le csakhogy „modernizáljuk” a kommunizmus halála után szerzett tömb -
házi lakásunkat.

Végezetül, ne legyünk mi okosabbak Ga li leo Galilei és Jókai Mórtól, mert
a föld mozogni fog, annak ellenére, hogy mi feledékenyek, hanyagok és fele -
lőtlenek vagyunk. S akkor mi lesz velünk?

Dr. Tapsony Endre emlékére - 2003,
Sülelmed (Molnár Kálmán

gyűjteményéből)
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Hu mor-zsák

Férj nőnap alkalmával a fe -
le ségéhez:

- Ünnep van, pihenj! Nem
kell semmit csinálnod. Még mo -
sogatni sem kell... Majd el mo -
sogatsz holnap.

***
- Kisasszony, mondja meg 

a férjének az örömhírt, hogy a -
pa lesz - mondja az orvos a fi a -
tal nőnek az alapos kivizsgálás 
után. 

- Doktor úr, nekem nincs
fér jem, még hajadon vagyok.

- Akkor mondja meg a vő -
legényének - folytatja a doki. 

- De doktor úr, vőlegé nyem
sincs! - válaszolja a lány. 

- Akkor mondja meg a sze -
retőjének - mondja a doki. 

- Az sincs, és még férfival
sem voltam - feleli a nő ártat la -
nul.

- Akkor tudja mit - mondja 
a doki sóhajtva -, menjen haza
és mondja meg az édesany já -
nak, hogy készüljön fel Jézus
második eljövetelére!

***
- Tudjátok, miért szebb a

nők hangja?
- ???
- Mert az üres fejnek jobb

az akusztikája.
***

- Miért két rekeszes a nők
retikül je?

- ???
- Az egyik rekeszben van -

nak a cetlik, hogy „nem va gyok
hülye tyúk”, a másikban meg a 
magok...

***

- Mi a különbség a terro ris -
ta és a menstruáló nő k özött?

- ???
- A terroristával lehet tár -

gyalni.

***

Kétéves tengerentúli szol gá -
lat után hazatér a katona, s fe -
leségét egy újszülött tár sasá gá -
ban találja az ágyban. 

- Melyik szemét barátom volt
az? - kérdezi őrjöngve. - Biz to -
san Alex, nem? 

- Ugyan, ugyan - tiltakozik 
sírva az asszony. 

- Akkor az a rohadt Steve...
- Dehogy. 
- Fogadok, más nem le he -

tett, csak az a sunyi Brian... 
- Nem, drágám. Arra nem

is gondolsz, hogy nekem is le -
hetnek barátaim? 

***
Egy terhes asszonyka el len -

őrzésre megy a nőgyó gyász hoz.
A vizsgálat után szégyellősen
megszólal:

- A férjem megkért, hogy
kér dezzek meg valamit...

- Tudom, tudom - feleli a
doktor. - Megnyugodhat, a szex
nem veszélyes egészen a ter hes -
ség utolsó hónapjáig.

- Nem egészen erről van szó.
Azt szeretné tudni, hogy nyírha -
tom-e továbbra is én a füvet.

***
Női logika:
- Nem szeretem az ubor kát, 

és nagyon örülök, hogy nem sze -
retem, mert ha szeretném, ak -
kor megenném, pedig nagyon
utálom.

***
A fiatal, csinos nő panasz -

kodik az orvosnak:
- Doktor úr, ötödik éve va -

gyunk házasok, és eddig még
nem sikerült teherbe esnem. 

- Megnézem, asszonyom,
hogy mit tehetek. Vetkőzzön le,
kérem, és feküdjön föl az asz -
talra. 

- Szó sem lehet róla. Le ga -
lább az első gyermekemnek le -
gyen a férjem az apja.

***
Ősember az ősasszonyhoz: 
- Lefekszel velem? 
- Nem! 
- Miért nem? 
- Nincs kedvem! 
Fogja az ősember a bun kó -

ját, és fejbeveri az ősasszonyt. 
- No, most lefekszel ve lem?
- Nem! 
- Miért nem? 
- Fáj a fejem!

***
- Miért egy bites a női agy?
- ???
- Értem - nem értem.

***

Egy lengén öltözött szőke
bombázó bemegy a bankba és
egy száz dollárost akar be vál -
tani. Az alkalmazott megnézi a 
kezébe nyomott bankót, majd

visszaadja azt a nőnek, mond ván:
- Ez a pénz hamis. 
Mire a nő felsikolt: 
- Hamis? Úristen, akkor en -

gem megerőszakoltak!

- Régen bezzeg hogy örültél, ha egy kis
ibolyát hoztam haza... (Izsák Jenő karikatúrája)

Ha a férfiak adnának tanácsot a női
magazinok levelezési rovatában

Kedves József!
Szeretném, ha segítenél nekem. Tegnap, amikor elmen tem

otthonról dolgozni, a férjem otthon maradt és szokása sze rint
tévét nézett. De nem jutottam túl messzire, mert a kocsim mo -
torjával történt valami. Haza sétáltam, hogy a férjem segít sé -
gét kérjem. Amikor haza értem, nem hittem a szememnek. A
hálószobai nagy tükörben illegette magát az én fehér ne mű -
im ben, lábán az új szandálommal és a piperetáskám tar tal mát
is magára kente. 32 éves vagyok, a férjem 34, és 12 éve va -
gyunk házasok. Amikor így lebukott, azt próbálta bemesélni,
hogy azért öltözött az én alsóruháimba, mert nem találta a sa -
játját. De amikor azt kérdeztem, hogy miért festette ki az ar cát, 
könnyekben tört ki, és bevallotta, hogy már 6 hónapja viseli ti -
tokban a cuccaimat. Megfenyegettem, hogy ha nem hagyja ab -
ba, elhagyom. 6 hónapja bocsájtották el a munka he lyéről, és 
azóta teljesen a padlón van. Nagyon szeretem a férjemet, de
mióta ultimátumot kapott, három lépés távol sá got tart. Úgy
érzem, hogy nem tudok közelebb kerülni hozzá. Kérlek, segíts!

Köszönettel: Mónika

Kedves Mónika!
Annak, hogy megállt a kocsi motorja ilyen rövid vezetés u -

tán, nagyon sok oka lehet. Először is azt nézd meg, hogy van- e 
elég benzined. Ha igen, akkor lehetséges, hogy a benzin pum -
pával van a baj. De ha az is működik, akkor biztos, hogy nem
kap elég levegőt, vagy a gyertyák piszkosak és nincs szikra.
Remélem, ezzel segíteni tudtam.

Üdvözlettel: József
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PÁLYÁZAT!
„Álmaim Nagybányája”

Pályázatot hirdet a Teleki Mag yar Ház
mag yar nyelven tanuló tehetséges,

képzőművészeti érdeklődésű fiatalok számára!
A pályázat keretében 7-12. osztá -

lyos diákok jelentkezését várjuk. A si -
keresen pályázó fiatalok meghívást kap -
nak a Ház képzőművészeti tehetség se -
gítő programjába való bekapcsoló dás -
ra, illetve lehetőséget biztosítunk szá -
mukra, hogy hivatásos alkotómű vé szek
vezetésével mélyítsék el ismereteiket,
fejlesszék képességeiket. A rendszeres 
oktatás és gyakorlatok mellett műte rem -
látogatásra, a nagybányai Művészeti
Múzeum régi és kortárs képző művé -
szeti gyűjteményének megismerésére,
valamint kortárs képzőművészekkel va -
ló megismerkedésre is lehetőséget biz -
to sí tunk.

A „Ge nius loci” (a hely szelleme)
Nagybánya Képzőművészeti Mű hely
szakmai vezetői Deák Orsolya és Győ -
ri Kinga nagybányai képzőművészek.
A műhelytevékenységek (grafika és fes -
tészet) március 26 – május 30. között
zajlanak Győri Kinga klastromréti mű -
termében, szombat délelőttönként, ösz -
szesen 8 alkalommal. A zárókiállításra
június első felében kerül sor, a Teleki
Mag yar Házban.

A pályamunka témája amellyel a
képzésre jelentkezni lehet: „Álmaim
Nagybányája”. Készülhet A4-es mé ret -
ben, bármilyen technikával és alap a -
nyagra. A pályamunkákat a Teleki Ma -
gyar Házba várjuk, beadási határidő
2016. március 19., szombat este 8 ó -
ra. A csoportba legtöbb 20 résztvevőt 
tudunk fogadni.

Szeretettel várjuk tavalyi, hasonló
programunk résztvevőit és új jelent ke -
ző ket egyaránt!

A pro gram az Er délyi Tehet ség se -
gítő Tanács és a Te le ki Mag yar Ház
Társaság együtt mű kö dé sében valósul
meg. Támogatója az Emberi Erőfor rás
Támogatáskezelő, a NTP-HTTSZ-M-15
sz. pályázat keretében.

Információ: Dávid Lajos (0744-
 919166), Deák Orsolya (0756- 866-
 156), Győri Kinga (0742- 895468), vagy
személyesen a Teleki Mag yar Ház i ro -
dájában. (TMH)

Nyerj tizenötezret
tizenötödikén!

Köszöntsd Bem apóként a honvédeket,
vagy írj olyan ünnepi beszédet, amelyet

a szomszéd is megtapsol!
Március 15., a nemzet ünnepe, amelyről valamilyen formában a bá -

nyavidéki magyarlakta településeken is megemlékeznek. Az 1848- 49- es
forradalom és szabadságharc emlékünnepe alkalmából nemes ver -
senyre hívjuk a bányavidéki gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket!

1. Vetélkedő V-VIII.
osztályosok számára

Légy te is Bem apó!

Tudjátok-e, hogy Bem tábornok,
Kos suth Lajos parancsára 1848 de cem -
berében a lőporgyárral is rendelkező
Nagybányáról indult az erdélyi had já rat
győztes csatáiba, oldalán „a vad gróf”
Teleki Sándorral és a költő Petőfivel?

Képzeljétek magatokat a kevés be -
szé dű, szigorú és határozott, u gyan ak -
kor katonái és tisztjei által nagyon sze -
retett Bem apó szerepébe, amint in du -
lás előtt Nagybánya főterén köszönti a
hadjáratba induló honvédeket. Írjatok
rövid, de hatásos buzdító, bátorító be -
szé det! Próbáljátok saját szavaitokkal,
tömören megfogalmazni, hogy mit mon -
danátok abban a korban Bem tábor nok -
ként ti magatok a mag yar honvé dek nek.
A „beszéd” terjedelme számítógépen
szóközökkel együtt max i mum 1000 le ü -
tés (kb. fél A4-es kéziratos oldal) lehet.

2. Szónoklatverseny
XI-XII. osztályosok
és (külön kategóriában)
felnőttek számára

Írjatok ünnepi beszédet!

Fogalmazzátok meg, hogy mit je -
lenthet a mai fiatalok, a mai mag yar em -
berek számára március 15., a szabad ság,
a nemzet ünnepe? Nem törté nelem lec -
kéket, hanem egyéni gondolatokat tar -
talmazó, barátaitokhoz, ismerő seitek -
hez, nagybányaiakhoz, Kárpát-me den -
cei magyarokhoz szóló, közérthető írá -
sokat várunk, amelyet képes vagy kö zön -
ség előtt is hatásosan elmondani, felol -
vasni!

Jelentkezhetnek IX-XII. osztályos di -
ákok, valamint felnőttek egész Mára ma -
ros megyéből. A felnőtt pálya mun ká kat
külön fogjuk elbírálni. A pályamunka
ajánlott terjedelme élőszóban max i mum
5 perc. A legjobb szónoklatok szerzőit

meghívjuk, hogy az általuk írt beszéd
felolvasásával legyenek a Nemzeti Ün -
nep idei rendezvényeinek szónokai Nagy -
bányán.

***
A pályázatokat mindkét esetben a Te -

leki Mag yar Házba várjuk, szemé lye sen
vagy a dludovicus@gmail.com email -
címre. A tárgy mezőbe (ha szemé lye sen
hozzátok be: külön papírlapra) írjátok
be a neveteket, valamint azt hogy a szó -
noklatversenyre, vagy a Bem após ve -
tél kedőre jelentkeztek (pl. „Kiss Pista / 
Bem, vagy „Kiss Pista / Szónoklat”), s
írjátok meg címeteket, iskolátokat, osz -
tályotokat és telefonszámotokat is.

Határidő mindkét esetben: 2016.
már cius 7., hétfő este 8 óra.

A legkiválóbb alkotások díja 15-
 15 e zer Ft (kategóriánként), a sikeres 
pá lyá zatokat ajándékkönyvekkel is ju -
tal mazzuk!

A díjak átadására a Nemzeti Ünnep

koszorúzó zarándoklata keretében ke rül
sor, a Teleki Mag yar Házban.

Teleki Mag yar Ház

Húsvét után kezdjük
a faragott kapu felújítását

Folytatódik a téglajegyek árusítása! 
Húsvét után a 135 éves faragott kapu restaurálásával folytatjuk

a Teleki-ház 2014-ben elkezdett felújítási munkálatait. Terveink
szerint júniustól már teljes külső díszben várjuk a Ház látogatóit, s
bízunk benne, hogy amennyiben pályázataink is jól szerepelnek,
még idén az udvari homlokzat felújítását is elindíthatjuk.

KÉRJÜK TÁMOGASSÁK TO -
VÁBBRA IS téglajegy vásárlásával
az épület felújítási munkálatait!

KÖSZÖNETET MONDUNK
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek
vá sárlásával segítettek:

Korponay Barna, Nagy bá nya – 300
lej (arany), Tóth Krisztina, Nagy bá nya
– 50 lej (bronz), Szabó Gizella, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Név
nélkül, Nagy bá nya – 100 lej (ezüst),
Balogh Gyöngyi, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Murvay László, Nagybá -
nya – 100 lej (ezüst), Kopányi Mária, 
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nél -
kül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Fuksz
János, Nagybánya – 10 lej (egysze -
rű), Dienes Gábor, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Györffy Margit, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Misz -
ti Matild, Nagybánya – 500 lej (gyé -
mánt).

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. Támogatóink nevét és a fel a -
jánlott segítséget a Ház honlapján ez -
után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a mun ká -
latok befejeztével az épület falán el -
helyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.

Köszö net tel és tisztelettel:
Dávid Lajos

Részletek és információk honla -
punkon, valamint az intézmény irodá -
jában és telefonszámain!

Ziffer Sándor: Vörös kapubejáró



Megjelentek az új
hangulatgombok a

Facebookon
A napokban váratlanul megjelentek 

a Facebookon a korábban beígért han -
gu latgombok, tehát ez után nem csak
kedvelni lehet a bejegyzéseket, hanem
azt is jelezhetjük például, hogy imád -
juk, vicces vagy szomorú. Az új jeleket 
úgy lehet használni, hogy az egerünket 
az eddigi lájk jel fölé visszük, és meg -
várjuk, hogy megjelenjen a hat külön -
böző opció. Még tavaly októberben je -
lentették be, hogy a Facebook elkezdte 
tesztelni az új funkciót, amellyel az
öröm, a szerelem, vagy éppen a harag
lesz kifejezhető, és amelyek gyakor la -
ti lag a “tetszik” gombot helyettesít he -
tik azokban a helyzetekben, amikor an -
nak használata nem alkalomhoz illő.
Ez zel gyakorlatilag a felhasználók ké -
ré sének tettek eleget, akik főleg az
együttérzés kifejezésére szolgáló gom -
bot hiányolták. Az új gombot először a
spanyol felhasználóknál tesztelték,

mos tantól elérhetőek az oldalt angolul
és magyarul használó regisztráltaknak. 
Az új gombok hasonló módon fognak
működni, mint az eddig megszokott
“tet szik” gomb, a Facebook ezeknél is
számszerűsíteni fogja a kattintásokat.
Úgy tapasztaljuk, hogy az új funkció
be vezetése folyamatos, azaz nem min -
denkinél jelent még meg.

Romániából is hívnak
vissza Mars csokikat

Romániából is hív vissza csoko lá -
dét a Mars azon tömeges visszavonás -
ban, amelyet azután jelentettek be,
hogy Németországban egy termékben
műanyagdarabkát talált egy fogyasztó. 
A visszahívás a 8 grammos Snick ers,
Mars és Milky Way csokoládékat, a
4x50 grammos csomagolásban árusí -
tott Snick ers és Mars csokikat, vala -
mint a 220 és 400 grammos Cel e bra -
tions csomagokat érinti. Az összes töb -
bi csokoládé fogyasztásra alkalmas. A
Mars összesen 55 országból hív vissza
termékeket. (mediafax)

Ezek a legnépszerűbb
napok az eljegyzésre

A férfiak a karácsony estéjét, míg a
nők a Valentin-napot tartják legideá li -
sabbnak az eljegyzésre - legalábbis ez
derül ki a megkérdezett britek vála -
szai ból, amit a statista.com összegzett.
A férfiak 33 százaléka mondta, hogy
karácsony estéjét tartja a legnagy sze -
rűbb pillanatnak a lánykérésre, míg a
nők 29 százaléka szerint erre a Valen -
tin-nap a legtökéletesebb. Az említet -
tek mellett még a karácsony napja, de -
cem ber 25.; a brit csomagbontás napja, 
de cem ber 26.; szilveszter estéje; a ta -
lál kozás dátuma; illetve a születésnap
szerepelt a felmérésben. 

Túlélte a zimankót a világ 
egyetlen barna pandája

Sértetlenül, egészségesen vészelte
át a vadonban az elmúlt telet, a he lyen -
ként fagypont alatti 30 fokos hidegeket 
Kína és a világ egyetlen teljesen barna
színű óriáspandája – közölte a vadon
élő pandáknak az északnyugat-kínai
Senhszi tartományban található inté ze -
te. A Fopingi Rezervátumban működő

pandabázis szakemberei szerint a ke -
mény hidegek fokozták a 6 éves Csi
Caj edzettségét, a ritka állat bizonyí -
totta „életrevalóságát”. Csi Cajra két
éve találtak rá egy barnafoltos bundájú
kolónián, és úgy ítélték meg, hogy tá -
mogatásra, gondoskodásra szorul. So -
káig mesterségesen táplálták, és ez volt 
az első tél, hogy gondozói úgy mérték
fel, képes lesz természetes élőhelyén
egyedül is boldogulni, táplálékát maga
begyűjteni. Csi Caj a 2005 óta elismert
csinlingi óriáspandák alfajába tartozik. 
A közismert szecsuani óriáspandával
összehasonlítva az e családba tartozók
koponyája némileg kisebb és kerekebb 
formájú, orruk némileg rövidebb, bun -
dájuk pedig ritkább. A világ első barna
pandájára 1985-ben találtak rá a későb -
bi névadó Csinling-hegységben. Azóta 
további nyolccal találkoztak, de ma
már csak egyetlen élő példány ismert,
Csi Caj. Azt írják róla, 105 kilós, ener -
gikus alkat. Télen képes naponta 50 ki -
ló bambuszt elfogyasztani. Gondozói
arra készülnek, hogy amint a hím állat
megfelelően ivarérettnek bizonyul, egy
fekete panda személyében társat ke res -
nek a számára. Azt is remélik, hogy ez -
után közelebb kerülhetnek a barna
pan dák genetikai titkának megfejté sé -
hez. (mno)

Olténiában van a legtöbb
fabudi az EU-ban

Minden második lakásnak az udva -
ron van vécéje Olténiában, derül ki a
Digi24 tudósításából. Európai uniós
szinten ebben a régióban található a
legtöbb latrina. A tévé szerint azoknak
sem telik rendes fürdőszobára, ahol
amúgy a csatornarendszer ki van épít -

ve. Az Eurostat legutóbbi felmérése
sze rint a romániai háztartások 38,1
százalékában található az udvaron a
vécé. Az európai átlag 2,7 százalék.
(digi24)

Budapesten élő ausztrál
fotós kapta a 2016-os
World Press Photo

nagydíját
War ren Rich ard son Budapesten élő 

ausztrál fotós kapta a 2016-os World
Press Photo nagydíját. A kép a röszkei
határátkelőnél készült tavaly augusz -
tus 28-án, kevéssel a végleges határke -
rítés elkészülte előtt. Fran cis Kohn, a
zsűri elnöke, az AFP hírügynökség fo -
tószerkesztőségének vezetője szerint
már a zsűrizés elején tudták, hogy ez
egy fontos fotó. „Egyszerűségében rej -

lik hatalmas ereje, s mert úgy látjuk,
hogy szinte minden benne van, ami a
me nekültekkel történik. Egy igazi klasz -
szikus felvétel a szó nemes értel mé -
ben, ugyanakkor időtlen is” - értékelte
a munkát. A Heti Válasz cikke szerint
a fotós már ötödik éve él Magyaror szá -
gon, szinte az első menekültek Buda -
pestre érkezésétől dokumentálta a vál -
ságot. Állításuk szerint egyike volt
azon három újságírónak, akit a Ter ror -
elhárító Központ rendőrei összevertek
a röszkei összecsapásnál, majd őrizet -
be vettek illegális határátlépés gyanú -
já val. Az Agerpres tudósítása idézi a
győztest, aki elmondta, mivel macska- 
egér harcot játszottak az éjszakai határt 
vigyázó rendőrökkel, nem használ hat -
ta a vakuját, nehogy rátaláljanak a 200
fős, az erdő mellett lopakodó cso port -
ra. Így holdfénynél készítette el a ké -
pet. 5775 fotográfus 82951 képe közül
választotta ki a zsűri a legjobbakat.
(transindex)

Gondolat a csalódásról
VÍZSZINTES: 1. “A csalódás

ugyan fájdalmas, ...” (Cherbuliez).
13. Női énekhang. 14. Férfiszépség.
15. Déry Tibor novellája. 16. Dalolni
kezd! 17. ... Majoli; horvát teniszező.
18. Védelmező. 19. Karol. 20. Gátba
ütköző. 22. ... divat; lap. 23. Előtag:
idő-. 24. Lószín. 25. Osztrák, vatikáni
és ománi gkj. 26. Amaz párja. 27. Mé -
di és Hédi testvére. 28. Francia terü let -
mérték. 29. Rangjelző. 30. Olasz férfi -
név. 32. Megszégyenülten távozik. 35.
Ébred. 36. Mesebeli! 38. Mindkét vé -
gén hegyes fadarabbal játszott játék.
39. A katód párja. 41. ... Fair Lady
(mu si cal). 42. Gyulladás. 44. Az edé -
nyek megtisztítása. 46. Cseh jégko ron -
gozó (Martin). 48. Pont hátul! 49. On
Line Or der ing (röv.). 50. Állami ille -
ték. 52. Ákácszín! 54. Szlovénia
NOB- jele. 55. Angol folyó. 56. Minek
következtében. 58. Lao-ce “izmusa”.

59. ... atya bűne; Queirós regénye. 60.
... a csíziót; feltalálja magát. 61. Szó
(fr.). 62. Adam párja. 63. Csont (orv.).
64. Páratlan gyáros! 65. Komoly dol -
gok kigúnyolása. 67. Becézett Emőke.

FÜGGŐLEGES: 1. Pótmama. 2.
Forgalmi dugóba kerül. 3. Két lat! 4.
Aludttejből válik ki. 5. Vajdasági kis -
vá ros. 6. Lapok a talonból! 7. Cinnel
be vonó. 8. Ünnepelt színésznő. 9. Ker -
ti szerszám. 10. Félkész! 11. Újságból
kivág. 12. A lép orvosi neve. 17. Mes -
terséges nyelv. 19. Idős. 21. ... én sze -
retek (Koós János). 22. Mount ...; Cso -
molungma. 23. Kilométer (röv.). 24. A 
gondolat befejező része. 25. Olasz
köl tő (Tullia d’). 26. Futva menekülő.
28. ... Tamiroff; amerikai filmszínész.
29. Porciókra osztó. 31. Tagadószó.
33. Vércsoport. 34. Japán hangszer.
37. Gléda. 40. Kezdődik a dáridó! 43.
“A mag yar tenger.” 45. ...-borsa; a leg -
lényege. 47. Becézett Tivadar. 51. Né -
pi hangszer. 53. Félholt! 54. Az első
bű vös négyzet első szava. 55. Eme
párja. 57. Ázsiai állam; fővárosa: Te -
he rán. 58. Lekaszált fűcsonk. 59.
Rom lott a zsír. 61. E napi. 62. Fagylalt
(ném.). 65. Lelép! 66. Szolmizációs
hang. 67. Teacseppek! 68. Kaliber.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Február 29. szökőnap. Vagy mégsem?
Szökőévente egyszer – használjuk gyakran különböző szöveg kör -

nye zetben. A legtöbben meg vagyunk róla győződve, hogy február
29-e jelenti a szökőnapot, holott ez koránt sincs így. Utánajártunk,
valójában mikor szökik az esztendő.

A Gergely-naptárat 1587-ben ve zet -
ték be nálunk. A kalendáriumban egy
esztendő 365 napból áll, a csillagászati
évek azonban minden évben 6 órával
hosszabbak ennél. Ennek egyensúlyba
hozásához ezért négyévente egy plusz -
napra van szükség, így a február nem
28, hanem 29 napos minden negyedik
esztendőben.

A legtöbben úgy tudják, hogy feb ru -
ár 29-e jelenti a szökőnapot, és szim bo -
lizálja a szökőévet, valójában azonban
február 24-e az, amit a rómaiaknak kö -
szönhetünk.

A rómaiak ugyanis a március előtti
hatodik napot duplázták meg a szö kő -
év miatt. Ők a napokat nem előre, ha -
nem a következő hónapból levonva
számolták vissza. Ez a mai naptár sze -
rint február 23. napja, amelyet a szö kő -
nap követett, tehát a normál 24-éből
25-e lett. Szökőévben február 24-én a
névnapok is kimaradnak, vagyis aznap
senki nem ünnepli meg a neve napját.
A Mátyások és Jázminok így február
25-én ünnepeltek idén.

A történelmi hagyományokon túl a
február 24-i szökőnapnak semmilyen
csil lagászati jelentősége nincs. Le het ne
de cem ber 32-én, vagy január 0- án is. A 
Gergely-naptár szerint minden néggyel
osztható esztendő szökőév, ki véve a 100-
 zal is oszthatókat, szö kő é vek viszont a
400-zal osztható évek, így minden 400
évre 97 szökőév jut. (hirado.hu)

 „Ne hagyjátok
a templomot, ...”
Aha!

Ha cinikus akarnék lenni – már -
pedig miért is ne lennék az, hiszen
annyi „koronás” állami fő jár elöl a jó 
példával –, azt mondhatnám, hogy a
két szász erődtemplom tornya úgy dőlt
össze, mint a szász származású ro mán,
Klaus Johannis államelnök népsze -
rűsége.

Persze másról, többről van itt szó,
mint némi tehetetlenségből fakadó ci -
nizmusról, illetve frappánsnak tűnő
hasonlatról. A politikusok feltűnése és
eltűnése, ha tetszik, normális. Jön nek,
látnak, győznek, építenek, lopnak, o -
kosakat, nagyokat vagy hülyeségeket 
mondanak, aztán eltűnnek a magán-
és egyéb szférákban vagy a börtön -
ben, ki-ki habitusa, génállománya a -
vagy mázlija szerint. Igaz, a temp lo -
mok is összedőlnek néha. Például há -
ború idején. A hódító jön és jó eset -
ben csak a vallási „felségjelet” cseréli 
le. Ez a pragmatikus fajta. Rossz e set -
ben porig rombolja a leigázott ellen -
fél templomait.

Kétfajta rombolás létezik. Az egyik 
aktív. Vagyis a hódító szépen felál lít -
ja az ágyúit és addig lövi a célpontot, a -
míg az összedől. Pont. Ez a fajta pusz -
títás mégis valahol tökös. Mert vállalja.

A másik fajta rombolás passzív.
Vagyis az illetékesek (egyelőre ma -
rad junk ennyiben) élik az életüket, e -
migrálnak, fogynak (szászok), vagy
éppen betelepülnek, gyarapodnak (ro -
mánok), és közben még büszkén mu -
togatják is a „célpontokat”, amelyek
szép lassan megereszkednek, hogy az -
tán egy szép napon összerogyjanak.
Ez történt a közelmúltban a rádosi,
majd a szászveresmarti erőd temp lo -
mok tornyaival. Hellyel-közzel 500,
illetve 700 évig megálltak a lábukon.
Aztán ledőltek. Mert hagyták. Nos, ez
a fajta rombolás töketlen. Puhapöcsű. 
Gájner. Mert még csak fel se vállalja.

És akkor nézzük, kik lehetnek az
illetékesek. Elsősorban a templomok
tulajdonosa, ugye. Vagyis az evan gé -
likus egyház. Amelynek nyilván cél -
ja, hogy az épített örökségét, saját va -
gyonát megőrizze. És számos szász
erődtemplomot sikerült is felújítani.
Csak hát, ennyire futotta. Oké. Most
akkor mi van? Nincs pénz. Ledőlt. Eny -
nyi. Lehet nyilatkozatok, doku mentu -
mok százait kitolni, hogy ki miért nem
felelős, vagy éppen fordítva. Azért i -

lyenkor (elnézést az ismét feltörő ci -
nizmusért) irigyelni tudom az afgá no -
kat, például. Ott legalább világos volt 
a szitu: jöttek a tálibok, kerek perec
megmondták, hogy nem kell a bál -
ványimádás, oszt berobbantották a ba -
mijáni Bud dha-szobrokat. Tiszta be -
széd! Vagy az Iszlám Államot, pél dá -
ul. Ők is kerek perec megmondták,
hogy Jónás próféta moszuli mecsete
hitehagyottak gyülekezete, oszt bumm!
Tiszta beszéd! Gondolom, az evan gé -
likus egyház illetékesei azt mondják,
jaj, de fontosak ezek a templomok.
Oszt… 

Olyan vélekedés is megjelent a ha -
zai mag yar sajtóban, miszerint a to -
ronyromlásért a mag yar állam a hi bás.
Na, ezt komolyan venni nem tudom,
legfeljebb röhögni rajta.

Ott van viszont a román állam.
Mert Romániában élünk, ugye. És ha
már egy korábbi román államnak si -
került elűznie, illetve eladnia az er dé -
lyi szászokat, akkor az „utódál la mok -
nak” kötelessége lenne megóvni, fel -
javítani az épített örökséget. Amit ké -
szen kaptak. Ez esetben a „nyám cok -
tól”. Merem remélni, hogy a szász Jo -
hannis elnök számára a szász erőd -
templomok ügye nem jelenti holmi
„banális adminisztratív intézke dé sek”
hiányát. Hanem elgondolkodik kicsit.
És ugyanígy a miniszterelnök is. Meg 
a többi állami illetékes. Például azon, 
hogy ne úgy jelenjenek meg a világ
szemében, mint a gájner hódítók. A -
kik beülnek egy másik kultúra terü le -
tére, felhúzzák a saját templomaikat,
a többiét viszont veszni hagyják. És
még annyi „becsület” sincs bennük,
hogy felrobbantsák őket.

(Szántai János / foter.ro)

Amerika hangja
Erdélyi mag yar politikusok szá -

mára régóta talány, hogy az Egyesült
Államok miért nem hallatja a hangját
a romániai nemzeti kisebbségek, e zen
belül elsősorban a mag yar közös sé -
get ért jogtiprásokkal kapcsolatban.

A hiányérzet annál is nagyobb,
hogy tudjuk, Amerika folyamatosan
a demokrácia és az emberi jogok „ház -
őrzőjeként” lép fel a világ minden
táján, legyen szó Észak-Koreáról, a
Közel-Kelet háború sújtotta ál lam ai -
ról vagy az afrikai országokról.

Románia esetében az elmúlt idő -
szakban többnyire a korrupcióellenes 
harc érte el Wash ing ton inger küszö -
bét, kisebbségi vagy kifejezetten ma -
g yar kérdésekben viszont a hallgatás
a jellemző. Még Markó Béla volt el -
nök is megállapította az RMDSZ mi -
niparlamentjének hétvégi ülésén, hogy
ha az Egyesült Államok befolyást a -
kar gyakorolni a térség fölött, akkor be -
le kell szólnia az etnikai kérdésekbe is.

Szó mi szó, Amerika beleszól a tér -
ség országainak belügyeibe, csak hogy
ebben időnként egyáltalán nincs kö -
szönet. Nemrég például a magán hír -
szerző és elemző cégként működő a -
merikai Stratfor egyik munkatársa o -

lyan meredek eszmefuttatást fejtett ki 
az egyik bukaresti lapnak adott in ter -
júban, amitől égnek áll a józan gon -
dolkodású emberek haja.

Rob ert D. Kaplan azt találta mon -
dani, hogy Magyarország még mindig
vágyik elvesztett területei vissza szer -
zésére, és bár ezt senki nem mondja
ki nyíltan, a budapesti külpolitika sze -
rinte többek között ebben gyöke re zik.
A tengerentúli kormány által tá mo ga -
tott agytröszt elemzője nem zárja ki,
hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Pu -
tyin együttműködésének Nagy-Ma gyar -
ország visszaállítása is célja.

Tudjuk, van az a pénz, amiért egy
„szakértő” olyan spekulációtól sem
riad vissza, ami köszönő viszonyban
sincs a valósággal. Az azonban mégis 
magáért beszél, hogy Kaplan úgy vi -
zionál mag yar revíziós törekvéseket,
hogy semmivel sem tudja alátámasz -
tani fantazmagóriáját, közben vi szont
mélyen hallgat azoknak a bukaresti
politikusoknak és aktivistáknak a meg -
nyilvánulásairól, akik nyíltan síkra
száll nak Románia és Moldova egye -
sü léséért.

Persze ha Bu da pest is ugyanolyan
csatlósa lenne Washingtonnak, mint
Bukarest, valószínűleg Nagy- Magyar -
ország sem jelentene akkora ves zélyt,
mint Nagy-Románia. (kronika.ro)

Szászveresmart

Rádos

Rob ert D. Kaplan
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Recept

Mézes-fokhagymás csirke
Hozzávalók:
4 kicsontozott csirkecomb
4 gerezd fokhagyma
1/3 csésze méz
1/2 csésze ketchup
1/2 csésze szójaszósz
1/2 tk szárított oregánó
2 ek friss petrezselyem
1/2 ek pirított szezámmag

Elkészítés:
Egy kis tálban keverjük el a

zú zott fokhagymát, a mézet, a
ketchupot, a szójaszószt, az ore -
gánót és a petrezselymet. Egy tepsi alján rendezgessük el a csirkecombokat,
öntsük rá a szószt, fedjük le fóliával és addig süssük alacsony fokozaton, míg a
hús meg nem puhul. Tálaláskor szórjuk meg a csirkét pirított szezámmaggal. 

                               (femcafe)

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

Tartalmából: 
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre,

az EKE Várába
• Hívlak benneteket… Vadász Szat -

má ri István meghívója az EKE jubileumi,
XXV. Vándortáborába 

• EKE-napi pályázat minden isko lás nak
• EKEArt6
• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és

je len dokumentálását
• Kirándulások az Ördögmalomhoz

és a Bocsászára
• A Páring Natura 2000-es Védett Te -

rület
• Súgósok a Szlovák karszton
• A Tűzföldön jártam…
• Az árkosi Glo ria-forrás
• Fedezzük fel a téli erdő színes gom -

báit!
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kétha -

von ta megjelenő, természetjárás, honis -
me ret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gu -
tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá -
nyai Demokrácia Központban!

 A 10 legjobb étel edzés után
A fehérje és a szénhidrát a két kulcsfontosságú tápanyag, amire edzés

után a szervezetednek szüksége van. Szakértőnk, Fodor Imre fit ness ed -
ző, testépítő napi tanácsában ma elárulja, melyek a legjobb ételek, ami -
ket egy kiadós sportolás után el kell fogyasz tanunk.

Tojás
Egy tojás csak 70 kalória, amiben 6,3 gramm fehérje található. Egyike azok -

nak az ételeknek, amelyek természetes D-vitamint tartalmaznak. Elterjedt tévhit, 
hogy a nyers tojás jobb, mint a főtt; és bár Rocky is ezt ette a filmvásznon, az
igazság az, hogy a szervezet a főtt tojás bevitelével kétszer annyi fehérjét tud
felhasznosítani!

Narancs
Amellett, hogy C-vitaminban gazdag a narancs, káliumban is bővelkedik, így 

segít visszaállítani a szervezet elektrolit szintjét. A legjobb, ha akkor fogyaszt -
juk, amikor egy különösen hosszú és kimerítő edzésen veszünk részt. A narancs -
lé egyébként még pro tein shake-kel is kombinálható.

Kefir
A kefir erjesztett tejből készült ital, mely probiotikus baktériumokból készül.

Egy csésze kefir 11-14 gramm „teljes fehérjét” tartalmaz. A tejfehérjék fontosak
az izom megtartása szempontjából, és felgyorsítják a fogyás folyamatát is. Bár a
ke fir nek viszonylag savanykás íze van, ha összekeverjük zabbal vagy gyü -

mölccsel, egészen finom.

Banán
A banánban rengeteg ká -

lium és „jó” szénhidrát van,
így edzés után mindenkinek
fogyasztania kellene. A jó
szén hidrátok gyorsan helyre -
állítják a szervezet glikogén
szintjét, amely segít a meg -
dol gozott („sérült”) izmokat
regenerálni.

Lazac
Nemcsak hogy gazdag fe -

hérjeforrás a lazac, de a benne 
lévő gyulladásgátló Omega-3 
segít visszaépíteni az iz mo -
kat, és teljesítményfokozó
ha tá sa is van.

Fekete áfonya
Ezek az apró bogyók kiváló forrásai az antioxidánsoknak. Sőt, tanulmányok

kimutatták, hogy egy kemény edzés után megháromszorozzák a regeneráció fo -
lyamatát.

Aszalt gyümölcsök és magvak
Ha gyors fehérje- és szénhidrátforrásra van szükséged, egy marokkal nyu -

god tan egyél belőlük. A szója magjai különösen hasznosak az izomépítés szem -
pontjából, hiszen egy fél csésze akár 34 gramm fehérjét is tartalmazhat.

Ananász
Az ananászban bromelain található, ami egy természetes gyulladás csök ken -

tő. Bizonyított tény, hogy jól kezeli a zúzódásokat, ficamokat és a duzzanatokat.
Magas C-vi ta min tartalma javítja a szövetek állagát.

Édes burgonya
Tökéletes szénhidrátforrás, mely különböző vitaminokat és fontos tápanya -

gokat tartalmaz. Kiemelném a vitaminok közül a B6, C, D-vitaminokat, emellett
magnézium és kálium is megtalálható benne.

Kiwi
Amilyen kicsi, annyira sok C-vitamint és káliumot tartalmaz. Kiváló forrása

az antioxidánsoknak, amelyek tökéletes mankók az izomláz leküzdésében. Bó -
nuszt tipp: ne dobd ki a héját, mert abban rengeteg tápanyag van. (femcafe.hu)

Hu mor
Értelmező szótár focistákhoz:
“Vazze’ spori!” = Nincs igaza bíró sporttárs!
“Bedarálom, he!” = Nem adok lehetőséget az ellenfél játékosának gólszer -

zésre.
“Zanyám van ma, he?!” = Mi a helyzet?
“Rámozdúttam aszt bement” = Szép gólt lőttem!
“Törd szét!” = Te se adj lehetőséget az ellenfél játékosának a gólszerzésre!
“Minnyá gyövök Gyuszi!” = Nemsokára folytatom a gyakorlatokat edző úr,

csak elszívok egy cigarettát!
“Lűjjé má’ tökös” = Ne késlekedj a kapuralövéssel fiatal csatártársam!
“Eeekentük a szájukat” = Vereséget mértünk a nálunk gyengébb teljesít -

ményt nyújtó ellenfélre!
“Mit akarol? Még fussak is ennyiér, vazze’?” = Nem vagyok elégedett a heti

200 ezer forintos fizetésemmel!
“Mehecc a levesbe, krumpli!” = Te nem vagy olyan jó játékos, mint én!
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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.

• Eladom, vagy elcserélem kétszo -
bás tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy már -
cius 1-én

BARTA JOLÁN
82 évesen elhunyt. Bánatosan bú -

csúzik húga Eta és férje Laci.

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy életének 77-ik évében

VINCZE ELIZA – CSÖPI
A Megyei Kórház nukleáris la bo -

ra tóriumának volt munkatársa 2016.
feb ruár 28-án Tatabányán elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrízzük.
A bánatos család.

A nagybányai Gh. Sincai Líceum
1961-ben végzett osztálytársak ke gye -
lettel búcsúznak a 2016. március 1-én 
Gyergyószentmiklóson hosszú szenve -
dés után elhunyt

dr. LÁZÁR GIZELLA
született BAUER

orvosnőtől. Emlékét megőrízzük.
Nyugalma legyen csendes.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik 

GORDÁN ÁRPÁD
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek.
Testvére Jóska, felesége Ilonka és

a gyászoló család 

MEGEMLÉKEZÉS

Ma múlt el hat fájdalmas és szo -
mo rú hét, amikor

KIM ILONA
született SZTRIMBEI

eltávozott közülünk, itt kellett hagy -
nia szeretteit kiméletlen és gyógyít ha -
tatlan betegsége miatt.

Isten nyugtassa örökké. Emlékét
szívünkben őrízzük felejthetetlenül.

Bánatos férje, két fia, menyei, négy
unokája, nővére, unokatestvérei.

Fájó szívvel emlékezünk azokra a
szomorú napokra, amikor drága szü -
leink

OSVÁTH MÁRIA
21 éve, és

OSVÁTH JÓZSEF
14 éve lesz, hogy eltávoztak sze -

retteik köréből. Emlékük örökké élni
fog szívünkben.

Nyugalmuk legyen csendes.
Mély kegyelettel fiaik, menyeik és 

unokáik.

Szomorú az út, amely a sírodhoz
vezet, / Ahol megpihen a te jóságos
szíved.

Március 9-én lesz 1 éve, hogy é des -
anyám

MARC ÉVA
itt hagyott örökre. Leánya Éva

Mély fájdalommal emlékezünk ar -
ra az 1 évvel ezelőtti március 6-ra, a -
mikor a szeretett férj, édesapa és nagy -
apa

TURUCZKÓ ISTVÁN

eltávozott szerettei köréből.

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon / Az azért van, mert sze -
rettünk nagyon. / Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk so -
ha senki el nem vehet. /Téged elfelej -
te ni nem lehet, / Csak muszáj az életet
élni nélküled.

Nyugalma legyen csendes. Emlé -
két szívükben őrzik: felesége Aranka, 
fiai Tibi és Sanyi, menye Mó nika, u -
no kája Klaudia.

Fájó szívvel emlékezünk
STENCZEL KÁROLY

halálának 5-ik évfordulójára.
Még fáj, s ez így is marad, / De

mindig velünk leszel / Az idő bárhogy
is halad.

Emlékét őrzi családja, felesége Ju -
lianna, gyermekei, menyei, veje és u -
no kái.

Nyugodjék békében! 

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé günk
részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay 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.

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

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

GYÓGY TOR NA – találko zunk 
ked den, 16.30 és 17.45 órá tól!

Baba-mama klub
Min den szerdán 17.00 órától!

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

A Teleki család örökében
A bányavidéki Telekiektől

a Teleki Mag yar Házig

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.

OLVASS NEKEM Klub - min den
szer dán 16 órától a Teleki Házban!

MÁTÉSZALKA
2016.  március 9.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  március 17.

0747017580 – Csoma Bea

Kézmíves hétfők
felnőtteknek

Minden hétfőn 17 órától, a  gyer mek -
táncházak ideje alatt!

Legközelebb március 7-én, azaz a
jövő héten! Szeretettel várunk!

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Március 7-én, hétfőn délután is szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

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
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Lesz erdélyi csapat a
Liga 1 „felsőházában”

Lesz erdélyi csapat a labdarúgó Liga 1 rájátszásának 1-6-os me -
ző nyében, ugyanis a bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában 
a Marosvásárhelyi ASA a CSMS Iaşi botlását kihasználva elcsípte az
utolsó bejutó helyet.

A feladat egyszerű volt a maros vá -
sár helyiek előtt: győzni kellett a FC Bo -
toşani el len és remélni, hogy a mold va i -
ak nem teszik meg ugyanezt a cím vé dő 
FCSB el len. Petre Grigoraş menesz té -
se után a csapatot papíron  ugyan Fe ke te
Károly vette át, viszont a tulaj don kép -
peni edzői feladatokat a télen érkezett
Adrian Mutu látja el. A Briliáns pedig
egy briliáns ötlettől vezérelve kihagyta 
magát a csapatból a Botoşani el len és a
kispadról irányította csapattársait.

A mérkőzést George Ţucudean 14.
percben szerzett gólja döntötte el.

A marosvásárhelyi összecsapással
egy időben játszották Piteşti-en a FCSB-
 CSMS találkozót, ahol a Bojan Golu bo -
vics a 25. percben előnyhöz juttatta a

vendégeket, akik a két ennél az állásnál 
továbbjutóknak számítottak. A moldva -
iak a szünetig örülhettek, ugyanis a má -
sodik félidő első percében a bakák e -
gyenlítettek Stanciu góljával s mivel
több gól nem esett, a Iaşi az alsóházi
rájátszásban folytathatja a 2015-16-os
idényt.

LIGA 1, a 26. forduló ered mé nyei:
Temesvári Poli-Petrolul 1-0, CS U Cra -
iova-Kolozsvári CFR 0-1, FCSB-CSMS
Iaşi 1-1, Marosvásárhelyi ASA-FC Bo -
toşani 1-0, Con cordia-FC Voluntari 1-2,
Astra-Dinamo 1-1, Viitorul-Pandurii 1-3.

A Giurgiui Astra, a Dinamo, a Ste a -
ua, a Viitorul, a Târgu Jiu és az ASA
harcol majd a bajnoki címért és az eu ró -
pai kupaszereplést érő helyekért.

Vizsgálat az FRF-nél: Szász Jenő
nem tud arról, hogy érintett lenne 

Egymásnak adják át a kilincset a Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) korábbi vezetőségi tagjai a szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyén, ahol a hatóságok
egy feltételezett sikkasztási és pénzmosási ügyben nyomoznak. 

A tanúként kihallgatottak sora hét főn
a hírhedt futballista-átigazolási dosszi -
é ban hat év és négy hónapra elítélt Cris -
tian Borceával bővült, akit a börtönből
szállítottak át, hogy sajtóinformációk
szerint az FRF által elnyert európai és
világszövetségi támogatásokról kérdez -
zék. Hozzá hasonlóan Vasile Avramot,
a játékvezetői testület volt elnökét is hét -
főn szállították át emiatt a börtönből az 
ügyészségre. Őt egy korrupciós ügy ben
tavaly áprilisban ítélték el három év el -
zárásra.

A DIICOT a múlt hét óta már töb -
bek között Dumitru Dragomirt, Iuliu
Mureşant, Patriţiu Abrudant és Cornel 
Sfaitert is kihallgatta, de sajtóbe szá mo -
lók szerint Szász Jenő neve is szerepel
a tanúlistán. A jelenleg a magyar or szá -
gi Nemzetstratégiai Kutatóintézetet ve -
zető volt székelyudvarhelyi polgár mes -
ter ugyanis épp az ügyészség által vizs -
gált időszakban, 2006 és 2010 között volt
végrehajtó bizottsági tag az FRF-ben.

Szász a Krónikától értesült az ügyész -
ségi vizsgálatról, elmondása szerint nem
hívták be tanúnak és nem is számít rá.
„A teremlabdarúgást képviseltem a bi -
zottságban, marginális személy vol tam,

teljesen mellékszereplő” – magyarázta
a politikus, aki szerint csak a közvetlen 
érintettek tudnak érdemi választ adni a
kérdésekre.

A DIICOT még nem adott ki hi va -
ta los közleményt az ügyben, így a gya -
núsítottak sem ismertek. Hivatalos for -
rásokra hivatkozó hírügynökségi és saj -
tóbeszámolók szerint a nyomozás ösz -
szefüggésben állhat a Pro Sport érte sü -
léseivel, mely szerint az ügyészség gya -
nítja, hogy a sportági szövetség Mircea 
Sandu elnöksége idején „felfújta” a
nemzetközi szövetség (FIFA) támo ga -
tá sával 2009 és 2011 között 3,5 millió
euróból kialakított bufteai edzőköz pont
tervezési és kivitelezési költségeit, hogy
a pénz egy része az FRF egyes alkal ma -
zottaihoz kerüljön.

Răzvan Burleanu, a sportági szö vet -
ség aktuális vezetője – akitől nemrég a
DIICOT is régi iratokat kért – hétfői saj -
tótájékoztatóján jelezte, nem tartja el -
képzelhetetlennek, hogy előbb- utóbb a 
FIFA is újra számon kéri rajtuk a ko -
rábbi támogatások elköltési módját, de
a folyamatban lévő nyomozás miatt to -
vábbra sem akar állást foglalni.

(Krónika)

Győr–Fradi lesz a BL-ben
A Győri Audi ETO KC 24-22-es győzelmet aratott vasárnap dél -

után Bukarestben, a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének
utolsó fordulójában.

A mag yar csapat nagyszerűen kez -
dett, percek alatt elhúzott 4-1-re. Az el -
ső félidő derekán öttalálatnyi volt a kü -
lönbség (3-8), s bár a románok 6 - 9-re
felzárkóztak, a 25. percben a nagysze -
rűen irányító és szemfüles gólokat is
szer ző Kovacsics révén már öt gól volt
a különbség (6-11). Mi több: a győriek
világbajnok norvég kapusa, Grimsbö
is bevette a hazaiak őrizetlenül hagyott 
hálóját (6-12). A pihenőre hatgólos győ -
ri vezetésnél vonultak a csapatok (8-14).

A második harminc perc nem jól
indult vendégszempontból: a harcos ha -
zaiak 12-15-re, majd 15-17-re javí tot -
ták az állást, sőt a 48. percben már csak 
minimális volt a mag yar csapat előnye
(18-19). A négyszer egymás után ered -
ményes, összesen három büntetőt is
biztos kézzel érvényesítő Alstad jó vol -
tából megint nőtt a gólkülönbség (18-
 21, 19-22), az 57. percre csaknem tel -
je sen elfogyott a győriek előnye (21-
 22). A végét azonban jobban bírta mind
testi, mind lelki erővel a mag yar e gyüt -
tes, amely végül 24-22-re győzött.

A másik mérkőzésen: Buducsnoszt
Podgorica (montenegrói)-Midtjylland
(dán) 27-21.

Pénteken játszották: Sävehof (svéd)-
 Vardar Szkopje (macedón) 26-29 (14-14).

Az állás - a végeredmény: 1. Buduc -
nost Podgorica 15 pont, 2. Győri Audi
ETO 15, 3. Vardar Szkopje 14, 4. Bu -
ka resti CSM  9, 5. Midtjylland 5, 6. Sä -
vehof 2

Ami a Ferencvárost felvonultató 1.
csoportot illeti: azzal, hogy a norvég
Lar vik vasárnap győzött a francia Fle -
u ry otthonában, a szintén 12 pontos ma -
g yar csapat harmadik lett csoportjában, 
mivel az egymás elleni eredmény a Lar -
viknak kedvezett.

1. csoport:
Thüringer HC (német)-Rosztov Don

(orosz) 28-32 (14-15)
Fleu ry (francia)-Larvik (norvég) 28-

 31 (16-15)
Szombaton játszották:
FTC-Rail Cargo Hungaria – Nagy -

bányai HCM (román) 21-18 (14-7)
A végeredmény: 1. Rosztov 19 pont,

2. Larvik 12, 3. FTC 12, 4. Nagybánya
10, 5. Fleu ry 6, 6. Thüringer HC 1

Azonos pontszám esetén az egymás 
elleni eredmény rangsorolt.

Az áprilisi negyeddöntő párosítása:
Rosztov Don-Bukaresti CSM 
Larvik-Vardar Szkopje
Ferencváros-Győri Audi ETO
Nagybányai HCM-Buducsnoszt Pod -

gorica. (Sport365)

Negyedikek lettek a román csapatok 
Mag yar párharc is lesz a női kézilabda-Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A Nagybányai HCM szombati vereségével biztossá vált, hogy mindkét romániai 
együttes a negyedik helyről lép tovább az egyenes kieséses negyeddöntőbe.

A Gei ger Melinda és Ada Nechita nélkül felálló nagybányaiak ugyanis Bu da -
pesten nem tudták megismételni a Ferencváros elleni hazai sikerüket: 21-18 arány -
ban fejet hajtottak házigazdáik előtt.

Aurelian Roşca edző szerint nem is lehet összehasonlítani a két összecsapást,
mert ezúttal együttese rengeteg helyzetet kihagyott. „Elismerésem a Ferenc vá -
ros nak, nagyon jó mérkőzést vívtunk” – fűzte hozzá értékelésekor. A mag yar
baj nokot irányító Elek Gábor az első félidőben jól működő védekezésük révén
felhalmozott hétgólos előnyüket hangsúlyozta, hozzátéve, hogy bár a szünet u -
tán „elfogytak a lábak”, a szívük a helyén volt ahhoz, hogy az ellenfél ne tudjon
felzárkózni. „A végén ráadásul annyi kapufát lőttünk, hogy egy egész meccsre
elég lett volna” – tette hozzá. (A Krónika nyomán)

Gianni Infantino lett a FIFA új elnöke
A Nemzetközi Labdarú gó-szö vet ség

(FIFA) Gianni Infantinót (45), az UEFA
svájci olasz főtitkárát választotta meg
elnökének. A rendkívüli kongresszu -
son két fordulóban szavaztak a tisztség 
várományosáról.

Az első körben mind a 207 szavazat 
érvényes volt. A FIFA honlapja alap ján
az európai szövetség (UEFA) főtitká rá -
ra 88-an, a bahreini Salman Bin Ibra -
him al-Kalifa sejkre, az ázsiai szö vet -
ség (AFC) elnökére 85-en, Ali bin al- -
Husszein jordán hercegre, a FIFA vég -
rehajtó bizottságának korábbi tagjára
27- en, a francia Jérome Cham pag ne- ra,
a FIFA korábbi főtitkár-helyettesére pe -
dig 7-en voksoltak.

Az első kör akkor lett volna ered -

ményes, ha az egyik jelölt a szavazatok 
legalább kétharmadát - 138 voksot -
megkapja. Mivel ez nem történt meg,
második fordulóra került sor, amely -
ben a győzelemhez egyszerű többség is
elegendő volt. A FIFA honlapja szerint 
a szavazás második fordulójában az eu -
rópai szövetség (UEFA) főtitkára 115
voksot kapott. Salman Bin Ibrahim al-
 Kalifa sejkre 88-an, Ali bin al-Hussze -
inre pedig négyen szavaztak. Jérome
Cham pagne nem kapott szavazatot.

(maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Fotó: DEÁK László


