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Reményteli,
békés húsvéti

ünnepeket
kívánunk

minden kedves 
olvasónknak,
barátunknak,
partnerünknek,
támogatónknak! „Bizonynyal látom, hogy nem

személyválogató az Isten,
hanem minden nemzetben

kedves ő előtte, a ki őt féli és
igazságot cselekszik.”

(Ap.csel.10. 34-35)

Áldott, békés húsvéti
ünnepeket kívánok

minden minden
Máramaros megyei

magyarnak!

Dr. Bónis István
parlamenti képviselő

Hittel és reménnyel
teli áldott, békés

húsvéti ünnepeket
kívánunk minden

nagybányai és
Nagybánya környéki
mag yar családnak!

Vida Noémi
területi elnök

Ludescher István
nagybányai elnök,

alpolgármester

REVICZKY GYULA:

Húsvét
Fakadnak már a virágok,

Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni

Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,

Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-em ber

Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;

Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:

Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen?

Feltámadt az isten-em ber
Győzedelmesen.

Schönberger Jenő katolikus
püspök húsvéti pásztorlevele

Krisztusban Szeretett Híveim!
„Boldogság: kincset érni mások nak.

Embereket boldoggá tenni, ez a boldog 
emberek álma. Ha te magad boldog vagy,
akkor az egyetlen, ami hiányzik neked:
mások boldogsága.” Phil Bosmans, fla -
mand szerzetespap gondolatai ezek, aki
ilyen címmel jelentette meg kötetét: Sze -
retlek téged, em ber. Kedves Testvérek, 
a fenti sorok nagyszerűen össze fog lal -
ják Húsvét üzenetét. Isten is erről vall a 
Szent Három Nap ünneplésében: sze ret -
lek téged, em ber. Szeretlek s ezért az e -
gyedüli célom, hogy boldoggá tegye lek.
A második Isteni Személy, a Fiú meg -
testesülése, élete, kereszthalála és fel -
tá madása a bizonyíték arra, hogy min -
den em ber kincset ér Isten számára, aki 
úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fi -
át adta értünk. A boldog Isten álma, hogy
az embereket boldoggá tegye. És vall juk
be őszintén, mi sem szeretnénk mást, ke -
vesebbet, mint ezt a boldogságot.

A húsvéti esemény leírása először nem
boldog, hanem teljesen kiábrándult és
csa lódott, vagy félelemtől bezárkózott
em berekről szól, mint az emmauszi-, és
a többi tanítvány, vagy Jézus holttestét
maguknak megtartani akaró kenetvivő
és síró asszonyokról. Nem mondhatjuk 
őket boldognak, mégis éppen velük tör -
tént valami, ami teljesen meg változ tat -
ta őket, kivirágoztatta életüket, boldog
emberek lettek. Mi történt? Talál koz tak
a feltámadt Krisztussal.

Jóllehet a feltámadás eseményének
nem voltak szemtanúi, de a feltámadt Jé -
zus telehintette jelekkel azok útját, a kik

keresésére indultak. Otthagyta maga mö -
gött az üres sírt, hogy abból olvassák ki 
az üzenetet: ő nem halott, hanem él; ott -
hagyta az összehajtott kendőket, hogy
abból következtessenek arra: nem lop -
ták el a testét, hanem ő maga lépett ki a
lezárt sírból; kertésznek álcázta magát
Mária Magdolna közelében, hogy an -
nak hangjából olvassa ki azt a boldo gí -
tó valóságot, hogy gondol rá, és név sze -
rint ismeri őt.

Kedves Testvérek! Jézus ma sem vi -
selkedik másként. A világ, de a mi éle tünk
is, tele van jelenlétének apró je le ivel, csak
meg kell azokat látnunk. (folyt. a 2. old.)

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la jegye ket bo csát ki DUDÁS GYULA e gyik

festmé nyé nek kisorsolására.
Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön ismert és elismert festő mű vé sze,

a nagy bányai festőiskola ha gyományainak hű á po lásáért 2012- ben a Ma gyar
Köz társasági Érdem rend Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

A sorsolásra kerülő festmény cí me Híd utca a református temp lom mal, mé re -
te 84x60 cm, felbecsült ér téke 2000 lej.
Az alkotást a Bá nya vi déki Új Szó anya -
gi támogatására aján lot ta fel a művész.
Ezúton is kö szönjük!

Tombolajegyek 10 lejes áron a szer -
kesztőségben és a Teleki Mag yar Ház ban 
kaphatók. Amikor a 200 jegy gazdára ta -
lált, nyilvánosan sor so lunk, és valaki a
fest mény boldog tulaj do nosa lesz. 

Több tombolajegy = nagyobb esély!



2014. április 18. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* Koltó-Katalinban húsvétkor az

ünnepi rendnek megfelelően tartanak
istentiszteletet és osztanak úrvacsorát.
Légációs szolgálatot Seres Anna má ria
V. éves teológiai hallgatónő fog végezni.

* Vasárnap déli 12.00 órai kez det -
tel unitárius ünnepi istentiszteletre ke -
rül sor az evangélikus templomban.

* A veresvízi Krisztus Király Plé -
bánián A SZENT HÁROMNAP SZER -
TARTÁSAINAK RENDJE A KÖ VET -
KEZÕ:

- Nagypéntek Jézus szenve désé nek
napja. E napon szigorú böjt van: aki 14 
éves elmúlt ne étkezzék többször, mint
3-szor, s csak egyszer lakjon jól, s húst
ne együnk - írja elõ az egyház. De min -
dennek lényege, hogy napunkban kü lö -
nösen gondoljunk az értünk meghalt Jé -
zusra - aki halálával szerezte meg ne -
künk az életet. Legyen ez a nap az ön -
megtagadás - és a Jézus iránti és em be -
rek iránti szeretet ünnepe számunkra.
Egy ilyen nap után fogunk tudni iga zán
ünnepelni este az egyházzal a liturgiát.
Jézus szenvedésének ünneplését a li tur -
giában este 7 órakor kezdjük: Átel -
mélkedjük Jézus szenvedéstörténetét,
hódolunk a kereszt előtt, s áldozunk. E -
lőtte 6.15 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk.

- Nagyszombat a csend napja: Jé -
zus a sírban fekszik. Erre emlékezünk
családjaink csendjében, s az egész na pos 

szentségimádással is. Kérjük minél töb -
ben iratozzatok fel egy-egy fél órára, hogy
így biztosítsuk magunk számára e na pon
az elmélkedést, s hogy ne maradjon so -
ha egyedül az Oltáriszentség. Kérjük egy
idõpontra többen is iratkozzatok fel.

- A húsvéti vigília szertartása, Krisz -
tus feltámadásának és kereszt ségünk nek
ünnepe, este 8  órakor kezdődik - eb -
ben a liturgiában megújítjuk ke reszt sé -
gi ígéretünket.

A vigília után körmenet és étel szen -
telés is lesz!

- Húsvétvasárnap reggel 7 óra -
kor is lesz szentmise, ezt követő en  pedig 
ismét lesz ételszentelés.

Délelőtt 10. órakor és este 7 óra -
kor a megszokott időben lesznek a to -
vábbi szentmisék! 

* A felsőbányai római katolikus
Nagyboldogasszony Plébánia temp -
lomban Nagypénteken este 18 órakor
lesz szentmise és Jézus temetése; Nagy -
szombaton este 20 órakor ünneplik meg
Jézus feltámadását a szentmise keretén 
belül; Húsvét Vasárnapján reggel 7 ó ra -
kor ételszenteléssel egybekötött szent -
mise lesz, vasárnap délelött 11 órakor 
ünnepi szentmise és hétfõn reggel 9 óra -
kor ismét ünnepi szentmise. 

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségből kísértük utol -
só útjára Molnár Zsigmond test vé rün -
ket, akit 66 évesen szólított magához
az Úr. Nyugodjon békében!

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus temp lomban Nagypénteken dél -
elött 10, déli 12 órától és délután 17 ó rá -
tól úrvacsoraosztásos istentisztelet lesz, 
Nagyszombaton délelőtt 9 óratól és dél -
után 17 órától lesz bűnbánati isten tisz -
telet; Húsvét vasárnap délelőtt 10 óra -
tól úrvacsoraosztásos  istentisztelet, és
délután 17 órától ünnepi istentisztelet lesz.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből kísérték utolsó
útjára Kádár Miklós lelkipásztor urat,
akit április 14-én a máramarosszigeti te -
metőben, a református egyház szertar -
tása szerint helyeztek örök nyugalom -
ra. Nyugodjon békében!

* Április 27-én, a vasárnapi isten -
tisztelet után egy vonósnégyes hang -
versenyre várnak minden érdeklődőt az
Óvárosi Református templomba, ahol a
Proff cafe Strings előadásában hall ha -
tunk  J. S. Bach, A. Dvorak, J. Pachel -
bel, A . Vivaldi, S. Joplin, I. Albeniz mű -
veket.

* A felsőbányai református temp -
lomban nagypénteken vasárnapi rend -
tartás szerint várják a híveket délelőtt 10
órára istentiszteletre, déli 12 órára Pas -
sio-felolvasásra és délután 17 órára is -
ten tiszteletre. A továbbiakban húsvét
első és másodnapján ünnepi isten tisz -

te let lesz a vasárnapi rendtartás szerint, 
természetesen úrvacsoraosztással a hús -
vét hétfõi szertartás keretén belül is.

* A nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközségben nagy pén -
teken délután 18 órától, húsvét va sár -
nap délelőtt 10 órától lesz ünnepi isten -
tisztelet úrvacsoraosztással, valamint 
húsvét hétfőjén délelőtt 10 órától is ün -
nepi istentisztelet úrvacsoraosztással.

* Az Evangélikus-Lutheránus Egy -
házközség április 25-én, pénteken lát ja
vendégül a Proff Cafe Strings vonós -
négyes előadóit, akik J. S. Bach, A.
Dvorak, J. Pachelbel, A . Vivaldi, S.
Joplin, I. Albeniz rövid műveiből ad nak
elő ízelitőt. Az előadást rövid evan gé -
likus vespera követi majd. Mindenkit
nagy szeretettel várnak.

*  A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia HÚSVÉTI HIR -
DETÉSEI:

A SZENT HÁROM NAP
LITURGIKUS PROGRAMJA:
NAGYCSÜTÖRTÖK – 19.00 óra 

– Szentmise az Utolsó Vacsora em lé -
kére; – 23.00 óra – Szentségimádás,
em lékezvén Jézus Olajfák hegyi szen -
vedésére

NAGYPÉNTEK – 11.00 óra – Ke -
resztút; – 19.00 óra – Nagypénteki szer -
tartás (Passió, Kereszthódolat, áldoz tatás)

NAGYSZOMBAT – 11.00 óra –
Szentségkitétel, egész napos szent ség -
i mádás; – 20.00 óra – Feltámadási szer -
tartás, ételszentelés. A munkálatokra
való tekintettel, idén a körmenet el ma -
rad. 

A Szent Három Napban, minden
szertartás előtt egy órával gyón ta tunk.

HÚSVÉTVASÁRNAP – 7.00 óra
– Szentmise és ételszentelés; – 8.00 óra 
– Szentmise és ételszentelés; – 10.00
ó ra  – Ünnepi szentmise; – 11.30 óra –
Szentmise; – 19.00 óra – Szentmise

Arra kérjük a kedves híveket, hogy
az ételszentelést inkább nagyszombat
este vagy húsvétvasárnap reggel 7 ó ra -
kor oldják meg, mert a 8 órai szentmise 
után a szomszédos ortodox plébánia is
szentel ételt. Helyszín: templom és is -
ko laudvar.

HÚSVÉTHÉTFÕ: – 8.00 óra –
Szentmise; – 10.00 óra – Szentmise; –
19.00 óra – Szentmise. 

A 11.30 órai szentmise elmarad.
Mindenkinek szeretetben gazdag, ál -

dott húsvétot  adjon az Úr! 

Bunda Csilla Annamária

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.

Új e-mail címünk:

banyavidekiujszo@gmail.com

Schönberger Jenő katolikus püspök
húsvéti pásztorlevele

- folytatás az első oldalról -

Egyházmegyénk tíz éves lelki pász -
tori terve minden évének az volt a cél -
ja, hogy segítsen felfedezni ezeket a je -
leket, melyek elindíthatnak mindenkit
a Feltámadottal való találkozás útján.
Az utóbbi két év, a Misszió Éve végső
szakaszában vagyunk, ami már felté te -
lezi, hogy mindazok, akik kész séges
szív vel és kitartóan keresték a Krisz -
tussal való találkozást az Eucharisztia,
a Biblia, az Imádság, a Hivatások és a
Szeretetszolgálat éveiben, találkoztak is
vele. Az apostolokhoz és az asszo nyok -
hoz hasonlóan megváltozott az életük.
Érzik, hogy minden nehézség ellenére

Istennel boldogok. Ezekhez a boldog
emberekhez szól a Misszió Éve, mert
hiszem, hogy az ő számukra is egyet -
len dolog hiányzik még: mások bol dog -
sága.

Kedves Testvéreim! Krisztus meg -
halt értünk és feltámadt, hogy el mond -
hassa nekünk: Isten számára a mi bol -
dogságunk a legfontosabb. Ha el hisszük
neki, és elindulunk keresésére, akkor biz -
tosan találkozni fogunk vele, és betölt
a maga boldogságával. S ha valami még
ezután hiányozna nekünk, az nem lehet 
más, mint hogy másokat is elvezes sünk
erre a boldogságra. Adná Isten, hogy
már itt tartanánk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok

min den kedves testvéremnek allelujás, 
boldog húsvéti ünnepeket.

Főpásztori áldásommal:
Jenő püspök,

Szatmárnémeti,
Húsvét ünnepén

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű kö dőképes nyomda, lap- és könyv ki a dási

engedély, kiépített lap ter jesztői hálózat, előnyös szék hely bér let.
Vállalkozók, magán be fek te tők, egyesületek, politikai a la ku latok
ér deklődésére szá mí tunk az újság tovább mű köd te té se érdekében.

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.
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A Híd utcai iskoláért

Tisztelt
Nagybányaiak!

Kedves Barátaink!
A nagybányai mag yar nyelvű köz -

oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
Mint arról korábbi híradásainkban is
szól tunk, a Nagybánya-óvárosi Refor -
mátus Egyházközség, Nagybánya Ön -
kor mányzata és a Németh László El mé -
leti Líceum, együtt gondolkodva kö zös -
ségünk ügye iránt érzékeny, nemes lel -
kű nagybányai magyarokkal arra az el -

határozásra jutott, hogy tovább szer ve -
zi városunkban a mag yar nyelvű ok ta -
tást és nevelést szolgáló intéz mény há -
lózatot. (...)

Ahhoz, hogy az intézmény a 2014-
 es tanév kezdetén működését el kezd hes -
se, szeptemberig el kell végeznünk a
földszint és az emelet belső javítását, a -
mely az általános belsőépítészeti mun -
kákat, az épületgépészetet és az udvar
rendbetételét is magába foglalja.

Az iskola beindítása elodázhatat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket
több más épület fenntartása is igény be
veszi, más támogatókat kell keresnünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy

támogassák az iskola ügyét!
Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for -
mata Baia Mare Oraşul Vechi.

Adószám (cod fis cal): 7875704.
Elérhetőségeink:
Bak László református lelkipásztor
Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Április 27-én délelőtt 10 órától
rö vid istentisztelet után a Profcafe
Strings Vonósnégyes tart jóté kony -

sági koncertet a Nagybánya-óvárosi
református templomban!

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!
A részletes felhívást előző

lapszámainkban találják meg.

Segítség szenvedély -
betegeknek

A Bo nus Pas tor A -
lapítvány rövid terá -
pi ás programot szer -
vez szenvedély be te gek -
nek és felnőtt hoz zá -
tar tozóiknak 2014. má -
jus 19-30. között.

Várjuk azok jelent ke zé -
sét, akik változtatni szeret -
nének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társ füg gő -
ségükkel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határido: május 12.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web -

oldalon.
Az érdekeltek keressék szatmárnémeti munka tár -

sunkat a következő telefonszámon:
0744-539213.

Ösztöndíj a szórványban
Évek óta nehézségekkel küzd a mag yar oktatás az alacsony di -

ák létszám miatt a Máramaros megyei Felsőbányán. Egyrészt a szü -
letési adatok sem kedvezőek, másrészt pedig sok szülő román isko -
lát választ gyermekének. A Felsőbányai Mag yar Demokratikus If -
júsági Szervezet szociális és tanulmányi ösztöndíjakkal tenné von -
zó vá az anyanyelvi oktatást. Az ehhez szükséges pénzösszegeket a
Balassi Intézet támogatja, de a helyi vállalkozók segítségét is várja 
a civil szervezet.

Tavaly mindössze öt gyermeket irat -
tak a felsőbányai mag yar előkészítő osz -
tályba, így ők összevontan tanulnak a 13
negyedikessel. A kicsik és a nagyok má -
ra már összeszoktak, és az órák is gör -
dülékenyen folynak.

Gébel Dóra – IV. diák, Felsőbánya
„Én azért szeretek mag yar iskolába 

járni, mert nagyon jó itt a közönség, és
új barátokat lehet itten találni, és járok 
mag yar cserkészcsapatba, ahol új dol -
gokat tudok tanulni az állatokról és a
természetről.”

Pop Ákos - IV. diák, Felsőbánya
„Örülök annak, hogy mag yar osz -

tályba járok, mert mag yar az anya nyel -
vem és így mag yar osztálytársakkal jár -
hatok együtt.”

Felsőbányán évente kevesebb mint
tíz mag yar gyermek születik, emiatt egy -
re nagyobb veszélybe kerül az anya -
nyelvi oktatás. Az általános iskolából
két évfolyam kimaradt. Tavaly például 
nem indult előkészítő osztály, de hi ány -
zik a nyolcadik osztály is.

Keisz László – kezdeményező, Fel -
sőbányai MADISz

„Évről évre kevesebb a mag yar gye -
rek, kevesebb szülő iratja mag yar ta go -

zatra a gyerekeit, ezért a ma gyaror szá -
gi támogatáson túl arra gondoltunk, hogy
minél inkább vonzó legyen a mag yar ta -
gozat, létrehozzuk ezt a Puskás Ti va dar
ösztöndíjat, ami anyagiakkal is támo -
gatná egyrészt a rászoruló, szociális
segélyt igénylő gyerekeket, másrészt a
kiemelkedő tanulmányi eredményekkel 
rendelkező gyerekeket.”

Minden évfolyamból egy, összesen
tehát hét gyermek részesül majd szo ci -
ális támogatásban, heten pedig tanul -
mányi ösztöndíjat kapnak. Egy peda -
gógusokból, egyházi elöljárókból és szü -
lőkből felállított 11 tagú kuratórium vá -
lasztja ki a tanulókat. A szociális támo -
gatást a legszegényebb gyermekek kap -
ják, a tanulmányi ösztöndíjra pedig a leg -
jobb eredményt elért diákok esélyesek. 
Az ösztöndíjak értéke egyenként száz
euró. Ezenkívül az összes ingázó ta -
nár nak is megtérítik a közel harminc
eu rónak megfelelő utazási költségeit.
Öt pedagógus jár be a közeli Nagy bá -
nyáról a felsőbányai iskolába.

Venczel Piroska – tanítónő, Felső -
bánya

„Nagybányáról ingázok négy éve
rendszeresen naponta. Eddig a román

állam az ingázást nem fizette, illetve a
tavaly hat hónapot kifizetett, de az az e -
lőtti években nem nagyon, és nagyon
jól jön, meghallottuk, hogy ezt a tá mo -
gatást fogjuk kapni, és nagyon örülünk
neki a többi kolleganőimmel együtt.”

Az ösztöndíjat Puskás Tivadarról,
Felsőbánya első polgármesteréről ne -
ve zik el. A városban ő jelképezi a ma -
roknyi magyarság megmaradását.

Hupka Félix – elnök, Felsőbányai
MADISz

„Puskás Tivadar volt az első pol gár -
mestere Felsőbányának és pont a sza -
badságharc ideje alatt, amikor is az ő
vezetése alatt a város, az önkor mány -
zat katonákkal támogatta a szabad ság -
harcot és nem is kevés pénzzel. Puskás
Tivadarról azt kéne még tudni, hogy az 
unokája az a Puskás Tivadar, aki ma -
gyarországi feltaláló, tehát egy eléggé

nemes emberről beszélünk.”
A Felsőbányai Mag yar Demok ra ti -

kus Ifjúsági Szervezet 2014-et Puskás
Tivadar évnek nyilvánította. Ebből az al -
kalomból az egykori városvezető élet -
művét bemutató könyvet adnak ki.

Hupka Félix – elnök, Felsőbányai
MADISz

„Puskás Tivadar első polgár mes -
ternek szeretnénk a sírhelyét, sírem lék -
helyét felújítani, karbantartani, ennyi -
vel mi is, mint felsőbányai mag yar u -
tódok szeretnénk megtisztelni azt az em -
bert, aki néhány éven keresztül polgár -
mestere volt a városunknak.”

A szociális ösztöndíjakat húsvét e -
lőtt osztják ki a rászoruló gyer me kek -
nek, a tanulmányi ösztöndíjakat pedig
az évzárón kapják kézhez a jó tanulók.

(Duna tv - Zahoránszki Brigitta,
Kirsch Norbert)

Nem ad pályázati pénzt
a magyaroknak a

Román Kulturális Alap
A Román Kultu rá -

lis Alap április 9-én
tette közzé az idei első
pá lyá zatok ered mé nyét.
Ki de rült, hogy a hu -
szon hét tá mogatott kul -
turális ren dezvény kö -
zött egyet len mag yar
jellegű sem található. 

Nem nyert támogatást a Vásárhelyi For ga -
tag és mellékeseményei, a Maros Megyei Mú -
zeum, a nagyváradi Szent László Napok, a sep -
siszentgyörgyi Lajtha László Alapítvány és a
Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület sem. 

Hegedüs Csilla, a kulturális minisztérium
nemrég kinevezett államtitkára közleményt a -
dott ki, amelyben jogosnak véli a felhá boro dást. 

(Háromszék / Székelyhon)

Közlemény 

Kötelező lesz a „Made in” jelzés
Legyen kötelező a származási országot jelző „Made 

in” címke használata az Unió piacán forgalmazott ter -
mékeken: erről döntött az Európai Parlament kedden.
Az EP emellett szigorúbb büntetést helyez kilátásba a
potenciálisan veszélyes terméket árusítók számára. A
javaslatok a termékbiztonsági előírásokat és a piac fel -
ü gyeletet szigorító két jogszabálytervezetben talál ha -
tók, céljuk az uniós fogyasztóvédelem erősítése.

A „Made in” származás-megjelölés megkönnyíti a
termék nyomonkövethetőségét és így fokozza a fo gyasz -
tók védelmét - vélték a képviselők, akik az Európai Bi -
zottság javaslatával összhangban a jelenlegi önkéntes
gyakorlattal szemben kötelezővé tennék a származási
ország feltüntetését. 

A „Made in” jelzés az Unió piacán forgalmazott
szin te összes termékre érvényes lesz, a néhány kivétel
között például az élelmiszertermékek vagy gyógy sze -
rek kategóriája szerepel. A parlamenti álláspont szerint 
az uniós gyártók választhatnának aközött, hogy termé -
keiken a „Made in the EU” megjelölést használják, vagy
konkrétan megnevezik a származási országot.
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Csütörtök este…
Hajdani diákkoromban a rajz taná -

rom művészettörténeti ismereteket is
szándékozott részünkre átadni, így sort 
kerített Le o nardo da Vinci híres fres kó -
jának, az Utolsó vacsorának ecse telé sé -
re. A híres festmény mindenki előtt is -
mert volt, mert az idő tájt minden csa -
lád lakásában ott lógott a falon ki csi -
nyítve egy másolat, de megtalálható volt
valamely tankönyvben, esetleg a kalen -
dárium valamelyik lapján. Tanárom a
következőképpen mesélte a törté netet…

- Mikor Le o nardo megkapta a meg -
bízást a kép elkészítésére, először is váz -
latokat készített, majd egy termet ke re -
sett, amely szegényes kell legyen, hi szen
Krisztus  nem engedhette  meg a fény ű -
zést, viszont az ott történt esemény
színhelye kiemelkedő a kereszténység
történelmében, tehát magasztosságot kell
mutatnia. Miután a termet megtalálta, el -
indult tizenhárom férfit keresni, a kik a
vacsora közönségét jelenítik meg egy
asztal körül. Kiment a város pia cá ra és
figyelte az arcokat. Hosszas néze lődés

és keresés után talált egy keres ke dőt,
akit elhívott a műtermébe, és meg fes -
tette. Aztán évek teltek el, amíg a ti zen -
harmadik személyhez eljutott, aki Jú dás
apostol volt. Ismét a piacot járva ke re -
sett egy olyan arcot, mely az áruló ki lé -
tét testesíti meg, és egy koldusnál ál la -
podott meg. Őt is elvitte a mű ter mé be,
és megkezdte festeni: Egyszer csak fel -
ocsúdik és rákérdez a modellre:

- Nem voltál-e már itt, és nem fes -
tettelek én már téged?

- De igen. Már festettél engem, mi -
kor Krisztust festetted - volt a válasz.

Tanárom a következtetést is ki mond -
ta: íme így lehet lecsúszni a kol dus ság -
ig annak, aki nem figyel komolyan dol -
gaira. Hogy mi az igazság a fenti el be -
szélésből, teljesen közömbös szá munk -
ra, viszont rámutat arra, hogy egy ese -
mény különbözőképpen is megkö ze lít -
hető. Ebből egy lehet a Le o nardo da Vin -
ci elképzelése, mert ezt a témát több tu -
catnyian is vászonra, vagy falra fes tet -
ték.

A virágvasárnapot követő hét a nagy -
hét megnevezést érdemelte ki ünne pe -
ink sorában. E hét csütörtökje a három 
keserves nap első napja, amikor Krisz -
tust elárulják és elfogják. E napon  a ta -
nítványok közös vacsorán vesznek részt
a Mesterrel, aki a vendéglátó sze repé -
ben a tisztelete jeleként megmossa lá -
baikat, majd a vacsorán úgy is ve het -
jük, hogy végrendeleteként meghagyja 
az oltáriszentség és úrvacsora szokását
a bűnbocsánat jelképeként. Szavaival
végrendeletileg hagyja ránk a „Vegyé -
tek és egyetek… igyatok… testem- vé -
rem ből. Ezt cselekedjétek az én emlé -
kezetemre”. Ezen mondatok adják meg
e nap fontosságát, melyben kitel jese dik

a bűnbocsánat, a szeretet, mely keresz -
tény hitünk alapját képezi. Ezek ju tot -
tak eszembe e csütörtöki nappal kap -
csolatban. Le o nardo festményén egy mél -
tóságteljes szép férfiarc néz ránk Krisz -
tus képében, akit  hármas csoportokban  
vesz körül a tizenkét tanítvány; közöt -
tük az áruló a zacskó ezüsttel, majd  a
megtagadó Péter, vagy a kedvenc Já -
nos. Hogy miképpen válogatta modell -
jeit a festő, talán senki sem tudja, ám
egy biztos, hogy remekművet alkotott.

Ám ne feledkezzünk meg egy másik
művészről sem, aki ugyancsak jelentős 
hármas alkotásban emelt emléket a ke -
reszténység legnagyobb ünnepének. Mun -
kácsy Mihály három festményén há rom
Krisztus-arcot láthatunk. Az első kép cí -
me: Krisztus Pilátus előtt. Határozott,
egyenes tartású Krisztus áll mondhatni
büszkén, a  megelégedett képű Kajafás  
és a morfondírozó Pilátus előtt. Ez a kép
nem annyira a pénteki, mint inkább a
csütörtöki Krisztus alakja, aki tanít vá -
nyai előtt üzen az utókornak. A máso -
dik kép az ECCE HOMO - Íme az Em -
ber, igazi nagypénteki kép. A meg kor -
bácsolt, meggyötört, leköpött, meg csú -
folt, töviskoronás fájdalmas Krisztust

látjuk, majd a harmadik képen a Gol -
gotán a keresztre feszített, ruhátlan em -
bert, még élő, de talán halott ké pében.
Ez a Nagyszombat napja, a te me tésé.
Három festmény, három arc. Hogy u -
gyanaz a modell-e mindhárom, vagy
más- más, a művészettörténelem dolga
eldönteni. Mi szemlélők a lel künk re
ható mélységét kell magunké vá tegyük 
a képek kisugárzásának. Ez is ünnep -
lésünknek egyik kifejezője.

Kis Kornél Iván

Több mint 100 éve dideregtek a locsolók a bányavidéken
A meteorológia intézet szerint ebben az évben hús vét -

kor a hőmérő körülbelül +15 fokot fog mutatni, és  időn ként
záporok fodulhatnak elő.

Több mint 100 éve, 1902. április 21-én a kora reggeli
órákban, fűtetlen konyhákban kis vedrekben megfagyott a
víz, majd délelőtt a háztetőket egy órán át hó borította. Áp -
rilis 28-án és 29-én -2 fokos fagy támadta meg a kivi rág -
zott gyümölcsfákat.

1905 márciusának első felében vastag hótakaró alatt
a ludt a természet nemcsak az erdőkben, hanem Nagy bá nyán
és Felsőbányán is. A tél fagyos lehelete miatt nem rü gyez -
tek a fák. A -8 fokos fagynak a korcsmárosok ör vend tek,
hiszen sokan fahéjas forralt borral melegítették magukat a 
korcsmákban. Március 15-e előtt olvadni kezdett az ut cá -
kat borító jégréteg és hó. Az 1848-49-es szabadságharc 59.
évfordulóján a fellobogózott nagybányai és felsőbányai é -
pületek között 48-as honvédek zászlóval és dobolva men -
tek a templomba.

Húsvét előtt két héttel, március 21-én éjszaka arasznyi
hó hullott, majd reggel négy órakor keletről nyugat felé szá -
guldó szélvihar, valamint dörgés ébresztette fel a nagy bá -
nyaiakat. Az utcákra, udvarokra rémülten kirohanó em be -
rek arról vitatkoztak, hogy vajon gyenge földrengés éb resz -
tette fel őket? Azon az éjszakán Jóska, a cigányprímás  ar ról

álmodott, hogy húsvét másodnapján, április ötödikén, a li -
geti vendéglő újranyitásakor a tulajdonos töltött bá ránnyal
és sikárlói borral kínálja meg, de álma nem vált va lóra,
mert  a hajnali szélvihar romba döntötte a vendéglőt.

Húsvét másodnapján a legények, a „kiskertészek” nem
locsolták hideg vízzel „rózsáikat” az udvarokon, mert  a hő -
mérő napközben is -1 fokos fagyot mutatott.

Április első felében tíz napon át veresvízi, kereszthegyi
és felsőbányai sztrájkoló bányászok nagyobb fizetést kö ve -
teltek a bányakapitányság udvarán.

Április végén Rumpold, a népszerű vendéglős gyakran
csuklott, mert sokat beszéltek róla. A Nagybánya és Vidéke 
hetilap szerint a vendéglős a hóban látható nyomokat kö -
vetve egy óriás vaddisznót ejtett el.

Május elsejére virradóra kevés májusfát állítottak fel,
mert a havas erdőben sok fiatal fa még nem zöldült ki. Má -
jus 10-én, a kései tél után dél-nyugati szél észak-afrikai, na -
gyon meleg levegőt sodort a bányamedencébe. Május 12-
 én a felsőbányai Petőfi-ligetben rekord meleget, +31 fokot 
mértek árnyékban. A napernyős, legyezővel sétáló hölgyek 
és kisasszonyok megálltak egy terebélyes, öreg fánál, amely -
nél egy szerelmes bányászlegény arról dalolt, hogy„nem
kincs után vágyom én,/ bányászleányt óhajtok én.”

Boczor József

Munkácsy Mihály Trilógiája

Le o nardo da Vinci: Utolsó vacsora

Identitások
Nyolcadik alkalommal ren dez -

tek kiállítást kortárs nagybányai
művészek, „Identitások” címmel.

Idén a Gold Plaza Galériájában nyílt
a tárlat, április 10-én. A 2014-es te ma -
tika a társadalmi bizonytalanság és a fé -
lelem. Kiállítók: Győri Csaba (Nagy -
bá nya) - egyben a kiállítás kurátora -, 
Mihai Ciplea (Nagybánya), Ioan Sbâr -
ciu (Ko lozsvár).

A kiállítás május 10-ig látogatható.
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ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (4.)
- folytatás az előző lapszámból -

Helga szeme Andriskán pihent meg,
valamit mondott is, jó lenne ér teni, mit...,
aztán hozzá ment, megsi mo gatta, meg -
ölelte, elküldte a kutyát:

- Rex, geh!
Aztán kérdezett valamit, Andriska úgy

gondolta, csak a nevét kérdezheti, ezért 
bemutatkozott:

- András.
- Andi, Andi - ismételte a német nő,

kézenfogta a gyereket és elindultak a
ház felé.

Ott aztán Hanga úgy meglepődött,
mint még soha. Látta a nagy házat, gon -
dozott környezetet, gondolta benn majd
hatalmas luxus várja. De a nagyob bacs -
ka padlós szobában csak egy egyszerű,
régimódi csikóspar volt, mellette pol cok
edényekkel, fűszerekkel, vízcsap moso -
ga tókagylóval, a szoba másik végében

egy hosszúkás asztal, körben lócák, a
fal mellett egy zöld cserépkályha, a fa -
lon egy kereszt, egy régi fénykép, sem -
mi több. A plafonról csüngött egy lám -
pa az asztal fölé, egy meg a mosogató
fölé. Luxusnak számított a rózsával telt 
váza. Helga minden tárgyra rámutatott
és kimondta érthetően a német nevét is. 
Majd megmutatta a saját szobáját, ab -
ban is csak egy ágy volt, egy ruhás szek -
rény, egy pici asztal székkel az ablak a -
latt, na meg egy kereszt a falon. A kö -
vetkező szoba valamivel nagyobb volt, 
egy cserépkályha is volt benne, ott fe -
küdt a Helga fia, Franz, mivel az autó -
baleset után nem tudott járni, s a be széd
is nehezére esett. Andriska na gyon saj -
nálta a nagy darab férfit, leült az ágya
szélére, megsimogatta.

- Majd jóra fordul minden, csak bíz -
zál a Jóistenben - mondta mag yarul,
bölcs öregesen, amiből a beteg persze
semmit nem értett, de barátságosan vissza -
mosolygott, szürke szeme könnyes lett.

Az emeletre is felmentek, Helga egy
ajtóra mutatott:

- Hanga Zimmer - másik ajtóra mu -

tatott -, Andi Zimmer - majd egy har -
ma dik ajtóra mutatott -, Bad.

Hanga nagyon kíváncsi volt, ha a
Helga szobája olyan szegényes, mi lyen
lehet az övé? Félve nyitotta ki az ajtót.
Bent virágillat fogadta, szőnyeg is volt, 
nagyobb ágy frissen húzott ágyne mű vel, 
nagyobb ruhásszekrény, ajtajába beé -
pí tett tü kör, kerek asztal csipkével le te -
rítve, mellette kényelmes halványkék fo -
tel, függöny az ablakon. A falon víze -
sést ábrázoló festmény.

- Szép - mondta Hanga.
Nem tudott belépni, álldogállt az aj -

tóban, és szégyelte magát, mert átvette
Rózsikától a „friccezést”, csúfolódott e -
zekkel az emberekkel, pedig nem is is -
merte őket... Ők meg úgy fogadták, mint 
egy királylányt. Pedig ki ő? Senki...

Andriska is bement a neki szánt szo -
bába, nála volt betéve televízió, író asz -
tal, könyvszekrény is. Az ablakok aj tók
is voltak egyben, ki tudtak menni a vi -
rá gos balkonra. Idővel megtudta, hogy
az emeleti szobákat a Franz jöven dő -
be lijének szánták, de a menyasszony sza -
kított a vőlegénnyel, mikor megtudta,
hogy szíve választottja nyomorék ma -
radt. Ők örültek mindennek, végre volt 
valami biztos az életükben, olyasmi a -
mi ről még álmodni sem mertek, mióta
világgá futottak. Talán megérkeztek..., 
a máséba. Egy darabig minden bajukat
elfelejtették, aztán éjszaka minden két -
szeresen fájt. A sötétben halkan nyílt
az ajtó:

- Magához jöhetek, édesanyám? -
sut t ogta Andriska.

- Gyere - volt a szipogó válasz.
Hanga korán ébredt, magára kapta

régi ruháit és kisietett az istállóba, gon -
dolta megeteti az állatokat, meglepi Hel -
gát, kedveskedik neki ő is valamivel.
De Helga már minden munkát elvég -
zett. Mosolyogva állt a tehenek mellett, 
beszélt hozzájuk.

- Ezt az asszonyt nehéz lesz túl dol -
gozni - állapította meg Hanga.

De nem kellett nagyon búsulni a tét -
lenség miatt, mert akadt még munka e -
lég, a tyúkoknál, nyulaknál, aztán a vi -
rá gok gondozása igényelte a legtöbb i -
dőt. Utóljára maradt a konyhai munka,

és még nagyon sok tennivaló volt a kert -
ben, a mezőn, a szántón, az erdőn... Min -
den Helgára maradt, két férfi esett ki a
munkából, az életéből. Hanga az anyó -
sára gondolt, hasonló a helyzete, a vesz -
tesége, de annak a mag yar nőnek sok -
kal nehezebb. Neki vajon ki segít? Ő tud- e 
még mosolyogni?

Andriska is felébredt, első gondola -
ta az volt, hogy megy nagyapóhoz..., de
a másik pillanatban már rájött, hogy ez
lehetetlen. Borzasztó volt a hiá nyér ze -
te, kitépték a szívét, lelkét..., két szép
sze méből  folyni kezdett a könny. Az -
tán imádkozni kezdett, mint nagyapó,
ég felé emelte fájdalmas tekintetét:

- Segíts nekem, Jézuska, add vissza 
nagyapót, meg édesapámat... Kérlek szé -
pen.

Egy darabig még kesergett, aztán
fel öltözött és elindult az új házban en -
ni valót keresni, tudta, hogy magáról kell
gondoskodnia, mert édesanyja ilyen kor
az udvaron dolgozik. A konyhában ta -
lált kenyeret, vajat, ivott rá egy pohár
vizet, majd bekopogott Franzhoz. Franz
mozdulatlanul feküdt a hátán, úgy tűnt, 
mélyen alszik. Andriska nézte egy da -
rabig, látszott a férfi arcán, hogy vala -
mikor sokat volt a szabadban, kitéve a
természet erőinek, nagyon erősnek tűnt
így fekve is.

- Kérlek, beszélj, járj..., szükség van
rád - mondta Andriska gondolatban, és
valamilyen erőtől irányítva elkezdte a
férfi felett mozgatni a kezeit, a fejétől a 
talpáig. 

Aztán újrakezdte szép lassan, nyu -
gottan. A férfi résnyire kinyitotta a sze -
mét, megnézte jól a gyermeket, majd
nyugodtan feküdt tovább, gondolta nem
zavarja a játékot. Vagy félóráig ismé -
telte Andriska ezt a mozdulatot, majd
kiment az udvarra, ahol már Rex várta,
boldogan körbeugrálta, és többet nem
tágított mellőle. Ketten járták be a kör -
nyéket, sok volt a fenyőfa, a málnabo -
kor, a virág. Végül a tó partján pihen -
tek meg, a lócán. Alig ültek keveset, már
odaugrált hozzá egy mókus.

- Gyere nyugodtan - szólt Adriska
-, jut neked is egy kis simogatás.

Befejezés a következő lapszámban

Péter Károly jegyzete:

Nagypéntek 2014.
Most az Ő sebeire figyelünk, mert tud -

juk: ebben van a megoldás. Ugyanakkor, 
tudjuk, érezzük, hogy nekünk is vannak
fájdalmaink, be nem gyógyult sebeink:
lát ható meg csak belül vérző, láthatatlan 
sebek. Gyógyírt ezekre oly nehezen talá -
lunk, talán mert rossz irányba indultunk
megkeresésére.

Létezésünk fájdalmához a nagy csü tör -
tök, nagypéntek fájdalma is hozzá tar to zik.
Nekem leginkább az fáj, hogy egy újabb
keresztrefeszítés bármikor megismét lőd -
het. Tudom, az emberek ma más problé -
mákkal küzdenek, mint ezelőtt 2000 év vel,
de azt is tudom, hogy ugyanolyan hibá kat követnek el, mint akkor. Azért van
ez így, mert mindig is nehéz volt meg különböztetni a jót a rossztól.

Zöldellnek már a fák, lombjukkal zúgják a reményt, hogy a gonoszság egy -
szer véget ér, és Krisztus feltámadásával mély fájdalmunk önfeledt boldog -
ság gá válik.

Rem brandt metszeteit bemutató kiállítás nyílt Kolozsváron
Rem brandt van Rijn – A metszet mű vé sze -

tének a csúcsa címen nyílt kiállítás szom bat este
Kolozsváron az Erdély Néprajzi Mú zeuma szer -
vezésében.

A Mediafax hírügynökség tudósítósa szerint a ki -
állított 273 metszet egy luxemburgi magán gyűj te -
ményből származik. Ezeket a Rem brandt-metszetek
restaurálásával megbízott Armand Durand francia mű -
vész készítette 1865 és 1867 között.

Tu dor Sălăgean, a Néprajzi Múzeum igazgatója a
megnyitón elmondta, hogy az 1630 és 1650 között ké -
szült Rem brandt-metszetek a 19. századra rossz álla -
potba kerültek. Ezek alapján készítette el Armand Du -
rand a Francia Nemzeti Könyvtár kérésére azokat a
réz nyomólemezeket, amelyekkel a most kiállított met -
szetek készültek. A nyomólemezeket a párizsi Lou -
vre múzeum őrzi.

A kolozsvári kiállítás anyagában önarcképek, bib -

liai illusztrációk, harci jelenetek, vadászatok, női és
férfi portrék, aktok és tájképek is szerepelnek. A mos -
tani a legjelentosebb Rem brandt-gyűjtemény, a me lyet
valaha is kiállítottak Romániában.

A kiállítás megnyitóján beszédet mondó Kelemen 
Hunor romániai művelődési miniszter szerint a tárlat 
meghatározza Kolozsvár 2014-es kulturális évét.
„Rem brandt talán életünkben egyszer jön el Ko lozs -
várra” – tette hozzá a miniszter. Kelemen Hunor a
2021-es európai kulturális fővárosi cím szem pont já -
ból is fontosnak tartotta, hogy a kolozsvári és a Ko -
lozs megyei önkormányzat is bekapcsolódott a kiál -
lítás szervezésébe.

Emlékeztetett arra, hogy 2021-ben dől el, melyik
romániai város lehet Európa kulturális fővárosa. „Val -
lom, hogy az önkormányzatoknak támogatniuk kell
az alkotási folyamatot, az értékteremtők munkáját” – 
idézte Kelemen Hunort az RMDSz hírlevele.

A kolozsvári tárlat két részletben tekinthető meg.

Április 12. és május 10. között Rem brandt önarc ké -
peit és bibliai illusztrációit, május 12. és június 8. kö -
zött pedig az egyéb témájú metszeteit nézheti meg a
közönség. (erdely.ma)
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- Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás!
- Ho gyhogy?
- Erősen festett, és előbb-utóbb összetöröm!

***
Két rendőr megajándékozza egymást húsvétkor,

az egyik Kinder-tojást kap.
- Te, hallod, megszenvedtem vele, mire meget tem.
- Ugyan miért?
- Hát a csoki könnyen ment, de a kapszulát ro hadt

nehéz volt lenyelni.

***

Gazsi húsvétkor elmegy a misére, mert még so -
sem volt. Ott a pap mondja a szentbeszédben:

- És Jézus elmene a gecemani kertbe, s ott el fo -
gák és megvesszőzék...

Tetszik Gazsinak a szertartás, elhatározza, hogy
jövőre is elmegy. Úgy is tesz, következő húsvétkor
megint ott van az első sorban. Mikor a pap odaér, hogy:
„És Jézus elmene a gecemani kertbe, s ott el fo gák és
megvesszőzék...”, Gazsi bekiabál:

- Úgy kell neki, minek ment oda? Tavaly is ott fog -
ták meg!

***
- Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?
- ???
- Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat.

***
Pistike megkérdezi az édesanyját:
- Anya, ugye, hogy a húsvéti nyuszi tojja a tojást?
- Igen, Pistike.
- És az is igaz, hogy a tojásból kiscsibe kel ki?
- Igen, Pistike.
- Hát nem mondom, szép kis erkölcsök ural kod -

nak nyúléknál.
***

Húsvétkor egy farmerfiú ötletes tréfát eszel ki a
szülei számára: belopózik a tyúkólba, és az összes to -
jást kicseréli szép festett példányokra. Nem telik el tíz
perc, a kakas kiront az ólból, és nekiugrik a pá vá nak...

***
Móricka átkopog a szomszédba.
- Anyuka kéreti szépen a Manci nénit, nem ad -

ná-e kölcsön a sodrófát?
- Sütni akar anyukád valamit húsvétra?
- Nem, azt mondta, apukának kell valamit elma -

gyaráznia!
***

 Nyuszika faggatja az anyukáját:
- Mondd, mama, én hogy lettem?
- Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
- De mama, én most akarom megtudni!
- Nem lehet!
- De mama!
- Hogy lettél, hogy lettél. Hát egyszerűen csak ki -

húztak egy cilinderből, és kész!

***
A rendőrfeleség elküldi nagyhéten a férjét a bolt ba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz

tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
- Volt tojás!

***
Bemegy a zsidó a húsboltba, és megkérdezi az el -

adót:
- Mennyibe kerül egy kiló sonka?
Erre kint hatalmas vihar támad. A közeli fába be -

levág egy villám. A zsidó felnéz az égre, majd ki fa -
kad:

- De, Uram! Már kérdezni sem szabad?

***
Egy kövér székely asszony magyarországi láto -

ga tásról két sonkát akar átcsempészni a határon, és a
kocsiülés alá dugja. Kérdezi tőle a vámos:

- Van valami elvámolnivalója?
- Van két sonkám.

- Hol?
- Rajtuk ülök...
- Akkor jó - nevet a vámos. - Továbbmehet.

***
Nyuszika húsvét előtt bemegy a boltba:
- Kérek egy ecetet!
- Sajnos, nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy

festékbolt.
- Én akkor is azt kérek!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom másképp: kérek egy pamacot!

Locsolóversek 1.
Húsvét táján édes szokás 
A vödörrel locsolkodás; 

Nálam is van szagos kölni, 
Ha rádöntöm, meg fogsz ölni?

***
Odalent az utcán azt mondják a nagyok, 

Hogy ebben a házban hervadnak a csajok.
Én is, mint az apám, szeretem a nőket, 

Ezért jöttem meglocsolni őket.

***
Trágyadombon él a bögöly 

meglocsollak, meg ne dögölj.

***
Száraz ágon van két kígyó, 
meglocsollak vén szipirtyó!

Locsolóversek 2.
Te vagy az, ki nekem maradt,
meglocsollak, dőljél hanyatt!

***
Sivatagban jártam, ott lakik a teve,

Ha akarod, ha nem, meglocsollak, hehe!

***
Kossuth téren jártam, nagy tömeget láttam,

nem akart oszolni, szabad-e locsolni?

***
Zöld erdőben jártam, sok szép leányt láttam,

szedték az egrest, ide azt az ezrest!

***
Gyere kislány, meglocsollak kedvezményes áron,
Gumi nélkül negyven rugó, kölnivel csak három!

***
Szép húsvét ünnepén locsoljon a kánya! 
Ezt a vén boszorkát bedobom a kádba!

***
Kilyukadt a cipőm talpa,

Meglocsollak büdös szajha.

***
Meglocsollak SMS-sel, nem fogok tökölni.

Neked nem kell hajat mosni, nekem nem kell kölni.

***
Piros golyó, zöld golyó, 
Meglocsollak, vén tojó!

***
Peti vagyok, szép és laza, 

locsoljak, vagy húzzak haza?

Úgy nézel ki, mint egy prosti!

Ennyi, most pedig menj,
és meséld el anyádnak,

milyen az illata!
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BALOGH BÉLA főlevéltáros laudációja

Történészként,
a közjó szolgálatában

„Hitelességre és pontosságra törekvő történész-levéltárosi szak mai
munkásságáért, önzetlen népművelői tevékenységéért, a Bánya vidék
múltjának megismertetéséért és népszerűsítéséért” Balogh Béla
nagybányai ny. történész-levéltáros vehette át az EMKE idei Kőváry
László-díját. Az Erdélyi Mag yar Közművelődési Egyesület által
kiosztott díjakat, Venczel Árpád szobrászművész Paraszt ma don na c.
alkotásának kisebbített másolatait – amelyet sokan „er dé lyi Os -
car”-ként emlegetnek –, az erdélyi mag yar kulturális és köz é let
hivatott, jeles képviselői vehetik át, akik munkájukkal hozzá já rultak a
romániai mag yar közösség szellemi értékeinek megőr zé sé hez,
gyarapításához. Az idei díjkiosztó ünnepségére szombaton, a
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében került sor. Az
alábbiakban Balogh Béla laudációját közöljük, amellyel Pál-Antal
Sándor marosvásárhelyi történész köszöntötte a kitüntetettet.

Balogh Béla főlevéltáros-történész
Nagybánya és vidéke közművelődési
életének ismert és elismert képviselője. 
Nem szervezői és intézményvezetői te -
vékenységével vált közismertté, ha nem
alkotó munkájával. Évtizeden át tartó
kutató-levéltáros munkájával nemcsak 
feltárta múltunk számos ismeretlen vagy
elfeledett mozzanatát, hanem közkin cs -
csé tette azokat.

A Szatmár megyei Nagytarnán szü -
letett 1936. február 16-án. Elemi isko lá -
it a szülőfaluban kezdte, majd 1945- től,
miután a család – egy másik, ma ugyan -
csak határ-menti faluba – Halmiba köl -
tözött, az ottani iskolában folytatta. A kö -
zépiskolát a Szatmárnémeti Mag yar Ta -
nítóképzőben végezte 1953-ban. Tanul -
mányait a Kolozsvári Bolyai Tudo mány -
egyetem Történelem szakán folytatta, a -
hol 1957-ben történelemtanári diplo mát
szerzett. (Volt kollégái visszaem léke zé -
se szerint, az ’56-os forradalom idején
kifejtett őszinte vélemény nyilvání tá sai
miatti megtorlás elmaradását csak a vé -
letlennek köszönhette.) 

Az egyetem elvégzése után levél tá -
ros lett. 1957–1969 között az Állami Le -
véltár lugosi fiókját vezette. Az 1968-

 as romániai közigazgatási re form be ve -
zetése révén felszámolt munkahelyéről 
Nagybányára került, és a Máramaros
Megyei Állami Levéltár főmunkatársa
lett. Levéltárosként nem maradt egy sze -
rű munkafeladatokat végző, a törté net -
í rás forrásait kezelő tisztviselő, hanem
azok kutatójává is vált, tudományos és
közművelődési célokra használva az a -
zokból kihámozott információkat. Mi -
u tán 1975-ben Kolozsváron egy több hó -
napos intenzív latin nyelv és pale og rá -
fia kurzust végzett tudományos érdek -
lődése a jelen és újkori időszakról a ko -
ra újkor felé terelődött. (Megjegyzem,
hogy a kurzus alatt, amelyen magam is
részt vettem, személyesen is ta pasz tal -
hattam jellemét, komolyságát, rendkí -
vüli munkabírását és kitartását, hiszen
mellém állása nélkül felkészülésem fog -
hí jas maradt volna.)  

Kutatási területét az 1989 előtti köz -
lési lehetőségek szűkre szabták. Ezért a 
gazdaságtörténet mellett – mindnyá junk
örömére – az oktatás- és a műve lő dés -
tör ténet vált szakterületévé. Tudo má nyos
tevékenységének kezdetei vissza nyúl -
nak a lugosi évekhez, amikor a temes -
vá ri Szabad Szóban kezdett cikkeket kö -

zölni. Munkásságának kibontakozása az
1970-es évekhez kötődik, írásai pedig
a Bányavidéki Fáklya (1990-től a Bá -
nyavidéki Új Szó), a Szatmári Hírlap (ma
Friss Újság) hasábjain, rendszerint meg -
emlékezésekkor láttak napvilágot.

Terjedelmesebb tanulmányait a Ko -
runk, a Művelődés, a nagybányai és szat -
mári múzeumok évkönyvei, a Revista
Arhivelor, az Erdélyi Múzeum, a bu da -
pesti Levéltári Szemle és egyéb kiad vá -
nyok közölték. Különösen kieme len dők
az  önállóan vagy társszerzői minő ség -
ben kiadott munkái, amilyen az „Évek
és iskolák” (a nagybányai iskolák törté -
nete), „A máramarosi református líce -
um története és diáksága 1682-1850”,
„Bányászat és pénzverés a Gutin alatt”,
„A nagybányai boszorkányperek”, vala -
mint az 1848/49-es forradalom és szabad -
ságharcra vonatkozó, közelebbről meg -
jelenő forráskötet.

Balogh Béla egy szerény em ber, kö -
zösségünk napszámosa. Amikor meg is -
mertem, 1969-ben, már a Nagybányai
Állami Levéltár főmunkatársa volt. A
kö zös levéltári rendezvényeken, a szak -

mai vagy magán beszélgetések
alkalmával kitűnt levéltárosi és
történészi képzett sé ge. Ő alapos
elméleti ismeretekkel és nagy
tapasztalattal rendelkező levéltári
szakember, aki a közjó szolgálatába ál -
lí totta tudását és egész munkásságát. Nem
rettent vissza a kihívásoktól, nem rázta
le a hozzá fordulókat „nem tudom” és
„nem érdekel” kifogásokkal, hanem hí -
ven szolgálta a kutatókat levéltá ros ként
nyújtott segítséggel és közösségünket
általában történelmi és közművelődési
írásaival és előadásaival. 

A munkássága céljául kitűzött múl -
tunk feltárása és közkinccsé tétele elérte
célját. Írásaiból és tudományos vagy
művelődési rendezvényeken elhang zott
előadásaiból mindannyian bőven merít -
hettünk és meríthetünk mindannyian.

Az EMKE kuratóriuma bölcsen cse -
le kedett, amikor Balogh Bélát a Kő váry
László-díjra érdemesítette. E díj átvé -
te le alkalmával kívánok neki jó egész -
sé get és további eredményes munkát.

Pál-Antal Sándor

TELEKI ÖSZTÖNDÍJ
Május 1-ig várjuk a felajánlásokat

Tizenkettedik alkalommal kerül
kiosztásra 2014-ben a Teleki- ösz tön díj.
Az elismerést 2003-ban nyúj tot tuk át
először, tanulmányi e redmé nyeik te -
kin tetében és az iskolán kí vüli kö zös -
sé gi szerepvállalásban is é lenjáró IX- XII.
osztá lyos diákoknak.

Az azóta folyamatosan működő tá -
mogatási pro gram anyagi hátterét – a -
melynek keretében a nagybányai és
Nagybánya-környéki első (illet ve e -
lő ké szítő) osztályosok is rendsze res 
könyv ajándékban részesültek –
2005- től a nagybányai mag yar kö zös -
ség bizto sítja. Vállalkozóknak, po liti -
ku soknak, ön kormányzati tiszt ség vi -
selőknek, magáncé geknek és egyház -

községeknek, ne ves és név te len jóa ka -
róknak köszönhető, hogy az elmúlt év -
ekben minden tavasszal mara dékta la -
nul átnyújthattuk az ösz töndíjakat, és
minden februárban el ső osztályo sa ink
is megkaphatták könyvajándékaikat.

Hogy idén is kioszthassuk a tá mo -
gatást, továbbra is szükség van mind -
annyiunk segítségére. Kérjük, legké -
sőbb 2014. május 1-ig je lez zék tá mo -
gatási szándékukat és a fel ajánlott ösz -
szeget személyesen, vagy a Ház telefon -
számain. Az ösztön dí jak átadására az 
idei Teleki Napok keretében, május
8-11. között kerül sor.

Segítsenek, hogy segíthessünk!

Pályázati kiírás 2014
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma esztendőről-esztendőre ösz tön díj -

jal igyekszik felhívni a figyelmet a legkiválóbb nagybányai középiskolás
diákokra. A kiemelt összegű egyszeri tanulmányi-közéleti ösztöndíjat – a
nagybányai mag yar közösség támogatásának köszönhetően – ezúttal is
olyan IX-XII. osztályos diákoknak kívánjuk átnyújtani, akik a 2013/2014-es
tanév élenjáró diákjai voltak és nem csak tanulmányi eredményeiket il -
le tően, hanem az iskolán kívüli közösségi szerepvállalásaik tekintetében
is pél dát mutattak. Az ösztöndíj elnyerésére a nagybányai Németh László
Gim náziumban mag yar nyelven tanuló diákok nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar Házban, vagy letölthető
a telekihaz.erdely.org honlapról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki és rö -
viden az osztályfőnök, valamint az iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyázatokat a Ház irodájában kell leadni, április 30., szerda este 20 óráig!

Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadhatunk el. (TMH)

Az 1848. március 15-i pesti ese -
ményekről, a sajtószabadság életbe -
léptetéséről és a független mag yar
kormány megalakulásáról szóló hí -
rek, gyorspostán keresztül, március 
21-én érkeztek Nagybányára. Más -
nap a városi tanács közgyűlésén
elhatározták, hogy ezen örvendetes 
hírek közzététele érdekében már -
cius 23-án a városban nyilvános
gyűlést tartanak, melyen most már
a közteher-viselés elfogadásáról és
a jobbágyi kötöttségek megszün te -
té séről is értesítik a nagyszámú je -
lenlévőt. Az ekkor 8020 fős város a

közzétett híreket kitűnő lelkese dés -
sel fogadta. A városházára kitűzték
a nemzeti lobogót és az egész vá -
ros ban fényes ünnepséget ren dez -
tek. A pesti ifjúság 12 pontos kö ve -
telését magukénak vallották, Kos suth
Lajost, érdemei elismeréseként a
város díszpolgárává választották s
erről az országos főbb tisztségeket
és közösségeket átiratban értesí tet -
ték. A közbiztonság megőrzése érde -
kében a városban is megindul a
magát előbb még polgárőrségnek
nevező nemzetőrség szervezése...

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

***

MEGJELENIK hamarosan,
a Teleki Társaság kiadásában,

AZ IDEI TELEKI NAPOKRA!



Ránézésre is
megállapítható egy férfi

intelligenciája
A férfiak és a nők is elég pontosan

meg tudják ítélni fotókról egy másik
fér fi intelligenciáját – állapították meg
a prágai Károly Egyetem szakemberei. 
A kutatók 40 férfi és 40 nő fényképét
mutatták meg a vizsgálat résztve vői -
nek, hogy megnézzék, van-e kapcsolat
az arcforma, illetve az észlelt (a képe
alapján megítélt) és a mért (az IQ-tesz -
ten) intelligencia között. Érdekesség,
hogy nők esetében nem működik a
fény képes intelligenciabecslés, nem
volt kapcsolat a becsült és a mért IQ
közötti. A szakemberek egyelőre még
nem jöttek rá ennek okára. Úgy vélik,
hogy őket hajlamosabbak vagyunk
vonzalom alapján elbírálni, ami
elhomályosítja az ítélőképességünket.
A kutatók ugyanakkor azt is megálla -
pí tották, hogy sem a férfiak, sem a nők
esetében nincs összefüggés a morfo ló -
giai tulajdonságok és a mért intelligen -
ciaszint között, viszont a férfiak eseté -
ben valamiért mégis ránézésre meg
tudják állapítani az emberek annak in -
telligenciáját. A kutatók szerint való -
szí nűleg nem az arc formáján alapszik
a becslésünk. A PLoS ONE folyó irat -
ban megjelent eredmények azt mutat -
ják, hogy vannak bizonyos jellegzetes -
ségek, amelyeket az emberek hajla mo -
sak az intelligenciával társítani. Ilyen
például a megnyúlt, hosszúkás arc, a
távol ülő szemek, a nagy orr, a felfelé
ívelő száj és hegyes áll. A kutatók sze -
rint kevésbé gondoljuk intelligensnek
a szélesebb arcú, kerek, egymáshoz
közel ülő szemű, kisebb orrú, illetve
széles, kerek állú embereket. (origo)

Saját bőrén akarja
tesztelni egy lengyel

képviselő, miért
költöznek

Nagy-Britanniába a
lengyelek

Ideiglenesen Londonba költözött és 
tervei szerint heti 100 fontból (536 lej)
fog élni egy lengyel képviselő, hogy
kiderítse, miért választják inkább
Nagy- Britanniát a honfitársai saját ha -
zájuk helyett. Artur Debski egy olcsó
repülőjárattal érkezett meg a brit fővá -
rosba, ahol mindössze egy bizonytalan
szállásajánlat várta egy “New ham ke -
rületben élő szerb lánytól”, akivel a
Fa cebookon ismerkedett meg. “Nem
tu dom, hogy mit fogok ott csinálni.
Negyvenöt éves vagyok és nem be szé -
lem jól az angolt. A két kezemmel kell
majd dolgoznom, valószínűleg egy
konyhán vagy egy boltban” - mondta
Debski, mielőtt útnak indult. A Te
Mozgalmad nevű balközép ellenzéki
párt képviselője szeretné kideríteni,
hogy mi vonz annyi lengyelt Nagy-
 Britanniába, annak ellenére, hogy sze -
rinte Lengyelország gazdasága az egyik
legsikeresebb az Európai Unióban.
Az óta, hogy Lengyelország 2004-ben
csatlakozott az EU-hoz, becslések sze -
rint több mint egymillió lengyel állam -
polgár költözött Nagy-Britanniába és
egy felmérés szerint a népesség fia ta -
labb tagjainak nagyjából 70 százaléka
fontolgatja a kivándorlást. “Lengyel -
or szágra nézve veszélyes, hogy ilyen
sok fiatal gondolkodik az ország el ha -
gyásán” - mondta Debski. “Látni aka -
rom, hogy Nagy-Britanniában miért
mű ködnek a rendszerek, és Len gyel or -
szágban miért nem? Látni akarom,
hogy Nagy-Britanniában miért boldo -
gok az emberek, és mi lengyelek miért
nem vagyunk azok?” - húzta alá a kép -
viselő. Az Ipsos piackutató cég felmé -
rése szerint a Nagy-Britanniában élő
lengyelek 72 százaléka a szigetország -
ban akar maradni, miután gyökeret
eresztett, és 40 százalékuk fontolgatja,
hogy megszerzi a brit állampol gár sá -
got - olvasható a The Daily Tele graph

című brit lap internetes kiadásában.
Hogy megtapasztalja, milyen kihívá sok -
kal találják szembe magukat az új élet
reményében Nagy-Britanniába érkező
honfitársai, Debski mindössze heti 100 
fontból fog gazdálkodni, és munkát is
keres a brit fővárosban. Hazatérve pe -
dig jelentést ír pártbeli főnökeinek
kulturális és pénzügyi tapasztalatairól.

Hit ler bujkált a rózsák
között a csésze díszítésén

Figyelmetlenségből Adolf Hit ler
kép másával és horogkereszttel hozott
forgalomba kínai gyártmányú kávés -
csészét az észak-rajna-vesztfáliai Zerb -
rüg gen bútoráruházlánc bielefeldi áru -
háza. A kínos incidens csak az után de -
rült ki, hogy már 175 darabot eladtak a
különben romantikus motívumokkal
dí szített bögréből. Az egykori náci dik -
tátor képmását egy, a csésze mintázatát 
közelebbről szemügyre vevő vásárló
fe dezte fel. Az amúgy rózsákat és an -

gol nyelvű szerelmes verseket ábrá zo -
ló bögréken a fő motívumok hátteré -
ben egy hajdani 30 pfenniges bélyeg
le nyomata látható a náci vezér kép má -
sával és egy horogkeresztet tartalmazó
pecséttel. Mivel a náci motívumok kis -
sé megfakultak, az áruház illetékesei
sem a kínai beszerzés, sem a termék
németországi kicsomagolása közben
nem vették észre a hibát - közölte az

áruházlánc vezetője. Az igazgató sze -
rint a malőr szerencsétlen körülmé -
nyek egész sorozatának következmé -
nye, mely azzal kezdődött, hogy a csé -
sze kínai tervezője nem tudta, mit áb -
rázol az általa felvitt motívum. Az áru -
ház azonnal kivonta a forgalomból a
botrányos bögréket, a már eladott pél -
dányok visszavitelét pedig azzal ösz -
tönzik, hogy 20 euró értékű vásárlási
utalványt adnak a három euróért áru sí -
tott csészéért cserébe. (mti)

Fél perc alatt tölti fel
a telefont

az új töltő-prototípus
Fél perc alatt feltölthető okoste le -

fon- akkumulátort mutatott be a Store -
Dot nevű izraeli cég. A nanokristá -
lyokkal működő találmányt a Micro -
soft egy tel-avivi fejlesztői konfe ren -
ciá ján mutatták be. A lemerült Sam -
sung S4 okostelefon a demonstráción
26 másodperc alatt töltődött fel tel je -
sen. Az akkumulátor egyelőre proto tí -
pus, és a társaság előrejelzései szerint
három év kell még ahhoz, hogy ke res -
kedelmi forgalomba kerüljön - tudósí -
tott a BBC hírportálja. A bemutatón a
cigarettásdoboz-méretű készüléket az
okostelefon hátoldalára erősítették.
Dorn Myersdorf, a cég alapítója úgy
véli, hogy egy év alatt integrálni tudják 
az alkatrészt a telefonba. A találmány
jelenleg csak a Samsung S4-gyel mű -
ködik. Az organikus elem olyan nano -
kristályokat használ, melyeket a Tel-
 avivi Egyetem Alz hei mer-kórt kutató
tudósai azonosítottak tíz évvel ezelőtt.
A fejlesztők a technológiát memória -
chipekben is felhasználták, amelyek
így háromszor olyan gyorsan dolgoz -
tak, mint a hagyományos flash memó -
ria. A képernyők kadmiumának mé -
reg mentes alternatíváját is kínálja az új 
technológia. Myersdorf szerint az ak -
kumulátort 30-40 százalékkal drágáb -
ban lehet majd gyártani, mint a hagyo -
mányosat, a kész termék pedig körül -
belül kétszer annyiba fog kerülni, mint
a forgalomban lévők. (mti)

Mi az igazi ok?
VÍZSZINTES: 1. “A feleséget ...”

(Jules Michelet). 13. Becézett Bran -
don. 14. Válogatott francia focista volt
(Jean). 15. Tollforgató. 16. Ellenérték.
17. Véges életű. 19. A földbe rejt. 20.
Határozórag, a -nak párja. 22. A vese
or vosi neve. 23. Horgászzsineg. 24. ...
Bates; angol filmszínész. 26. Véna jel -
zője lehet. 28. Csonthéjas gyümölcs.
29. Hibát kiküszöböl. 31. Nedvszívó
pa pír. 33. Esd! 34. Forma. 35. Az a
má sik. 36. Celebeszi vadtulok. 38. A
kályha része. 39. Épületszinttel kap cso -
latos. 41. ... An geles; amerikai nagy -
város. 43. ... pod ri da; spanyol étel. 45.
... int; figyelmeztet. 46. ... dant vitia; A
tétlenség a bűnök forrása. 47. Kissé
ugrál! 49. Tengeri csalánozó. 51. Res -
tell. 53. Tibeti szarvasmarha. 55. A he -

gedű tartozéka. 56. ... vág; régi gyógy -
módot alkalmaz. 57. Ott lenn (nép.).
59. ... Thurman; amerikai filmszí nész -
nő. 60. Ománi, luxemburgi és vatikáni
gkj. 62. Svájci festő, szobrász (Max).
63. Esni kezdő (eső). 66. Párosan régi!
67. Jobbá-e a végén! 68. A hurok
szokta tenni. 69. A mélyben.

FÜGGŐLEGES: 2. Felém. 3.
Kas sák Lajos lapja. 4. Füleskereszt. 5.
...-szomjan; kimerülten. 6. Reped a tó
jege. 7. Japán, gaboni és norvég gkj. 8.
Amerikai énekesnő (Pia). 9. Ón és oxi -
gén vj. 10. Pára! 11. Nílus menti nép.
12. Szóbeli. 13. A gondolat befejező
része. 18. Tarol. 19. A közelebbi. 21.
Elegyítő. 23. Svájci város lakója. 25.
Lyuk (nép.). 26. Alkoholt fogyasztó.
27. Nagyapa (tréf.). 30. Világos angol
sör. 31. Lám. 32. Besorol! 35. Brazil
író (Jorge). 37. József At tila verse. 39.
Ab ovo. 40. Adam párja. 42. Im port
olaj! 44. Amerikai cigarettamárka. 46.
Orvostudományi Egyetem (röv.). 48.
A síkszög mértékegysége. 50. Egyik
jele az ásítás. 51. Özönlik. 52. Ame -
rikai karmester (James). 54. Ada ...;
dunai sziget volt. 56. Egyszerű gép.
58. Elek! 59. Asszír város Mezopotá -
miában. 61. Em ber, egyén. 63. Ezerből 
három! 64. Becézett Erika. 65. Gyil -
koló. 68. Színszélek! 70. Bemenet!

   Szerkesztette: Csatlós János
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A leghíresebb női
feltalálók és találmányaik

Ha feltalálókról van szó, többnyire férfiak jutnak eszünkbe, pe dig jó
néhány olyan innováció kötődik nők nevéhez, amik nélkül ma már ne hezen
tudjuk elképzelni az életünket. (folyt. múlt heti lapszámunkból)

Mar ga ret Knight –
Papírzacskó

Mar ga ret Knight, a négyzet alakú
aljjal rendelkező papírzacskó gyártó gé -
pért 1871-ben kapta meg a szaba dal mat.
Egy férfi azt állította, hogy ellopta tőle
az ötletet, mondván, hogy egy nő soha
nem tudna ilyen innovatív gépet ter vez -
ni, ezért beperelte Mar ga ret-et. Mar ga -
ret rajzokkal bizonyította, hogy a ta lál -
mány valóban az övé és meg is nyerte a 
pert. Knight feltalálói karrierjét 12 éve -
sen kezdte, amikor is kifejlesztett egy
„stop-mo tion” eszközt, amely azonnal
megállította az ipari gépet, ha abban va -
lami elakadt. Élete során, több mint 26
szabadalmat nyert meg.

Tabitha Bab bitt – Körfűrész

Tabitha Bab bitt egy massachusettsi
fűrészüzemben dolgozott 1813-ban, a -
hol még kézifűrészt alkalmaztak, amit két
em ber húzott. Az asszony megfigyelte, 
hogy a fűrész húzásával rengeteg ener -
giát veszítenek a munkások és nehéz ke -
sen haladnak emiatt. Elhatározta, hogy 
kidolgoz egy jobb módszert, így szüle -
tett meg a ma is használatos szalag fű -
rész. Tabitha soha nem szabadal maz -
tat ta a találmányát.

Steph a nie Kwolek – Golyóálló 
mellény

A golyóálló mellények anyagául is
szolgáló kevlárt Steph a nie Kwolek fej -
lesztette ki, a DuPont cég alkalma zá sá -
ban. 1963-ban jött rá, hogy a polime rek
vagy rúd alakú molekulák szálai egy i -
rányba sorakoznak, ettől ez az anyag erő -
sebb a többinél, mivel a molekulák ren -
dezett kötegekben vannak jelen. Ez a
megfigyelés segítette abban, hogy rá jöj -
jön, hogyan erősítheti meg tökéletesen
a mellény anyagát. Kwolek techno ló gi -
á ját már függőhíd kábeleknél, sisa kok -
nál, fékbetéteknél, síléceknél és kem -
ping felszereléseknél is alkalmazzák.

Marion Don o van – Eldobható 
pelenka

Marion Donovannak 1949-ben ele ge
lett a pelenkamosásból, ezért újra gon -
dolta a textilpelenka koncepcióját. Elő -
ször egy zuhanyfüggöny felhaszná lá sá -
val szivárgásmentessé tette, majd meg -
alkotta az eldobható verziót. Talál má -
nyá val számos céget megkeresett, de
mindenhonnan elutasító választ kapott
arra hivatkozva, hogy sokba kerülne az 
előállítása és egyébként sem venné meg
senki. Marion ekkor saját vállalkozást
alapított és a pelenka piacra dobása u -
tán, 1951-ben eladta a jogokat a Keko
Cor po ra tions-nak. Összesen 20 szaba -
dalmat szerzett élete során, és egy épí -
té szeti diplomát a Yale Egyetemen.

Melitta Bentz – Kávéfilter
A lipcsei Melitta Bentz nagy ra jon -

gója volt a kávénak, azonban a csésze
aljára ülepedő zaccot ki nem állhatta.
Egy nap annyira elege lett belőle, hogy 
fogott egy itatóspapírt, tölcsér formá -
jú ra tekerte, beleöntötte a kávét, majd
leforrázta. Ezzel megszületett a kávé -
fil ter, amit ma is világszerte használ nak.
Frau Bentz is maga forgalmazta a Me -
litta névre hallgató filtet, ami még ma is
tisz tes jövedelmet hoz az asszony örö -
kö se inek.

Sara Blakely – Spanx
alsónemű

Self-made női milliárdos lett Sara
Blakely-ből. Ő találta fel a Spanx már -
ka névvel ellátott elasztikus nadrágot,
mely a nők karcsúságát hívatott elő i déz -
ni. A Spanx egy lábak nélküli, könnyű, 
sima harisnya. A Spanx létrehozásakor 
Blakely-nek 5000 dollár megtakarítása 
volt, ebből építette az 500 millió dollá -
ros céget. 100 %-ban tulajdonosa a sa -
ját cégének és soha nem költött egy fil -
lért sem reklámrokra.

(erdekesvilag.hu)

Teleki Napok 2014: „Aranyfészek, aranymadár”

Pajzán, boros délután
az idei Teleki Napokon

Bizonyára a jó öreg ezredes, gróf Te -
leki Sándor lenne a legnagyobb párto -
ló ja annak a május eleji rendez vény nek,
amelyre – mikor máskor? – az idei Te -
le ki Napokon kerül sor Nagybányán. Va -
lójában egy egész délutánt-estét kitöltő 
programról van szó, kivételesen most
inkább a felnőtt korosztály számára –
bár hogy ki számít, vagy ki nem számít 
felnőttnek, mi magunk inkább a tisztelt 
publikum döntésére és belátására bíz -
zuk. Egy biztos: az egy főre eső alko hol
(inkább nemes nedű) és népi erotika e -
zen az estén magasabb lesz az átlagnál; 
előbbit Bálint Zoltán arad-hegyaljai
borász, utóbbit Sebestyén István bu -
ko vinai székely mesemondó bizto sít ja.

Sebestyén Istvánnak nem volt túl me -
sés az élete. Szülei a második világhá -
bo rúban Bukovinából előbb Bácskába, 
majd Zalába menekültek, hogy végül a 

Tolna megyei Kakasdon telepedjenek le.
Sebestyénék földművesek voltak, Ist ván
tizedik gyereknek született. Kereszt ap -
ja ugyan Sebestyén Árpád néprajzku ta -
tó volt, és ő maga is renge teg mesét hal -
lott a faluban, ám ekkor még a hagyo -
mányőrzésnél prózaibb dologgal keres -
te a kenyerét: a bonyhádi cipőgyárban
húzta a bőr felsőrészeket a kaptafára.

Talán így is élte volna le életét, ha
kevéssel a rendszerváltás után fel nem
figyel a tévében egy mesemon dó-talál -
ko zóra. Jelentkezett a következő ver -
senyre, ahol rögtön első helyezést ért el. 
Sebestyén István pályafutása ettől kezd -
ve egy merő diadalmenet volt: nyert or -
szá gos első díjat, nagydíjat és nívódíjat,
fellépett művelődési házakban, iskolák -
ban és nyugdíjasotthonokban, szerepelt
Németországban, Lengyelországban és
persze Erdélyben. Egyszer még Dubai -

ban is előadta produkcióját egy mag yar
turistacsoport előtt. Közben három CD- je
is megjelent, a harmadik éppen paj zán nép -
meséiből foglal össze egy csokorra valót.

Azon a májusi nagybányai délutá non
pontosan azt kapjuk majd, amire a fen -
tiek alapján számíthatunk: vicces törté -
ne teket, amelyekben csicses-faros me -
nyecskék a főszereplők, akik néha meg -
szellőztetnék az „aranyfészküket”, ám
mindig akad valami legín, aki arany ma -
darat szeretne abba a fészekbe ültetni.
Hamar kiderül az is, hogy micsoda „a
szegény em ber bőrpuskája”, de a „csor -
ba leán”-on se kell majd sokat gon dol -
kozni, hiszen „csak az az egy kicsi bun -
dás üregecske hiányzott a lába közül”,
egyébként meg éppen egy olyan le -
génnyel találkozik, akinek a Jóisten ket -
tőt adott (igen, abból – meséli Sebes -
tyén). A kakasdi mesemondó termé sze -

tes bájjal, a szövegbe időnként maga is
belenevetve adja elő a sikamlós témá -
kat, a székely nép csibészségét le sem
tagadva. Előadás közben huncutsággal 
telik meg a terem, ízes beszéde nyoma -
té kosítja mondanivalóját.

S hogy kinek ajánljuk mindezt? Ren -
geteg népmese tartalmaz erotikus, szexu -
ális szimbólumokat, amelyek gyer mek -
korunkban valószínűleg fel sem tűnnek,
csak később, a felnőttek szemével vál -
nak láthatóvá. Szakértők szerint a gyer -
mekeket nem kell „megóvni” ezektől az
élményektől. Hiszen pontosan ezek a
mesebeli képek és metaforák szüks é ge -
sek ahhoz, hogy kialakuljon bennünk a 
képesség, hogy később felfogjuk és meg -
értsük a szimbólumokat, melyeket ismer -
ve, mi magunk is sokkal közelebb ke -
rülünk a mesék mondanivalójához, ő se -
ink gondolkodásához. (TMH)

Teleki Napok 2014: „Tudod, hogy nincs bocsánat”

HOBO József At tila estje
NAGYBÁNYÁN

Május 9-én este Földes László Hobo lesz az idei Teleki Napok
vendége, aki hoss zú évek óta sikeresen futó József At tila estjét adja
elő,  melynek címe „Tudod, hogy nincs bocsánat.”

Földes László ezt az előadását 2005-
 ben mutatta be az Új Színházban, Vid -
nyánszky At tila rendezésében. Hobo így
vall József Attiláról: „Verseit úgy olva -
som, mint szent könyveket, és néha mint -
ha a saját gondolataimat látnám leír va.”
A műsorban 34 vers hangzik el, me -
lyek zenéjét Hárs Viktor, Márta István
és Nagy Szabolcs szerezték. „Az elő a -
dás nak az a célja, hogy bevonja és to -
vább gondolkodásra késztesse a nézőt”
– fogalmazta meg Hobo.

A mag yar blues és a Hobo Blues
Band megalapítója több évtizede a ma -
g yar zenei élet egyik meghatározó i -
konja. Gazdag életutat és nagy sike re -
ket tudhat maga mögött. Előadóestjein
nagy költők és művészek műveinek sa -
játos megidézésével varázsolja el kö -
zön ségét. Mind a mai napig nagy siker
Villon-, Faludy- és József At tila-estje, de
szintén nagy elismerés övezi a Vla gyi -
mir Viszockijt és a Jim Morrisont meg -
i déző műsorát is. (TMH)

Sebestyén István pajzán meséivel MÁJUS 10-én lép fel Nagybányán, a
Teleki Napok keretében. Előadását vacsora és borkóstoló követi, melynek
vendége és meghívottja Bálint Zoltán arad-hegyaljai borász lesz; a fűszert hoz -
zá ugyancsak Sebestyén István fogja biztosítani. Részletek rövidesen!
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 A pipa és szivar hatásai
A pipázók és szivarozók gyakran hajlamosak azt állítani, hogy

szenvedélyük nem káros, így állandósítva a tévhitet, hogy a pipa és 
a szivar biztonságosabb, mint a cigaretta. Valójában azonban ezek
a dohánytermékek ugyanazokat az egészségügyi kockázatokat
hor dozzák, mint a cigaretta, sőt, időnként még veszélyesebbek is
lehet.

A szivar és a pipa csak meg je lené -
sükben különböznek a vékony papírba 
csomagolt dohányból készült cigaret -
tá tól. A szivar dohánylevélbe csoma -
golt, és a cigarettával ellentétben álta -
lá ban nem tartalmaz füstszűrőt. A pi -
pá nál a dohány a szár végén helyez ke -
dik el, és a pipa felszerelhető szűrővel.
A pipa egy másik formája, a vízipipa,
mely az ősi Perzsiából és Indiából
szár mazik, s használói illatosított, íze sí -
tett dohányt szívnak a vízen keresz tül.

 A pipa és a szivar nem veszélytelenebb a cigarettánál
A szivar- és pipahasználók gyakran azzal érvelnek, hogy nem veszélyeztetik

az egészségüket, mivel naponta csak egyszer-kétszer gyújtanak rá, és nem tüdő -
zik le a füstöt. Emellett szerintük a szivarozás és a pipázás nem okoz függőséget. 

Ugyanakkor kutatások szerint a szivarozás és pipázás ugyanolyan veszélyes,
mint a cigarettázás, sőt, talán még veszélyesebb is. Egyetlen nagy szivar dohány -
tartalma ugyanis annyi, mint egy teljes doboz cigarettáé, emellett a nikotin tar tal -
ma 100-200 mg között változik, míg egy átlagos cigaretta csak 8 mg-ot tartal -
maz. Ez a túlzott nikotinmennyiség az oka annak, hogy heti néhány szál szivar
elszívása mellett is jelentkezhet a nikotinéhség.

 A pipázás és szivarozás egészségügyi hatásai
• Rák – Még ha nem is tüdőzi le a füstöt, akkor is egy sor rákos meg be te -

gedést kaphat a pipázástól és szivarozástól. A rendszeresen szivarozók esetében
4-10-szer nagyobb a száj-, gége-, nyelőcsőrákban való elhalálozás kockázata,
mint a nemdohányzóknál. A szájüregi rák a füsttel közvetlenül érintkező terü -
letek közül bárhol kialakulhat, így az ajkakban, szájban, torokban, nyelvben is. 
Akik le is tüdőzik a füstöt, a tüdő-, hasnyálmirigy- és hólyagrák kialakulásának
esélyét növelik ezzel. 

• Tüdőbetegség – A szivarozók és pipázók esetében kétszeres a légutak ká -
rosodásának kockázata, mely krónikus obstruktív légúti betegséghez (COPD),
krónikus bronchitishez és tüdőtáguláshoz vezethet. A dohányzás mindemellett
tovább rontja a már meglévő asztmát is. 

• Szívbetegség – A szivarozás és pipázás növeli a szívbetegségek és stroke
kockázatát. A szivarozás 30 százalékkal növeli a szívkoszorúér betegségben
való korai elhalálozás kockázatát. 

• Fogproblémák – A szivarozás és pipázás hozzájárul a fogínybetegségek
kialakulásához, rossz lehelethez és a fogak elvesztéséhez. Egy tanulmány szerint 
a pipázóknak és szivarozóknak átlagosan 4 foguk hiányzik. 

• Erekciós zavar – A dohányosoknál kétszer nagyobb a merevedési zavar
valószínűsége, mint a nemdohányzóknál. 

A szivarozás és pipázás nem csak azok számára veszélyes, akik azt szívják,
hanem a környezetükben lévőkre is, akik ezáltal passzív dohányosokká válnak.
Mivel a szivar dohánylevélbe és nem papírba van csomagolva, nem ég olyan

alaposan, mint egy cigaretta, így növeli a rákot okozó anyagok (pl. ammónia,
kátrány, szén-monoxid) koncentrációját a levegőben.

 A vízipipa is káros!
Édes íze ellenére a vízipipa is káros az egészségre. Egy átlagos vízipipázás

során 100-200-szor több füstöt lélegzik be, mint amennyit egy cigaretta el szí -
vásakor. A vízipipázás alkalmával legalább ugyanannyi nikotin és egyéb méreg -
anyag jut a szervezetbe, mint cigarettázáskor, így az egészségügyi kockázatai is
hasonlóak a dohányzáséhoz. A szivarozókra és pipázókra is ugyanaz a tanács
érvényes, mint a cigarettázókra: szokjon le! 

Honlapunkon számos leszokási tippről olvashat, ám amennyiben ez így sem
megy egyedül, kérjen orvosi segítséget! Mindemellett ne feledkezzen el a rend -
szeres szűrővizsgálatokon (tüdőrák, szájüregi rák) való részvételről sem, hiszen
a korai felismerés fontos a kezelés hatékonyságát illetően. (webbeteg.hu)

Megjelent az
Erdélyi Gyopár
idei második

lapszáma
Tartalmából:
• Erőss Zsolt Teljesítménytúrát

szerveznek Gyergyóban
• Kisbakancs minitábor lesz

gyerekeknek az Úz völgyében
• Pályázat óvodásoknak és isko -

lásoknak
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

2015-ös falinaptár fotópályázata
• A XXIII. EKE Vándortábor

túrái 
• Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, 

az EKE egykori alelnökének em -
lékezete

• 45 éve „föld alatt” a tenkei Czárán Gyula Barlangkutató Klub
• A csíkszentkirályi Tiva Hargita ásványvíz
• A Canaraua Fetii-erdő Természetvédelmi Terület

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás,
hon is meret, környe zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát ke resse
az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tő sé gé ben, va -
la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban.

A magas vérnyomás
és a kávéfogyasztás

A magas vérnyomással élőket általában eltanácsolják a kávéfogyasztásról,
mivel a koffeintartalmú ital növeli a pulzusszámot, s azzal együtt az érfalakra
nehezedő nyomást is. Ám nagy fogyasztók esetében mindez már nem igaz. 

A kávé pontosan élénkítő hatása miatt örvend óriási népszerűségnek, mivel a
benne rejlő koffein stimulálja központi idegrendszerünket, és emeli a pulzus -
számot. Akinek magas a vérnyomása, vagy esetleg szívbetegségben szenved,
pon tosan ez okoz fejtörést: szabad-e egyáltalán kávét fogyasztania, vagy a biz -
tonság (vagy inkább egészség) kedvéért, inkább a koffeinmentes változatot vá -
lassza? “Magas vérnyomás mellett sem kell minden esetben teljesen száműzni a
kávéfogyasztást” – nyugtat meg minden érintettet Antje Gahl táplálkozás- szak -
értő. „Először is: mindenki másképpen reagál a koffeinre. Másodszor: rendsze res
fogyasztás során a hozzászokás jelensége is érvényre jut” – magyarázza Gahl.

Az egészséges szervezet számára napi négy csészényi mennyiségig (ez
300-350 milligramm koffeint jelent) egyészségi kockázat nélküli a kávézás.
Ugyan akkor azt nem szabad elfelejteni, hogy egy egyszeri, 250 milligrammos
koffeinadag 3-4 óráig is hatással van a vérnyomásra.

„Aki érzékenyen reagál a koffeinre, annak ajánlatos – elővigyázatossági
okokból – háziorvosával a kávéfogyasztásról konzultálni, hogy mennyi ajánlott
belőle – ha ajánlott egyáltalán” – hangsúlyozza Gahl.

Koffeinmentes kávé - valóban nem tartalmaz koffeint?
A különösen óvatosak számára még mindig elérhető a koffeinmentes kávé,

amelynek megnevezése kissé félrevezető: a teljesen koffeinmentes kávé előállí -
tása, ugyanis technikailag nem kivitelezhető. Még a koffeinmentesnek hirdetett
termékekben is rejlik a koffeinkivonás folyamata után is valamennyi (kilónként
egyetlen gramm) az élénkítő hatású anyagból.

A pulzusszámra és vérnyomásra gyakorolt nyilvánvaló hatás mellett, sokan
számolnak be arról, hogy a „fekete leves” gyomrukra is hatással van, ám ennek
már semmi köze a koffeintartalomhoz. A gyomort érő irritáció mértéke sokkal
inkább attól függ, hogy az adott kávéfajtában a pörkölés során mennyi sav, és
oldott keserű- és sárgaanyag marad. 

A klasszikus eszpresszó ennek megfelelően különösen gyomorkímélő: a
kávébab-szemeket erősebben és tovább pörkölik, s így a savak és egyéb irritációt 
kiváltó anyagok nagyobb mértékben távoznak. Emellett a kávé erősségével –
hogy a kávéfőzés során mennyi kávét használunk fel – is szabályozni lehet, a
gyomorkímélő hatás mértékét. (webbeteg.hu)
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• Gyermekgondozást vállalok. Te le -
fon: 0741-355751.

• 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 -
veket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

TÁRSKERESŐ – 65 éves nyug -
díjas szobafestő korban hozzáillő
hölgy ismeretségét keresi.

Tel: 0753-936828

• ELADÓ CSALÁDI HÁZ
Nagy bányán, Alba Iulia utca 6.
szám alatt (földszint, emelet,
manzárd), 7 ár te lekkel. Irányár
130 000 euró. Te le fon
0728-637653. 

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel megemlítjük és tu -
dat juk azokkal, akik ismerték és
sze ret ték, hogy 

NÉMETI LÁSZLÓNÉ
Tóbiás Izabella (Luci)

volt egészségügyi asszisz tens -
nő ham vainak végső nyugvóhelyre
te vé se április 25-én 13 órakor lesz, a 
Ho rea I. temetőben, református egy -
házi emlékezéssel. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogya
sze retett férj, édesapa

SZABÓ SÁNDOR
41 éves korában elhunyt.

Nyugal ma legyen csendes.
Köszönetet mon dunk mindazoknak, 
akik temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoz tak. Bánatos
felesége és két gyermeke.

Megtört lelkem csupa könny és
bá nat / A virágos rét nélküled sivár
és száraz / Megszakad a szívem,
mert ö rök búcsút vettél / Csillagok
közt a legfényesebb lettél. / Angyali 
moso lyod nem ragyog rám többé /
De te a szívemben élsz mindörökké.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga gyermek, a koltói

SZABÓ SÁNDOR
41 éves korában örökre itt

hagyott bennüket. Nyugalma legyen 
csen des, emléke áldott. Édesanyja
Katica és mostohaapja Sanyi

Csillag volt, mert szívből szere -
tett / S mi úgy szerettük, ahogy csak
le hetett / Mégis elment tőlünk, mint a
le nyugvó nap / De a szívünkben él
és örökre ott marad. 

Fájó szívvel búcsúzunk a koltói 

SZABÓ SÁNDOR-tól
aki április 8-án visszaadta lelkét

Te remtőjének. Emlékét őrzik bánatos
test vére Edit, sógora Zoli, Emőke és
Dá vid, Emese és Mike

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk április 8-ra, amikor a koltói

SZABÓ SÁNDOR
örökre eltávozott szerettei köré ből.
Nem az a bánat, ami fáj, / és a -

melytől könnyes lesz a szem /
Hanem az, amit hordozunk
szótlanul egy é le ten át némán,
csendesen. / Az idő múlhat,
szállhatnak az évek / Amíg é lünk
öröké velünk lesz emléked.

Testvére Margit, sógora Csaba,
Le vente, Brigi és Vanessza, Norbi
és Cla udia

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Nagybányai Református Egy -
ház megye lelkipásztori közössége
ke gyelettel emlékezik

KÁDÁR MIKLÓS
elhunyt szolgatársra, s kíván

vi gasztalódást a gyászoló
családnak. 

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
ezúton is Zalányi Ferenc
presbiter testvérünknek szeretett
édesapja el hunyta felett érzett
fájdalmában.

Nyu godjék békében!
A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközség presbitériuma.

„Jól vagyon jó és hű szolgám,
ke vesen voltál hű, sokra bízlak
ezután: menj be a te uradnak
örömébe.”

(Máté 25-21.)
A Nagybánya-óvárosi Re formá -

tus Egyház község szomorú szívvel
és mély fájdalommal értesült volt
lelki pásztoruk

Nt. KÁDÁR MIKLÓS
elhunytáról és a feltámadás re -

mény ségében bízva kíván vigas z -
ta ló dást a gyászoló családnak.

Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk áp -
ri lis 21-re halálának 2-ik évfordu ló ján,
amikor a drága édesanya, feleség

REPKA JULIANNA

örökre itt hagyott bennünket.
Em lékét szeretettel megőrízzük,
őrköd ve csendes álma felett. Férjed
At tila és leányod Andrea

„Én élek, ti is élni fogtok.” Ezzel
a reménységgel emlé ke zünk a koltói

özv. SEBŐK KÁROLYNÉRA

a legdrágább édesanyára, aki 17-
 én 1 éve távozott szerettei köréből.

Gyer mekei, veje, unokái és déd -
unokái.

2014. április 19-én lesz édesapám
ERNEK VILMOS

halálának XXI-ik évfordulója.
Em léke szívemben örökre
megmarad. Sze rető lánya Gabi

Szívemben fájdalommal, sze -
mem ben könnyekkel emlékezem
arra a há rom évvel ezelőtti április
21-re, ami kor drága édesanyám

LÖNHARDT KATALIN
sz. Bencze

az örökkévalóságba távozott.
Csen des álma fölött örök szeretetem
őr kö dik. Erika és barátja

Fájó szívvel emlékezünk haláluk 
3-ik évfordulóján a drága testvérre,
sógorra, nagybácsira, valamint
sógor nőre és nagynénire

LÖNHARDT ISTVÁNRA
és feleségére,

LÖNHARDT KATALINRA.
Csendes álmuk felett őrködjön a

szeretet és az emlékezés.
Emléküket kegyelettel őrzik
Baczai Károly és Lőnhardt Zoltán
családjukkal.

Szomorú szívvel emlékezem
arra a 3 évvel ezelőtti napra, amikor 
sze retett unokatestvérem

LÖNHARDT KATALIN
sz. Bencze

és férje,
LÖNHARDT ISTVÁN

eltávozott közülünk. Nyu godja -
nak békében. Emlékük szívemben
élni fog.

Teru ka

Fájó szívvel emlékezünk arra az
egy évvel ezelőtti szomorú napra,
áp rilis 19-re, amikor a szeretett

IAKAB FERI
örökre eltávozott az élők so rá ból.

Csak az hal meg, akit elfe lejte -
nek. Drága emlékét kegyelettel őrzi 
fe le sé ge Ildi és leánya Ing rid.

Ma egy éve annak a szomorú
nap nak, amikor a szeretett 

IAKAB FERI

eltávozott körünkből. Emléke
le gyen áldott, nyugalma békés.

Kálmán At tila és szülei

Szeretettel és fájó szívvel emlé -
ke zünk 

ERNSZT JÁNOSRA

aki 21 éve hogy örökre
eltávozott szerettei köréből.
Emlékét kegye let tel őrzi felesége,
lánya, veje és uno kái Ady és Dani

Telnek a hónapok, múlnak az é -
vek, akik szívből szerettek, nem fe -
lednek téged, drága apukám

CSINTALAN JÓZSEF.

Április 21-én lesz 8 éve, hogy
csendesen a világtól elbúcsúzott, de
emléke itt van velünk a lelkünkbe
zárva. Lánya és veje
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HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

HÚSVÉT HÉTFŐN ZÁRVA!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

április 24-én, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á nál. Sze re tettel várok mindenkit!

TÁNCHÁZ
Húsvét keddjén!

Húsvét keddjén ÜNNEPI, lo cso lós
táncházat tartunk! Aprók tánc há za ÖT -
TŐL, nagyok tánca FÉL HÉT TŐL. Mu -
zsikál a Gesz te nye fa Zene kar és a Be re -
na. A belépés ingye nes, a perselyes a do -
má nyo kat megköszönjük.

ÁLDOTT HÚSVÉTOT,
békés, nyugalmas
ünnepet kívánunk

mindenkinek!
A Teleki Mag yar Ház 

munkaközössége. 

GYÓGYTORNA – a jövő ked den
ELMARAD!
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ORZAC RÉKA
ORSZÁGOS BAJNOK!

Az április 10 és 13 között Nagybányán megrendezett  Országos
Ifjúsági Úszóbajnokságon a nagybányai Orzac Réka Paula ötven
méter gyorson aranyérmet szerzett. A kétszáz méter vegyesen pe dig
Korponay Kata bronzérmet szerzett.

A nagybányai sportuszodában ren -
dezték meg április 10 – 12 között az
Országos Ifjúsági Úszóbajnokságot. A
ju nior II kategóriás versenyen 39 egye -
sület sportolói álltak rajthoz, közöttük a
nagybányai CSS2 fiataljai, akik szép
eredményekkel örvendeztettek meg
bennünket. 

Különösen örömteli számunkra az a 
tény, hogy Orzac Réka Paula, aki öt -
ven méter gyorson , bár nem tartozott az
aranyesélyesek közé, mindenkit megelő -
zött és elsőként csapott a célba, meg sze -
rezve élete első aranyérmét ezen a tá -
von. Gratulálunk! Az aranyérem mel lett
szépen ragyog a 800 méter gyors szám -
ban elért bronzérme is, mintahogy u -
gyancsak a nagybányai CSS2 ver seny -
zője, Korponay Kata 200 méter ve gye -
sen elért szintén bronzérme.

Íme a számunkra legfontosabb ered -
mények:

50 M GYORS:
Lányok (14 év): 1. Orzac Réka Pau -

la (Nagybányai CSS2) – 28.90; 2. Her -
menean Ioana (Sepsiszentgyörgy) –

29.21; 3. Sârbulescu Andreea (LER)
– 29.58; … 5. Smetan Ing rid (CSS2)
– 29.89.

Fiúk (16 év):  1. Coste Flo rin (Nagy -
bányai LPS) – 25.14; 2. Nas Mihai
(Kolozsvári CSM) – 25.19; 3. Dumitru
Răzvan (Pitesti) – 25.67; … 6. Szilágyi 
Richárd (Nagybányai LPS) – 25.93.

200 M VEGYES:
Lányok (14): 1. Buzlea Ioana (Nagy -

várad) – 2:30.43; 2. Toderas Silvia
(Kolozsvár) – 2:34.21; 3. Korponay
Kata (Nagybányai CSS2) – 2:35.33.

800 M GYORS:
Lányok (14): 1. Savastita Simona

(Olimpia) – 9:51.10; 2. Chilianu Mar -
gareta (Bákó) – 9:52.70; 3. Orzac Ré -
ka Paula (Nagybányai CSS2) – 9:59.93;
… 7. Fülöp Medeea Adina (Nagy bá -
nyai LPS) – 10:33.18.

1500 M GYORS:
Fiúk (16): 1. Golovca Valentin (Ste -

aua) – 17:31.31; 2. Bota Andrei Ni cu -
sor (Nagybányai LPS) – 18:19.18; 3.
Raita Marius Petrică (Nagybányai
CSM) – 19:06.43. (simsán)

Újabb idegenbeli CFR-győzelem 
A Kolozsvári CFR labdarúgócsapata Rui Pedro 80. percben lőtt

góljával 1-0-s győzelmet aratott a Galaci Oţelul vendégeként a Liga
1 27. fordulójának vasárnapi játéknapján. A kolozsvári csa pat – a
Pandurii el len aratott győzelem után – sorozatban második
idegenbeli sikerét aratta.

Sok szabálytalansággal tördelt talál -
kozót játszott a kolozsvári együttes Ga -
lacon, ahol Deac révén a CFR már a
mérkőzés elején megszerezhette volna
a vezetést, lövése azonban a kapufán
csattant. A kolozsváriak győztes gólját
végül a csereként beálló Greg ory Tade
készítette elő, aki a 80. percben reme -
kül sprintelt el Sîrghi mellett, és pon to -
san adta be a labdát Rui Pedrónak, aki
a tizenhatoson belülről nem hibázott.

„Nagyon hittünk a győzelemben.
Az utóbbi időben fejlődést láttam a csa -
patnál. Minden tiszteletem a játé ko so -
ké, teljes mértékben megérdemeltük ezt
a győzelmet” – magyarázta Vasile Mi -

ri uţă, a bajnokságban 38 ponttal a he -
te dik helyen álló CFR edzője együttese 
sikerének titkát. A szakvezető hozzá tet -
te, bár nagyon nehéz lesz, hiszen az FC 
Vaslui és a Bukaresti Dinamo is kiváló
csapat, de még reménykedik az euró pai
kupaindulást érő hely elérésében. „Már
akkor hittem benne, mikor ide jöttem”
– mondta.

A távozási szándékát már korábban
bejelentő – a mérkőzés egyetlen talá la -
tát szerző – Rui Pedróval kapcsolatban 
kifejtette, szeretné, hogy Rui a klubnál
maradjon, de megérti azt is, ha távozni
akar. „Nemcsak tőlem függ a dolog. Min -
denképpen dicséret illeti azért, ahogy

készül, főleg, ha már végleg el dön töt te,
hogy távozik” – fogalmazott Miriuţă.

A tréner céljának elérése azonban nem
lesz könnyű, annál is inkább, mert a 27.
fordulóban a tabellán a vasutascsapat
előtt álló FC Vaslui és Bukaresti Di na -
mo is győzelmet ünnepelt. Előbbi a cím -
védő és listavezető Steaua otthonából
hozta el a három pontot. Érdekesség,
hogy Laurenţiu Reghecampf együttese 
a 2013-2014-es kiírásban először szen -
vedett vereséget, hazai pályán pedig 327
nap után kapott ki. Legutóbb tavaly má -
jus 19-én szintén hazai pályán a Kons -
tancai Viitorul el len szenvedett 5-2-es
vereséget.

A Dinamo a Ceahlăulhoz látogatott, 
ahol az előző héten menesztették Cos tel
Ilie edzőt, helyére pedig Mar ian Bond -
rea érkezett. A 63 éves tréner bemu tat -
kozása nem sikerült jól, hiszen Cosmin 
Matei szezonbeli ötödik góljával a fővá -

rosi együttes nyert, és őrzi negyedik he -
lyét a tabellán. A bajnoki szezont Miri -
uţă irányításával kezdő Piatra Neamţi-i 
együttes egyébként a következő fordu -
ló ban éppen Kolozsvárra látogat.

Labdarúgás, Liga 1, 27. forduló:
Brassói Co rona–Temesvári Poli 0- 0,

Bukaresti Steaua–FC Vaslui 0-1,
Astra Giurgiu–Con cordia Chiajna 1-

 0, Petrolul Ploieşti–Medgyesi Gaz Me -
tan 2-0, 

Galaci Oţelul–Kolozsvári CFR 0-1, 
Ceahlăul Piatra Neamţ–Bukaresti Dina -
mo 0-1,

Kolozsvári U–FC Botoşani  2 – 1,
Kons tancai Viitorul–Brassói FC 0 – 0,  
Pandurii Tg. Jiu–Săgeata Năvodari 0 – 0.

(Krónika)

A románok szerint ez botrány:

Behívhatják a mag yar
válogatottba vágyó Bicfalvit
Botrányosnak tartja egy román lap,

hogy Vic tor Piturca szövetségi kapi -
tány nagy átalakítási tervei között egy
olyan játékos behívása is szerepel a
helyi szövetséghez közeli forrásuktól 
származó információ szerint, aki ko -
rábban úgy nyilatkozott, hogy a  ma -
gyar válogatott mezét is szívesen ma -
gára húzná. Eric Bicfalvit állítólag meg -
nézi az ukrán Volyn Lutsk színeiben a
kapitány és stábja, a portál szerint vi -
szont elfogadhatatlan, hogy olyan fut -
ballista kerüljön esetleg a magyarok
elleni Eb-selejtezőkre is készülő ro mán
válogatottba, aki a legnagyobb rivá -
lisnak is „felajánlkozott”.

Korábban többször is beszá mol -
tunk arról, hogy Eric Bicfalvi a mag yar
válogatottsággal kacérkodik, miután
a román szakvezetés terveiben eddig
nem szerepelt a neve a felnőtt válo -
gatott kapcsán. Maga a futballista is
többször nyilatkozott arról, hogy el -
gondolkodna az országváltáson, leg -
utóbb, novemberben például ezt mond -
ta:

– Nem értem, miért ne játszhatnék 
a mag yar válogatottban, ha a román
szakvezetés terveiben nem sze re pe -
lek. Jó lenne a jövőm szempontjából
is. A mag yar állampolgársággal is jól
járnék, újabb jogokra tennék szert, a -
zok pedig, akik árulónak tartanak, nem
értik meg ezt a mod ern világot. Min -
denki a legjobbat akarja a család já nak

és saját magának, ez teljesen nor má lis.
Romániában viszont a jelek sze -

rint nem igazán bocsátották meg pá -
ran azt, hogy a 26 éves és mag yar
gyökerekkel is bíró középpályás „fel -
a jánlkozott” a mieinknek, a beszédes
nevű fanatik.ro például cikkében bot -
rányosnak nevezte azt, hogy állítólag
Vic tor Piturcánál felmerült az, hogy
behívja a megújuló román csapatba
Bicfalvit.

A lap úgy tudja, hogy a román szö -
vetségi kapitány igen jó véleménnyel 
van a játékosról, akit személyesen is
megnéz majd ukrán klubjában, mivel
kíváncsi arra is a pályán nyújtott tel -
je sítménye mellett, hogy mennyire é -
rett a pályán kívül, de a portál a szö -
vet séghez közel álló forrására hivat -
kozva azt írja, hogy az eddigi hírek
Bicfalviról igen meggyőzőek voltak
a tréner számára. Bicfalvi lehetne az
egyik olyan játékos, akit a kapitány
az eddig mellőzött, új arcok között vet -
ne be a jövőben, például a mag yar vá -
lo gatott el len is vívandó Eb-se lej te ző -
kön.

A szerző szerint viszont botrány,
hogy egy olyan futballista behívása is 
felmerülhet, aki nemrég még a nagy
riválisnál akart játszani, és aki kész
lett volna „cserbenhagyni” a román szí -
neket. Bicfalvi 23-szor szerepelt a ro -
mán U21-es válogatottban és 3 gólt
szerzett. (csakfoci.hu)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


