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A Caritas Szervezet mára ma -
rosszigeti Szent Károly idősek
klubjában idén is megrendezték 
az immár hagyományosnak szá -
mító Anna-bált. A rendezvény
keretében megválasztották a bál -
királynőt, valamint természe te -
sen udvarhölgyeit, illetve kö szön -
tötték az Annákat.

Az Anna-bál idei királynője a 
85 éves Alexandrovici Eli sa be -
ta lett, aki fiatalos megjelenése,
vidámsága, jó tánckészsége, ak -
tivitása miatt érdemelte ki ezt a
címet. Az első udvarhölgy Schel -
májzer Viorica, a második ud -
varhölgy pedig Şteţca Irina lett.

Kép és szöveg:
Zubler Erzsébet

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei
mag yar hetilap

Felszerelt szerkesztőség, mű kö -
dő képes nyomda, lap- és könyv ki a -
dási engedély, kiépített lap ter jesz -
tői 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.

SZENT ISTVÁN NAPOK 2014.
A nagybányai római katolikus Szentháromság plébánia szerve -
zésében SZENT ISTVÁN NAPOK–ra kerül sor városunkban

Programok, események:

Augusztus 13., 19.30 óra: Or go -
naest - Pozsár Róbert, Kolozsvárról ér -
kező orgonaművész

Augusztus 14., 19.30 óra: Quar tet
– Prof. Café Stings

Augusztus 15, 20.00 óra: ,,Szent
István Est” a Vinkli vendéglőben

Augusztus 17., 19.00 óra: Szent
István búcsú – Ünnepi szentmise

Augusztus 18., 16.30 óra: Sza va -
lóverseny - Énekverseny

Jelentkezni lehet Czol Ernőnél tel.:
0763-373541, e-mail:

orgel_e@ya hoo.com

Augusztus 19., 19.30 óra: Or go na -
est – Odongto Ber na dette

Augusztus 20., 20.30 óra: Szent

István Napi szabadtéri koncert – a régi
főtéri nagyszínpadon

Augusztus 21., 17.30 óra: az Új -
pesti Művészek Társaságának ünnepi
tárlata, zárófogadás a Teleki Magyar
Házban

TÁRSSZERVEZŐK: a nagy bá -
nyai RMDSz Új Fejezet csoportja, a Má -
ramarosi Mag yar Vállalkozók Egye sü -
lete, Teleki Mag yar Ház.

Szeretettel várjuk!

A 2014-es évi Szent István Napok
rendezvénysorozat keretében

a nagybányai RMDSz ÚJ FEJEZET csoport szervezésében,
a  MÁRAMAROSI MAG YAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

fővédnökségével valamint
a SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében

idén is sor kerül a zenés,
hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2014. augusztus 15-én, pénteken, a régi főtéri (volt) Vinkli étte -

rem ben. Az idei est műsorából:
– komolyzene
– népzene
– a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeinek operettelőadása és

minden idők legjobb mag yar tánczenéje.

Részvételi díj 85 lej/fő.

Érdeklődni, belépőt ígényelni lehet a nagybányai RMDSz székházban
(Fel sőbányai u., 1. sz.), a Vállalkozók Egyesületének irodájában (Unirii su -
gárút, 16. sz., 29-es iroda, tel.: 0722-356.724), valamint a Foto Plus üzletben 
(Gold Plaza, földszint). Email címeink: nagybanya.ujfejezet@rmdsz.ro, of -
fice@mavasz.ro. MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Máramarossziget

Újra lesz nyári
tábor a Hollósy
Mag yar Házban

IDŐPONT:
– augusztus 4-8 között na gyok -

nak (4. osztálytól fölfelé),
– augusztus 11-15 között ovi sok -

nak és kisiskolásoknak
Lesz néptánc, furulyaoktatás, ol -

vasás és kézműveskedés.
Részvételi díj: egy főre 70 lej,

testvéreknek 120 lej. A gyermekek
ebédet is kapnak.

Jelentkezni lehet Zahoránszki Bri -
gittánál a 0751 138318-as telefon -
számon.

Hamis pénz ürügyén fosztják ki a csalók a nyugdíjasokat
A rendőrség figyelmeztet: új módszert dolgoztak ki a csalók arra, hogy

elvegyék a nyugdíjasok pénzét – írja a citynews.ro.

Ez úgy történik, hogy vezetékes telefonon felhívják a kiszemelt áldozatot és
elhitetik vele, hogy az utolsó nyugdíját hamis címletekben kapta, ezért egy rend -
őr hamarosan felkeresi őt, akinek át kell adnia a nyugdíját.

A rendőrség arra kér mindenkit, értesítse nyugdíjas rokonait, ismerőseit, hogy
ne higgyen az ehhez hasonló történetekben, és azonnal jelezzék az 112-es gyors -
hí vószámon, ha ilyen esetről értesülnek. „A hatóságot képviselő személyek min -
den esetben hivatalos okmánnyal kell hogy igazolják magukat, a lakosok pedig i -
de gent ne engedjenek be otthonukba, amíg nem győződnek meg róla, hogy való -
ban hatósági alkalmazottról van szó” – olvasható a rendőrségi figyel mezte tés ben.

Megszűnik egy romániai mag yar napilap

A hétfői lapszám első oldalán mindössze pár mondatos hír adja az ol -
vasók tudtára, hogy augusztus elsejétől megszűnik a Szatmári Mag yar
Hírlap. Az okokról a kiadó nem kívánt nyilatkozni a maszol.ro-nak, ám
vélhetően anyagi természetűek.

Szatmár megye második mag yar nyel -
vű napilapja kilenc éve alakult meg egy, a
Szatmári Friss Újságtól levált csoport kez -
deményezésére. Az induláshoz szükséges
anyagi hátteret, a szerkesztőségi helyi sé get
az ismert szatmári vállalkozó, Szilágyi Ferenc biztosította. (folytatás a 2. oldalon)
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A hét mottója:
,,Boldog, aki nem ragaszkodik ahhoz, hogy igaza legyen, mert sen -
kinek sincs igaza, és mindenkinek igaza van.” (Jorge Luis Borges)

Megszűnik egy romániai
mag yar napilap

- folytatás az első oldalról -

A kezdetekben még könyvkiadással 
is foglalkoztak, tucatnál több kötet je -
lent meg a Hírlap-könyvek sorozatban.
Aztán pár év múlva jöttek a hírek, hogy
Szilágyi csak nagy ráfizetéssel tudja fenn -
tartani a lapot.

Három éve a vállalkozó eladta a Sol -
press kiadónak, amely Szatmáron és a
szomszéd megyékben több újság tu laj -
donosa. Az elején úgy tűnt, hogy a Ma -
g yar Hírlap egy korszerűbb me nedzse -
léssel, jobb mar ket ing-tevékenységgel
megkapaszkodik. A mostani bejelentés 
ezért derült égből villámcsapásként érte
az olvasókat. (Sike Lajos - ÚMSz)

Meghívó

Huszonötödik
Kölcsey-megemlékezés

Sződemeteren
Idén nemzeti imánk szerzőjének  születésnapján, augusztus 8-án,

pénteken (helyi idő szerint) délután 5.00 órakor kerül sor a ha gyo -
mányos sződemeteri augusztusi Kölcsey-megemlékezésre.

Az  immár 25. alkalommal megren -
dezésre kerülő ünnepség színhelye (az
előző évekhez hasonlóan) a szülőfalu re -
formátus templomának kertje. Oda hív -
ják és várják a szervezők  a környező és
távolabbi települések –  a közel ne gyed -
század hagyományaihoz híven  –  a Kár -
pát-medence és a nagyvilág azon ma -
gyarjait, kik közös főhajtással akarnak
emlékezni a kiváló költőre, politikusra, 
közéleti személyiségre. Az idei ünnep -
ség jelentőségét csak növeli, hogy épp
170 éve zenésítette meg Kölcsey alko -
tá sát Erkel Ferenc, s napok múlva lesz
ugyancsak 170. évfordulója, hogy az
nyil vános ünnepségen először el hang -
zott. 

A rendezvény a Hymnus elsza valá -
sával kezdődik  -   Kovács Zsombor, te -
mesvári versmondó, evangélikus lelki -
pásztor tolmácsolja azt, majd egy rövid 
ökumenikus áhitatot követően Muzs nay
Árpád, az 1990-ben életrehívott ren dez -
vény főszervezője és Riedl Rudolf, Szat -
már megye önkormányzatának alel nö -
ke köszönti a jelenlevőket.

A huszonötödik sződemeteri Köl csey-
 megemlékezés mottója: Kölcsey össze -
köt bennünket. Az együttmunkálkodás 
irányába kifejtett erőfeszítésekről s a
jö vő elképzeléseiről, lehetőségeiről val -
lanak a térség Kölcsey nevével össze -
forrt  településeinek (Sződemeter, Ál -
mosd, Nagykároly és Szatmárcseke) ve -
zetői.

Az ünnepi műsor keretében So mor -
jai Lehel vezetésével fellép a miskolci 
MINTHA zenekar, s Kölcsey műveit i -
dézik, valamint a Hymnus írója és a mai
fiatalság kapcsolatáról vallanak a tas -
nádi versmondó diákok  mellett azok a
Kárpát-medencei tanulók, akik a 25. sző -
demeteri megemlékezést megelőző na -
pokban a szatmárcsekei Kölcsey-tábor
versmondó és esszéíró versenyének

résztvevői voltak.
A koszorúzással végződő ünnep sé -

gen  Kő Pál képzőművész  húsz esz ten -
deje felavatott sződemeteri Kölcsey-
 szobra előtt a szilágysomlyói  16-os szá -
mú Báthory István cserkészcsapat tag -
jai állnak díszőrséget.

A Szatmárnémeti Kölcsey Kör és az 
Erdélyi Mag yar Közművelődési Egye -
sület által kezdeményezett és létreho -
zott rendezvény társszervezői közt ta -
lálható Tasnád RMDSZ-szervezete, Sző -
demeter Református Gyülekezete, va la -
mint Sződemeter Polgármesteri Hiva -
tala.

Részletes pro gram:
Helyszín: Sződemeter, a református

templom kertje
Időpont:  2014. augusztus 8., pén -

tek délután 5 óra
Ökuménikus áhitat: Pakulár Ist -

ván  református lelkész, Bodor Zoltán
római katolikus plébános, Flo rin Hol -
hoş görög katolikus parókus

Köszöntőt mond: Muzsnay Árpád, 
az Erdélyi Mag yar Közművelődési E gye -
sület alelnöke; Riedl Rudolf, a Szatmár
Megyei Tanács alelnöke

A Kölcsey szellemében folyó együtt -
működésről vallanak: Gheorghe Ma -
r ian, Sződemeter polgármestere; Köte -
les István, Álmosd polgármestere; Ko -
vács Jenő, Nagykároly polgármestere;
Baráth Barna, Szatmárcseke alpol gár -
mestere 

Kölcsey Ferenc Hymnus című köl -
teményét elszavalja: Kovács Zsom bor
temesvári versmondó

Fellép: a MINTHA miskolci váro si-
 népi kamarazenekar

Közreműködnek: a Kölcsey Tár sa -
ság és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör ál -
tal szervezett II. Kölcsey-tábor vers- és 
prózamondói

A koszorúzást levezeti: Bendel Jó -
zsef mérnök

Kölcsey szobránál díszőrséget áll -
nak a szilágysomlyói 16-os számú Bá -
thory István cserkészcsapat  tagjai.

Sződemeter (Săuca) legkönnyeb ben
Tasnádról (Tăşnad), a termálstrand mel -
lőli letérőtől Tasnádszilváson (Silvaş)
keresztül közelíthető meg.

Szervezők: Biró Ilonka, Bendel Jó -
zsef , Katona Péter, Pakulár István, Ruff
Zsófia 

A szervezést irányította  és a mű -
sort vezeti: Muzsnay Árpád

Bővebb tájékoztatás:
tel: 40 261 712808;  40 77 104 2700 

(mobil),
e-mail: muzsnay@datec.ro

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

A nyaralás veszélyei
Nyár van, a szabadban való kirándulások, piknikezések ideje. Napokkal ko -

rábban már megvizslathatjuk az interneten a térségünkre szóló előre jelzé se -
ket, és ha azok számunkra kedvezőek, kezdődhet a tervezgetés, bevásárlás, las -
sú készülődés. No, de ha az egésznek a szép oldalán áttekintünk a túloldalra,
le kell ülnünk és morfondíroznunk az esetleges veszélyekről, mert azok bár mi -
kor adódhatnak és a ,,szakértők” szerint, aki elővigyázatos, nem lehet semmi
baja. Tehát válogassunk a veszélyek közül. Ha erdős, bokros helyeken járunk, 
vigyáznunk kell a kullancsokra, mert nagyon ügyes, rafinált módon be tudják
fészkelni magukat a bőrünk alá, akár a jósoló cigányasszony, ha pénzt lát ná -
lunk sokat, és ha nincs nálunk vatta és egészségügyi szesz, hogy alkohol mér -
gezésbe kergessük őket, akkor irány a doki bácsi. Találkozhatunk méhekkel is.
Ha észrevesszük, hogy közelítenek felénk és mindenáron támadásba akarnak
lendülni, akkor, mint a katonaságnál, azonnal vessük magunkat a földre és úgy
csússzunk, másszunk tovább, mert állítólag a méhek rosszul látnak, és aki ha -
son csúszik, azt nem veszik észre. Aztán veszett rókával is találkozhatunk. Bá -
nyatavakban nem tanácsos fürdeni. Folyóvizeinkben sem, mert szennyezettek
le hetnek, vagy kifoghatunk egy örvényt, sodrást, vagy hirtelen mélyülést, a par -
ton összetört sörösüvegdarabokba léphetünk. Ha mindezekhez nem volt ,,sze -
rencsénk”, akkor ott vannak a vékony hangyazenészek, a szúnyogok, amelyek 
el len be kell kennünk magunkat. A napon szintén, ha nem akarunk leégni. De
jöhet egy váratlan vihar, vagy tornádó, és villám sújthat le ránk. Mit tegyünk
hát? Féljünk a veszélyektől és otthon pancsikázzunk a kerti medencében, vagy
a fürdőszobában, vagy, mint egy túlélésre kiképzett katona, vágjunk neki a ter -
mészet adta kihívásoknak, és azért is mutassuk meg barátainknak, hogy mi -
lyen fából is faragtak minket. 

Veszélymentes nyaralást! (Vicsai György)

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület
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Olvassa a megye legjobb
MAG YAR lapját!

Csík Zenekar és
Bi kini együttes a
Főtér Fesztiválon
Idén a szervezők a lelkes tá mo -

gatókkal együtt két neves ma gyar -

országi zenekar fellé pésé vel sze ret -

nék megörvendeztetni a nagybá -

nyai és kör nyékbeli kö zönséget. A

Kossuth-díjas Csík Zenekar és a le -

g endás Bi kini együttes lép fel Nagy -

bányán a Főtér Fesztiválon.

A nagybányai RMDSz-nél  FEHÉR MIKLÓS
ügyvéd tart jogtanács adást. Az érdek lő dő ket

minden kedden 15.00-16.00 óra kö zött várjuk a 
nagy bá nyai RMDSZ-székházba.

Oltott, ivartalanított kutyák gaz dikat ke resnek.

Kicsik és nagyok, barnák, feketék, tarkák és bor zo -

sok a Vidám Kó bor ebek ott honában vár ják, hogy

jó emberek OTT HO NUK BA fogadják őket.

Infó: 0771 747 534, vagy a „Vo lun tari Sal vaţi A -

ni malele, Baia Ma re” facebook oldalon.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus son

önhöz, fizessen elő a Niv Curier Kft.-nél, V. Luca ciu utca,  100.
szám, tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek 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

Péter Károly jegyzete:

Puliszka és kenyér
 A mai nappal az új kenyér havába léptünk

Székelyföldön a kukorica sokkal ellenállóbb 
az időjárási feltételekkel szemben, és sokkal ter -
mékenyebb, mint a búza, vagy a rozs. Úgyhogy, 
számomra előbb volt a puliszka, s csak aztán a
kenyér. 

Kenyérrel a szatmári búza laktatott jól elő -
ször. Azóta is szeretem, de a puliszkát se fe led -
tem el: néha-néha visszajár életembe, mint min -
den szép, ami volt, s ami elmúlt.

A puliszka minden nap izzadsággyöngyöket
fakasztott édesanyám homlokán. A kenyér sok -
kal elnézőbb volt: csak egyszer egy héten iz zasz -
totta meg anyámat. 

Székelyföldön is, Szatmárban is ünnep volt,
a mikor felvágtuk a kemény puliszkát, vagy az il -
latos kenyeret. 

Aztán eljött az idő, amikor a kenyeret iparilag kezdték gyártani. Azóta is
keresem édesanyám kenyerét, de nem találom már nagyon rég. A gyári ke nye -
ret kezdetben jegyre árusították, ma van bőven, de felfújt, olyan, mint a nap -
ra forgó kórójának a belseje: jól lakok tőle, de nem győz meg, nem varázsol el. 
A győzedelmes, sokoldalúan fejlett szocialista társadalomban láttam életem -
ben először disznók vályújába vetett kenyeret, mostanában pedig kenyérrel e -
tetett tömbházi galambokat, zsömlével teleszórt iskolaudvarokat látok. Fáj an -
nak az életet adó kenyérnek a sorsa, amelyik már sokszor megmentette az em -
be riséget. Vajon mi mikor fogjuk megmenteni a kenyeret? Azt a kenyeret, a -
me lyiknek nem csak élelmezési, hanem vallási és néprajzi fontossága is van
életünkben.

Ma, amikor friss, meleg, illatozó kenyérre vágyok, inkább keverek ma gam -
nak egy aranysárga puliszkát, de az sem a régi: göbös, s mellette a tokány sem 
illatozik úgy, mint édesanyám fekete vaslábasában, valamikor réges-régen…

Nő vagy és nem találsz munkahelyet? Esélyegyenlőségre vágysz a munkapiacon? 
Rendelkezni szeretnél egy munkahely megszerzéséhez,

megtartásához szükséges végzettséggel? Egy veszélyeztetett csoporthoz tartozol? 
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezete most lehetővé teszi számodra,

hogy a következő szakmákban INGYEN képesítést szerezz: idősgondozó,
gyermekgondozó (babysitter) és takarító.  A képzések elvégzése után kibocsátott

oklevelet az Európai Unió tagállamaiban is elismerik.
Megtérítjük továbbá az utazási költségeket (havi bérlet),

és a képzés napjain egy meleg ebédet biztosítunk.
Ha képezni szeretnéd magad, és oklevélre vágysz az egyik említett szakmában,

jelentkezz a következő telefonszámon: 0745- 090413.

 



2014. augusztus 1. KULTÚR-TÁJ

„Egymásnak terhét hordozzátok,

Mint arra Jézus példája int!” (2.)
Ezekkel a csodálatos sorokkal jellemezhetném azt a látogatást és sze -

retetteljes fogadtatást, az ezt követő istentiszteletet és a be szél ge té se -
ket, amelyeknek 2014. június 21-én részesei lehettünk mi, a misz tót fa -
lui „Székely Mária Nőszövetség” tagjai, Szerencs váro sá ban, a re for -
mátus gyülekezetben megtartott „Gerendi Anna” ne vét viselő nőszö vet -
ség zászlóavatásának és az ezzel egybekötött gyö nyörű ünnepségnek.

- folytatás az előző lapszámból -

Az igehirdetést követte a nagyon szé -
pen megtervezett és megszervezett ün -
nepség, zászlóavatás, csodálatos éne kek, 
a nőszövetségek beszámolói, persze mi 
is mindebből kivettük részünket, sza la -
got tűztünk a zászlóra, „Szolgáljatok az
Úrnak örvendezéssel” igesor felirattal,
beszámoltunk a Székely Mária nevét vi -
selő nőszövetségünk munkájáról, tele -
pülésünk ne ves szülöttjéről, Misztót fa -
lusi Kis Miklósról. Az ajándékok ki -
cse rélése is megtörtént, s a záróénekek
után, a Himnusz és a Székely himnusz
tárogató kíséretével, következett a gyü -
lekezeti teremben a megvendégelés, e -
szem-iszom, beszélgetés. Délután a temp -
lom alatti kriptában megtekintettük a -
zoknak a jeles személyeknek a nyug -
helyét, akik már évszázadok óta ott a -
lusszák örök álmukat, na meg az isten -

tiszteletet követő történelmi beszámo -
lóban (a város polgármestere) elhang -
zott Rákóczi Zsigmond és Gerendi An -
na vörös és fekete márványból készült
műemléksírhelyét is a templomban.

A Rákóczi család tagjai nem is me -
retlenek előttünk: a két Rákóczi György,
I. Rákóczi Ferenc, II. Rákóczi Ferenc,
de ki volt az ükapa, Rákóczi Zsigmond, 
a hatalmas vagyon megalapozója?  

Kivételes személyiségnek nevezik a
történészek, főleg katonai tehetségéről
volt híres. Az ismeretlenből került az
1500-as évek végének befolyásos, gaz -
dag főurává. Az ősi nemesi család 1338-
 ban egy Rákóc nevű birtok után vette
fel ezt a nevet – olvashatjuk Sárközi Lí -
dia írásában. Katonai érdemeiért a csá -
szártól (I. Rudolf) kapta a Zemplén me -
gyei településeket, így Szerencset is meg
Tokajt, máramarosi területeket, Szend -
rő várát. Bekapcsolódott a bor- és só -

szállításba, így állandóan gazdagodott. 
Volt egri főkapitány is. A reformáció
ezt a vidéket is elérte, a főúr és alatt va -
lói áttértek az új hitre, reformátusok let -
tek. Támogatta a könyvnyomtatást, a Vi -
zsolyi Biblia mag yar fordítása is az ő
nyomdájából került ki. Károli Gáspár
több műve is itt jelent meg, Rákóczi
Zsigmond rendszeres olvasója és gyűj -
tője volt a mag yar nyelvű kiad vá nyok -
nak. Hatalmas könyvtára is volt. Több -
ször nősült, mivel mind az első, mind a
második felesége meghalt. 1592-ben vet -
te nőül Gerendi Annát, egy előkelő és
művelt erdélyi nemes, Gerendi János le -
ányát, aki Torda vármegye főispánja volt.

Rákóczi Zsigmond királyi tanácsos
lett I. Rudolf császár mellett, bárói ran -
got kapott, ekkor már 7 vármegyében vol -
tak birtokai, száznál több helység volt
a tulajdonában. Nála gazdagabb csak az
országbíró, ecsedi Báthory István volt.

Fiai: György, aki 1630-48 között er -
délyi fejedelem, 1594-ben Zsigmond és
1595-ben Pál. Az ő születése után az
édesanya, Gerendi Anna meghalt. Az
új feleség Telegdi Borbála lett, aki nagy 
szeretettel nevelte a fiúkat.

1604-ben a Bocskai felkelés mellé
állt egész háza népével. Bocskai halála
után, 1607. február 8-án, a kolozsvári
piacon álló nagytemplomban össze gyűlt
rendek nem Homonnai Bálintot vá lasz -
tották erdélyi fejedelemnek, hanem Rá -
kóczi Zsigmondot. Váltig szabadkozott 
köszvényére hivatkozva, de a rendek
ragaszkodtak a szabad választáshoz. Or -
száglása 12 hónapig tartott csak, de csa -
ládja előtt megnyílt a dinasztiává válás
lehetősége. 1608. márciusában le mon -
dott, kivonult Kolozsvárról, vissza vo -
nult szülőhelyére, Felsővadászra, majd 
onnan Szerencsre. 1608. decemberében
meghalt. Szerencsen helyezték örök nyu -
galomra, Gerendi Anna mellé. Fiai ké -
sőbb vörös és fekete márványból mű -
emléket állíttattak nekik verses feli rat -
tal. Ez látható a templomban az úrasz -
talával szemben.

Mielőtt búcsút vettünk volna a ven -
déglátóktól, megtekintettük a Rákóczi
kastélyt is, udvarán, kertjében egy rö -
vid sétát tettünk. Az épület zárva volt a
látogatók előtt, ugyanis a múzeumok
éjszakájára készültek, így csak du. 17 ó -
rától fogadta az érdeklődőket, ezt mi
nem várhattuk meg, indulnunk kellett 
ha zafele.

Nagy szeretettel szívünkben, sok
szép élménnyel gazdagodva váltunk el, 
megígérve, hogy még visszatérünk, ha
erre megint alkalom kínálkozik, hogy 
Zemplén vármegye többi nevezetes sé -
gével is megismerkedjünk, főleg a hí -
res sárospataki várral és környékével,
hisz a református oktatás bölcsője volt, 
Lórántffy nagyasszonyunk (I. Rákóczi
György hitvese) szülőhelye, és végső
nyugvóhelye is. 

Reméljük, hogy hozzánk is ellá t o gat -
nak, mihamarabb, hisz a kapcsolatot a
találkozások éltetik, erősítik. Nekünk is
van sok olyan értékünk, amelyekre büsz -
kék vagyunk, nagy szeretettel óvjuk, á -
poljuk és beszélünk róluk, hisz ezekről
mindenkinek tudnia kell, ezeket az ö -
rök ségeket utódainknak át kell ad nunk,
hogy majd nekik is legyen mit tovább
adniuk az őket követőknek. Ez a ta lál -
kozás is hagyatékainkat gyarapította,
bekerül a krónikás könyvünkbe.

Romok Márta,
a nőszövetség jegyzője

Híres máramarosi orvosok

Prof. dr. Bocskay István -
nyolcvanöt éves

Máramarosszigeten született 1929. au -
gusztus 2-án. A középiskoláit szülő vá ro -
sa Piarista Gimnáziumában végezte, 1948-
 ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait
a marosvásárhelyi Orvosi és Gyóg ysze -
ré szeti Intézet Fogorvostudományi Ka rán
kezdte, majd a kar megszüntetése miatt
1954-ben Kolozsváron nyert fogorvosi ok -
levelet. 1959-ben Bukarestben szakor vo -
si, majd ugyanott 1975-ben főorvosi vizs -
gát tett. 1971-ben elnyerte az „orvos tu do -
mány doktora” címet.

1954-1960. között a Maros megyei kór -
házban fogorvos. Ezt követően bejárta az 
egyetemi hierarchia lépcsőfokait: 1960- től
tanársegéd, 1967-től egyetemi adjunk tus,
1972-től egyetemi előadó tanár, majd
1978- ban kinevezték professzornak. 1990-
 ben doktorátus-vezetői jogot kapott. 1973-
 ban kinevezték a Konzerváló Fogászati
Klinika élére, illetve tanszékvezetőnek. E tisztségeket 1999-ig, nyugdí jazá sá -
ig, töltötte be. Ezt követően konzultáns professzori minőségben továbbra is
tar tott mag yar nyelvű előadásokat és irányította a doktoranduszok felké szülé se it.

A kutatómunka iránti érdeklődése már fiatal tanársegéd korában ki bon ta -
kozott. Klinikáján fogszövettani és mikrobiológiai kutatólaboratóriumot mű -
ködtetett. Az ott elért eredményeikkel nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki.

180 dolgozatából 89 hazai és külföldi folyóiratokban jelent meg. Főbb
könyvei: „Fogbetegségek és fogápolás”, „Fog- és szájbetegségek mege lő zé -
se”, „Mag yar-román-angol fogorvosi szakszótár”, „A fogszuvasodás kór- és 
gyógytana”. Szerkesztőbizottsági tagja volt több szakfolyóiratoknak. Három
alkalommal volt a Fogorvostudományi Kar dékánja.

Eredményes tevékenységet fejtett ki számos tudományos és egész ség vé -
delmi szervezetben. 1991-től a Gyulafehérváron megalakult Erdélyi Keresz -
tény Orvosok Szövetségének elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. A Mag yar E -
gészségügyi Társaság és az E.M.E. orvosi és gyógyszerészeti szakosztályának 
tagja. Megkapta a „Pápai Páriz Ferenc” díjat 2004-ben. A Maros megyeiek
egészségének érdekében kifejtett tevékenységéért a Maros Megyei Tanács ki -
tüntette „Pro fes sor Emer i tus” címmel 2008-ban.

Sokoldalú elfoglaltsága mellett talált időt a kulturális és közéleti tevé keny -
ségre is. Már hallgató korában bekapcsolódott az egyetemi színjátszó csoport 
munkájába. Majd fiatal orvosként a Marosvásárhelyi Orvosok Szimfonikus
Zenekarának alapító és oszlopos tagja volt, mindaddig, míg az fel nem bom -
lott. A zenekar többször is országos első díjat nyert az évente tartott kul túr ver -
senyeken. (Dr.  Mar ian Fe lix)

Kirándulás a
Bódi-tóhoz a múlt

század elején
Perzselő augusztusi napokon a

képzelet szárnyán visszarepülök a múlt
század negyvenes-ötvenes éveibe. Ak -
koriban derült, hétvégi, nyári reg ge -
leken sok felsőbányai gyalog ka pasz -
kodott fel az árnyas, kanyargó erdei 
ösvényeken a Bódi-tóhoz, hogy al ko -
nyatig úszással, csónakázással, sétá -
val pihenje ki a hétköznapok fára -
dal mait. Séta közben egyesek ko ra -
beli slágereket dúdoltak, például a
Reszket a hold a tó vizént. A sza lon -
nasütés után sörrel vagy az An gyal- -
csorgó kristálytiszta, jéghideg vizé -
vel csillapították szomjukat.

A múlt század elején Kozák Já -
nos, a Nagybányai Királyi Főgim -
názium tanulója osztályával kirán -
dult a Bódi-tóhoz. A hatodikos diák
a gimnázium önképző körében gyak -
ran olvasta fel verseit, útirajzait. A
„Petre Dulfu” Megyei Könyvtárban
őrzött albumban fedeztem fel a Bó -
di-tónál és környékén eltöltött él mé -
nyekben gazdag napjának a leírá sát.

A diákok szombat éjszaka, a ka -
kasok ébredése előtt indultak el Nagy -
bányáról. Útközben megálltak egy fel -
sőbányai útmenti ház ablaka előtt, és
a Rákóczi indulót fütyölve ébresz tet -
ték fel egyik barátjukat. Körülbelül
ötven év múlva a Kossuth Rádió szin -
tén ezzel ébresztette a magyarokat ro -
mániai időszámítás szerint fél hatkor.

Mielőtt eljutottak a tóhoz, a ter -
mészetimádó Kozák János egy rét
selymes füvében fürj „pitypa lattyo -
lá sát”, és egy sárgarigó énekét hall -
gatta. Azóta több madárfaj kiveszett 
a környezetszennyeződés miatt.

Amikor a diákok megérkeztek a
tóhoz, a felkelő nap fénye „festé meg
a felhőfátyolokkal fódott hegyet. A
tómenti pázsiton gyémántokként szik -
ráztak a harmatcseppek”.

Olvasóinknak Kozák János útle -
írásának egyik olyan részletét vá lasz -
tottam ki, amely a szerző természet -
szeretetét és szóvirágos stílusát e gya -
ránt tükrözi: „Gyönyörtől ittas sze -
mem Felsőbánya városát véli látni
tornyával, amelyből méla harang szó
jut el a fülemig... Balra a Pat in felé
nyílt kilátás, melyen messze terjedő
rétek nyúlnak el. A másik felén völgy
van átfolyva egy patakkal, mely itt
önti kristálytiszta vizét a tóba... Itt-
 ott tekintetem megakad azon szét szórt
barna kunyhókon, ahol pásztorok ta -
nyáznak..., a kolompok és csön gettyű
hangjai egybevegyülnek minden ol -
dalról oly különösen összhangozva, 
hogy a fülem csak úgy csengett a
soknyelvű harmóniától... A parthoz
erősített csónakot vízre bocsátottuk
és beleültünk. Néhány hatalmas csa -
pással csakhamar mélyen beleér tünk
a napsugártól csillogó tó vizébe, és
a túlsó part felé irányozva kor má -
nyunkat, kissé himbálózva halad tunk
tova a mozgó elemen a virágos part
mellett...”

Az első világháború kitörésének 
századik évfordulóján többek között 
arra gondolok, hogy vajon Kozák
János  „ágyútöltelékké” vált  a vi lág -
égésben... (Boczor József) 
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Sárvár - a város, ahol egymásra
találnak a nemzetek (2.)

(BÚSz-beszámoló) Szinte hónapra pontosan 10 évvel ezelőtt jár -
tam utoljára a nyugat-magyarországi kisvárosban, Sárváron. Ak -
kor az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának apropóján
hív tak meg minket, szinérváraljaiakat a Rába-parti városba, a test -
vérvárosi kapcsolat jegyében. Egy évtized után, most (július 17-20. 
között) ismét a sárváriak vendégszeretetét élvezhettem, élvez het tük,
s nem csak mi, hanem a másik két testvérváros, az ausztriai Sonn -
tagberg és a csehországi Uherske Hradiste hivatalos küldöttsége is.

- folytatás az előző lapszámból -

Sárvár – a
„kütyümentes” övezet

Már 10 évvel ezelőtt is el csodál koz -
tam azon, hogy ebben a kisvárosban mi -
lyen összehangoltan működik minden.
Akkor úgy tűnt számomra, hogy az ü -
dülőváros egy olajozottan üzemelő gé -
pezetként éli meg mindennapjait, leg a -
lábbis idegenforgalmi szempontból min -
den nagyon a helyén van. Merthogy nem
csak gyógyfürdőzési, hanem szinte min -
den más elképzelhető szórakozási, ki kap -
csolódási le he tőséget is kínál az oda lá -
toga tónak. Lehet csónakázni, horgász ni
a Csónakázótavon, meg lehet látogatni
az arborétumot, vagy a Nádasdy várat és
környékét, lehet lovagolni, falat mász -
ni, és még sorolhatnám. Arról nem is be -
szélve, hogy rendszeresen szerveznek
különféle kulturális programokat, könyv -
bemutatókat, előadásokat, kiállításokat 
stb., hogy ezzel is „megfogják” a turis -
tá kat.

Talán emiatt a változatosság, no meg
persze a kifogástalan szolgáltatások, il -
letve a határ közelsége miatt olyan köz -
kedvelt Sárvár, nem csak a ma gyar or -
szágiak, hanem a külföldiek körében is.
Bizonyításképpen elég csak annyit mon -
danom, hogy a Rába-parti, 16 ezres lé -
lekszámú városka Magyarország hete -
dik leglátogatottabb települése. Éves
szinten 750 ezer fizetővendég fordul meg
a szállodákban, panziókban, illetve a
gyógy fürdőn, s talán az április és a szep -
tember hónapok kivételével, amikor eny -
he pangás tapasztalható, egész évben tart 
a turistaidény.

Az elmúlt évtizedben is sokat fej lő -
dött Sárvár. Igaz, hogy az ipari ter me -
lés terén komoly változások történtek,
a gazdasági mutatók összességükben fo -
lyamatos fejlődésről árulkodnak. Így pél -
dául, bár a nálunk is jól ismert Sága
üzemet átszervezték, létesült egy új au -
tóalkatrész gyár, amely felszippantotta 
a feleslegessé vált munkaerőt.

Az idegenforgalom azonban tovább -
ra is húzóágazat maradt, elsősorban ez
szavatolja a kisváros jólétét, fele mel ke -
dését. Újabb szállodák épültek, nem is
akármilyenek, és a fürdő is számos fej -
lesztésen esett át. Éppen odaér kezé sünk
előtt adták át az új, összesen 380 méter

hosszú, 12 és 14 méter magasságból in -
duló csúszdakomplexumot. Pár héten be -
lül pedig sebességmérőt szerelnek a csúsz -
dához, valamint fényképező beren de zést,
amely megörökíti a csúszás pilla nata it,
és további fejlesztéseket is terveznek.

Az avatóünnepség után, jelképes gesz -
tusként, többek között Kondora István
polgármester is bedobta mobil telefon -
ját a vízbe, ezzel is jelezve: aki Sár vár -
ra jön, az próbáljon meg minden gon -
dot otthon hagyni, és a teljes kikap cso -
lódásnak szentelje azt a pár napot, vagy
hetet, amit ott tölt, egy úgymond „kü -
tyümentes” övezetben.

Úgyszintén megújul a város egyik
központi része is, ahol egy új teret lé te -
sítenek. A három szakaszban zajló mun -
kálatok első részét már be is fejezték, s
hamarosan elkészül a másik két sza kasz
is. Ezzel új arculatot kap a városrész,
még vonzóbbá téve ezáltal Sárvárt az
oda látogatók számára.

„Lélegzik”, él, fejlődik tehát a vá ros, 
s ez nagyban köszönhető a mostani ve -
zetők munkájának, hozzáállásának, akik -

nek a figyelme egy pillanatra sem lan -
kad, ha szóba kerül, hogy mit és ho gyan
lehetne még szebbé, a látogatók szá má -
ra még vonzóbbá tenni. Látszik, hogy a 
városatyák nem egymás el len, hanem
egymást támogatva dolgoznak. Persze, 
építő jellegű viták, nézetellentétek ott is
akadnak, de ezeken párbeszéddel, ész -
ér vekkel túlteszik magukat, mindig a vá -
ros javát helyezve előtérbe.

Végezetül még egy beszédes adat:
Sárváron mindössze 400 munka nél kü -
lit tartanak nyilván.

Iskolalátogatás
Mostani látogatásunk egyik fő célja 

az volt, hogy megtekintsük a helybeli
„Gárdonyi Géza” Általános Iskolát, mely -
lyel nemrég kötött testvériskolai kap -
csolatot a szinérváraljai „Alexiu Be rin -
de” Általános Iskola mag yar tagozata.

A Gárdonyiban több mint 400 gye -
rek tanul – tudtuk meg Németh Ernő i -
gazgatótól, aki készségesen mutatta be
nekünk az általa irányított oktatási in -
téz ményt. Megtekinthettük a gyönyörű 
osztálytermeket, a tanári szobákat, a sport -
csarnokot, az ebédlőt, s közben minden 
lényeges tudnivalóról tájékoztatott min -
ket az igazgató, hogy minél átfogó ké -
pet kaphassunk a partneriskoláról.

A látogatás végén megállapít hat tuk:
szerencsések vagyunk, hogy egy olyan 
kaliberű iskolát, mint a Gárdonyi Gé -
záról elnevezett intézmény, egyáltalán
testvériskolánknak tudhatjuk.

Németh Ernő iskolaigazgató május -
ban járt Szinérváralján, hogy megte -
kint se az általa igazgatott oktatási in téz -
ményhez viszonyítva szerény kis isko -
lánkat. Ez az iskolakapcsolat mér föld -
kőnek számít, hiszen ily módon sike rült
egy magasabb szintre emelni a testvér -
városi kapcsolatokat. Mindennek nem -
sokára konkrét hozadéka is lesz, hiszen 
szeptemberben sárvári diákok egy cso -
portja látogat Szinérváraljára.

VI. Nádasdy
Történelmi Fesztivál

Látogatásunk utolsó teljes napján –
a kisebb eltévelygéseket leszámítva –
mondhatni beköltöztünk a várba, mi vel
ott került sor az immár hatodik al ka -
lommal megrendezett Nádasdy Törté -
nelmi Fesztiválra.

A megnyitóra, amelyen Hende Csa -
ba honvédelmi miniszter is részt vett, a 
Várkertben került sor, ott vonultak fel
teljes harci díszben a különböző te le pü -
lések hagyományőrzői.

A fesztivál kezdetét ágyúdörgés je -
lezte, s csakhamar valóságos időutazás
részvevői lehettünk. Korabeli ruhákba
öltözött emberek lepték el a várat és a
Vár kertet, s míg bent árusok tucatjai kí -
nálták szebbnél szebb és érde kesebb nél
érdekesebb kézműves portékáikat, il -
let ve a várudvar színpadán különféle kon -
certek voltak, a várfalakon kívül zajos
harcok folytak.

S ha már a várban voltunk, ven dég -
látóink jóvoltából megtekintettük a Ná -
dasdy Múzeumot, melynek pincéjében
éppen a T. Takács Gyűjtemény legér -
dekesebb darabjaival ismerkedhettünk
meg, maszkokat, fegyvereket, sze len cé -
ket, pénzeket, különleges, soha nem lá -
tott tárgyakat tekinthettünk meg. Be jár -
hattuk továbbá azokat a helyeket, ahol
kisvárosunk, Szinérváralja nagy szü löt -
te, Sylvester János élete jelentős részét
töltötte.

Az ebédet is a várudvarban fo gyasz -
tottuk el, majd egy rövid városnézés u -
tán, a város főterére mentünk, hogy meg -
tekintsük a történelmi fesztivál felvo -

nulását. A testvérvárosok polgár meste -
rei mellett több küldöttségi tag is kora -
beli ruhát öltött magára. Mit mondjak,
a barátok között is legalább 35 fokos
hőségben igazi bátorság kellett ahhoz,
hogy valaki beöltözzék. Ez is azt bizo -
nyítja, hogy hősök nem csak a XVI.,
XVII. században voltak, hanem ma is
vannak.

A bátorság, a hősiesség a to váb bi -
ak ban is szerephez jutott, hiszen a vár -
parkban ostromjátékot is bemutattak a
hagyományőrzők, hősiesen csatáztak az
oszmán hódítókkal, illetve elsősorban
az oszmánoknál is kegyetlenebb, em -
ber próbálóbb ellenséggel, a kániku lá val.

Vacsorázni a Banya-Tanya Étte rem -
be mentünk, ahol aztán a jóízű ételek
mellett jóízűen el is beszélgettünk ven -
déglátóinkkal, illetve a másik két test -
vérváros képviselőivel, levonva ennek
a látogatásnak a tanulságait. Kondora
István polgármester elbocsátó beszé dé -
ben egyebek mellett utalt arra is, hogy
Sárváron már megvalósult az igazi, ha -
misítatlan Európai Unió, a jelenlévő nem -
zetek közösen, de ugyanakkor megő -
rizve nemzeti, kulturális sajátos sága i kat,
békében megfértek egymás mellett, a
kölcsönös tisztelet és megbecsülés je -
gyében.

***
Nehezen vettünk búcsút Sárvártól,

úgy döntöttünk, a vasárnap délelőttöt
még az üdülővárosban töltjük, hogy a
lehető legnagyobb mértékben feltöl te -
kezzünk az ottani hangulattal, él mé nyek -
kel, hiszen „teli tankkal” tovább el le -
het jutni a hétköznapok útvesztőiben.

Nem marad más hátra, mint meg -
köszönni az élménydús napokat ven dég -
látóinknak, kísérőinknek, név sze rint
Kondora István polgármesternek, Máhr
Tivadar alpolgármesternek, dr. Szíjár -
tó Valéria jegyzőnek, Stieber Józsefné
óvodavezetőnek, Németh Ernő iskolai -
gazgatónak, Baranyai József, Kempel
Oszkár, Kiss Zsolt, Németh Józsefné és
Varga Jenő önkormányzati képvi se lők -
nek, és mindenkinek, aki hozzájárult lá -
togatásunk feledhetetlenné tételéhez és  
sikeréhez.

Remélhetően mielőbb viszontlátjuk 
egymást, immár Sylvester János szülő -
vá rosában, Szinérváralján.

Tamási At tila

Korabeli ruhákban a város főterén, kánikulában

A „Gárdonyi
Géza”

Általános
Iskola

Nagy volt a
nyüzsgés a

várudvarban
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Egy étteremben:
- Pincér! Egy légy úszik a

levesemben.
- Na és, mit csináljak? Hoz -

zak neki fürdőgatyát?

***
- Pincér, légy van a leve sem -

ben!
Mire a pincér:
- Szegény kicsi jószág, a

konyhában még élt!

***
- Három szúnyog közül me -

lyik a rendőr?
- Amelyik nyakon csíp!

***

- Jean, látja azokat a le gye -
ket a falon?

-  Látom, uram.
- Akkor menjen oda hoz zá -

juk, és közölje, hogy hess.

***
A légy sétál a fiával egy ko -

pasz em ber fején, és így szól:
- Látod, fiam, amikor én még

olyan kicsi voltam, mint te, ak -
kor itt még csak egy keskeny
gyalogút volt.

***
A legyek fociznak az asz ta -

lon, és az egyik kimegy a mos -
dóba. Mikor visszajön, látja,

hogy a többiek görcsbe rán dul -
va fekszenek az asztalon.

- Hát itt meg mi történt?
- Lefújták a meccset.

***
- Honnan lehet tudni, hogy 

a légy hímnemű, vagy nőnemű?
- A hímnemű a boros üveg -

re száll, a nőnemű a tükörre.

***
- Doktor úr, megvakultam! 

- szól a páciens az orvoshoz.
- Hmmm... És tudja bizo -

nyítani?
- Igen! Látja azt a legyet?

Én nem!
***

A légy pörög a hátán, mint
az őrült. Arra megy egy másik
légy:

- Mi ez öreg, break?
- Nem, Chemotox...

***
Az iskolában a tanárnő azt

mondja, hogy soroljanak fel a
gyerekek olyan dolgokat, ami -
ben sok a vi ta min.

Mondják sorban a gyere kek:
citrom, spenót, pa prika, retek,
répa... Pistike csendben mond -
ja, hogy légy, de a tanár néni
meghallja és megkérdezi: 

- Légy? Hol van abban a vi -
tamin?

- Apukám mondta, hogy a
nővérem bekapott egyet nem -
rég és most nagyon meg van
hízva.

***

A bíró kihallgatja Padli zsánt.
- Maga el len az a vád, hogy

megölte az anyósát. Miért tet te?
- A feleségem kért rá...
- Hogy mondhat ilyet? Szé -

gyellje magát! Hiszen a fele sé -
ge imádta az édesanyját!

- Igaz, bíró úr, de mielőtt az -
nap elment, azt mondta ne kem:
„Lajos, ha a mamát alvás köz -
ben egy légy zavarja, ne keltsd 
fel, hanem üsd agyon!”

***
A légy bemegy az étte rem -

be, kér egy nagy tál lócitromot
hagymával, megeszi majd tá vo -
zik.

Másnap megtörténik ugyan -
ez: bemegy, kér lócitromot hagy -
mával, megeszi és elrepül.

Ez megismétlődik egy hét ig, 
mikor aztán egy nap csak ló -
cit romot rendel, hagymát már
nem. Kérdezi is a pincér:

- Hagymát hogy-hogy nem
kérsz?

- Randira megyek ma, nem
akarom hogy büdös legyen a
szám!

***
Kovácsék a tóparton nya ral -

nak. Első este össze-vissza csí -
pik őket a szúnyogok.

- Ha lekapcsolod a vil lanyt,
akkor nem jönnek be - mondja
Kovácsné.

Ám ekkor a szobába két
szentjánosbogár repül be.

- Látod? Ez sem használ

semmit - elégedetlenkedik a férj.
- Az átkozott vérszívók most
zseblámpával jönnek.

***
- Használt a szúnyogri asz -

tó, amit tegnap adtam? - kér de -
zi a szőke nőtől a szomszédja.

- Sajnos, nem. Egész éjjel 
csíptek a dögök, pedig este meg -
ittam az egészet!

***

A tóparton a horgász kér -
dez i:

- Te Józsi, mennyi az idő?
- Az biztos, hát még a szú -

nyog.

***
A szúnyogmama így szól

lefekvés előtt a kicsinyeihez:
- Ha most szépen ela lusz -

tok, akkor holnap elviszlek ben -
neteket a nudista strandra. 

Légy
Beleesik egy légy egy korsó sörbe.

Mit tesznek a külön böző népekhez tartozók?

Angol: Kiszedi a korsóból, majd távozik a kocsmából.
Amerikai: Kiszedi a korsóból, majd megissza a sört.
Kínai: Kiszedi a korsóból, majd megeszi a legyet.
Indiai: Kiszedi a korsóból, majd a sört eladja az ame ri -

kainak, a legyet pedig a kínainak.
Pakisztáni: Kijelenti, hogy a legyet az indiai dobta a sör -

be Kasmírral kapcsolatba hozhatóan, emiatt katonai segít sé -
get kér a kínaitól és pénzsegélyt az amerikaitól, hogy ve hes -
sen még egy korsó sört.

Szeretkezés után
Nő: Jó volt a szeretkezés. Most fekszünk egymás mellett,

elgondolkozva néz fölfelé. Aggódom. Vajon miről gon dolko -
zik? Biztos a kapcsolatunkról. Ó jaj, ráncolja a homlokát. Biz -
tos döntésre jutott. De nem szól. Csak összeszorítja ajkait.
Mérlegel, számítgat. Biztos végigfut agyán, hogy már két é ves
a kapcsolatunk. Talán azt is észrevette, hogy egy kicsit meg -
híztam. Nem szól semmit. Csak néz felfelé szigorú arccal...

Férfi: Ott a plafonon az a légy. Mászkál. Vajon hogy a
francba nem esik le?

Hé! Ennek az 
ételnek ürülék

íze van!

Ki a legjobb?
Egyszer régen egy japán császár rendeletet adott ki: ke -

ressék meg neki a világ legügyesebb szamuráját, hogy őt ál -
lít sa a serege élére. Egy év után hárman jelentkeztek: egy ja -
pán, egy kínai és egy zsidó jelölt.

Eljött a nap, hogy bemutassák tudásukat. A japán sza mu -
ráj kinyitott egy kis dobozt, ebből felröppent egy légy. A sza -
muráj kirántotta a kardját, és sutty! - a légy pontosan ket té -
vágva hullott le.

- Hihetetlen képesség! Lássuk, mit tud a következő!
A kínai magabiztosan előlépett, szintén kieresztett egy kis

legyet, és a kardjával sitty-sutty - röptében négyfelé vágta!
- Elképesztő! Kíváncsi vagyok, ezt még tudja-e fokozni az

utolsó jelölt.
A zsidó is felreptetett egy

legyet, elő a kardját, sitty- sutty-
 sityi-sutyi... a légy még min -
dig ott röpködött.

- Na mi az? Nem tudod
megölni? - kérdezte gúnyo lód -
va a császár.

- Ugyan már! Megölni? Az
túl könnyű lett volna! Viszont 
sikerült reptében körülme tél -
ni...

Átkozott E-adalékanyagok!
Már az ürülék sem a régi!

Sziaeszta
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Tényleg felszámolják a
vasúthálózat kétötödét

Valóban felszámolni készül a vasúthálózat 40 százalékát az ál la mi
vasútttársaság – erősítetette meg a maszol.ro-nak Szentes Jó zsef. A
CFR Călători Rt. nemzetközi kapcsolatokért felelős vezér igaz gatóját
a fejlesztési tervekről is kérdeztük.

Az állami vasúti társaság személy -
szállító részlegének (CFR Călători Rt.) 
nemzetközi kapcsolatokért felelős ve -
zér igazgatója elmondta, jelenleg a ro -
má niai vasúti sínek összhossza 14063
kilométer, ebből a felszámolás után
10365 kilométer marad, a mintegy
10043 kilométeres hosszúságú vasúti
hálózat pedig 6253 kilométeresre csök -
ken. A vonal és a hálózat hossza azért
különbözik, mert a hálózat egy részén
két sínpár fut végig.

A felszámolás szinte kizárólag a
fővonalakból elágazó szárnyvonalakat
érinti, amelyek egy része már amúgy is 
használaton kívül van. Szentes mege -
rő sítette: valóban felmerült, hogy a meg -
szűntetett sínpárok helyét bicikliutak
vegyék át a jövőben.

Szentes elmondta, a hálózat egy ré -
szének felszámolása elengedhetetlen fel -
tétele a hazai vasúti szállítás kor sze rű -
sítésének. Az erre vonatkozó stratégiát
egy amerikai cég dolgozta ki. „Ha nem 
készül el ez a stratégia, akkor sem a
nemzetközi hitelezők, sem az Európai
Unió nem hajlandó többé finanszírozni 

a román vasút korszerűsítését. Ha lasz -
ta ni kell az idei fejlesztési terveket, be -
leértve a mag yar-román közös elkép -
ze léseket is” – szögezte le.

A vezérigazgató elmondta, a háló -
zat felszámolást az is indokolta, hogy
1990 óta jelentősen csökkent a vasúti
szállítás, ami egyébként nem csak Ro -
má niára, hanem egész Kelet-Európára
jellemző. „Úgy tűnik, hogy még min -
dig luxusnak számít a vasúti közleke -
dés. Valószínűleg nagyon nehezen tu -
dunk versenyképes árakat biztosítani.
Nem akarom azt mondani, hogy ille gá -
lis tevékenység folyik ezen a téren, de
megtörténhet, hogy vannak vissza élé -
sek a vasúti szállításban” – jelentette ki 
a lefizethető jegyellenőrökre utalva.

Az állami támogatásokról a vezér i -
gazgató elmondta, a nyugat-európai or -
szágokban 95 százalék fölötti a köz -
pénz ből történő kompenzáció, míg Ro -
má niában 51-57 százalék. A különb sé -
get a vasúti vállalatnak kell előterem te -
nie, ezért van az, hogy a személy szál lí -
tás minden évben veszteséggel zárt.

(maszol.ro)

Derűs szívvel megöregedni
Ünnepeltek a felsőbányai nyugdíjasok

Soproni vendégei voltak július közepén a fennállása 15. év for -
dulóját ünneplő felsőbányai Fizely Sándor Nyugdíjas Szerve zet -
nek. A „Lila akác” Idősek Klubja és a „Kéknefelejcs” Dalkör mel lett
a több napos ünnepi együttlétbe és programokba a nagy bá nyai
Teleki Blanka Nyugdíjas Klub és az Aknasugatagi Barát ság Klub
képviselői is bekapcsolódtak.

Július 11-én múzeumokat látogat -
tunk vendégeinkkel, illetve megtekin -
tet tük templomainkat. Másnap, 12-én 
a felsőbányai református temetőben
koszorúztunk Fizély Sándor sírjánál,
amelyet 15 éve gondoz egyesületünk, 
ismertettük névadónk életét, munkás -
ságát. Virágot helyeztünk el elhunyt
nyug díjas tagjaink sírjánál is.

Az igazi ünnep déli két órakor kez -
dődött, a MADISZ irodájában. A X. év -
fordulóra elkészített zászlót a római
katolikus parókia plébánosa, Veress
At tila áldotta meg, további sikereket
kívánva mindannyiunknak, majd Hup -
ka Katalin elnökasszony ismertette rö -
viden az elmúlt 15 év tevékenységét.
Mint mondta, tagjaink száma hol a padt,
hol szaporodott, mindezek ellenére szép
tevékenységgel büszkélkedhetünk. Meg -
tartjuk a különböző ünnepeket, az új -
évet, farsangot, nők napját, húsvétot,
anyák napját, gyermeknapot, és nem
utolsó sorban az idősek napját. 2014-
 ben Aknasugatagon a Barátság Klub
meghívására guzsajossal és jelmezes
bemutatóval kísért előadásra került
sor. Kirándultunk melegvizű für dők -
re. Különböző kézimunka kiállítá sok -
ra is sor került a helyi római katolikus 
templomkertben, és más helyeken. Ti -
zenkét rend mag yar ruhát varrtunk az 
iskoláslánykáknak. És nem utolsó sor -
ban nyolcadik éve rendszeresen el u -
ta zunk Sopronba, az Idősek Nem zet -
kö zi Ki Mit Tud-jára, amelyen szava -
latokkal, fonóesttel és különböző ké -
zimunkákkal veszünk részt.

Kirándulásokat szerveztünk Bécs -
be, Máramarosszigetre, Aknasuga tag -
ra, Rónaszékre, Zsibóra (botanikus kert),
a nagydobosi tökfesztiválra, és Hosz -
szúmezőre, a káposztafesztiválra, a -
hol beneveztünk a főzőversenyre is.
Nyáron szalonnasütéseket, gulyás fő -
zést szervezünk tagjainknál, így job -
ban megismerjük egymás családját.
Szociális tevékenységünk is van: ha
valaki hiányzik a találkozásokról, rög -
tön meglátogatjuk és a segítségére si -
etünk.

A Soproni Lila Akác Nyugdíjas Szer -
vezet és a „Kék nefelejcs” Dalkör el -
nöke, Horváth Gézáné Juszti beszé -
dé ben nyugtázta a klub tevékeny sé gét
és részvételét az általuk évről-évre meg -
rendezésre kerülő Idősek Vetélke dő -
jén. Mint mondta, hosszú az út Sop -
ro nig, de a felsőbányai Fizely Sándor 
Nyugdíjas Szervezet fáradtságot, tá -
volságot nem ismerve, minden évben 
valami újjal színesíti a rendezvényt.
Nagyon szép kézimunkákat állítottak 
ki több ízben is, s a régi, 80-100 da ra -
bos falvédő gyűjtemény is nagy si kert
aratott. Vendégünk ezúttal is magá val
hozta a meghívót az Idősek szeptem -
ber 27-i Nemzetközi találkozójára, s
egy szép emléklapot nyújtott át Hup -
ka Katalinnak. Majd elszavalt egy ver -
s et, melyből kitűnik, hogy „Nyelvé -
ben él a mag yar”.

Végül Barcsy Lajos, a nagybányai 
Teleki Blanka Nyugdíjas Szervezet el -
nöke és Szakács Gábor, az Aknasu ga -
tagi Barátság klub egyik vezetője üd -
vözölték a Fizely Sándor Nyugdíjas
Szervezetet, gratuláltak eddigi tevé -
kenységünkhöz és kívántak további
sikereket.

A szépkorúak ünnepi estebéddel,
derűs, vidám órákkal folytatták az ün -
nepet. Közben elnökasszonyunk emlék -
lapokat, okleveleket és CD-ket oszto -
gatott emlékül mindenkinek, tuda tá ban
annak, hogy „a legfőbb művészet, tu -
dod mi, derűs szívvel megöregedni”.
És valóban, mindenki derűsen jó kedv -
vel mulatott egész este, remél ve, hogy
– bár deresedő fejjel –, még sok ilyen
szép évfordulót fogunk meg érni, egy -
más körében, társaságában.

(HK)

Útlezárásokkal tiltakoznak a
mozgósítás el len Kárpátalján
Az ukrán hadseregben elrendelt részleges mozgósítás el len kez dő -

dött több száz fős tüntetés kedden Munkácson, miközben a kö zeli
Beregrákoson második napja tartják lezárva a Csap-Kijev fő -
útvonalat a  tüntetők; a Huszti és a Beregszászi járás több tele pü lésén 
is volt útlezárásos tiltakozás.

A munkácsi hadkiegészítő parancs -
nokság épülete előtti tüntetésen a had -
se regbe behívott tartalékosok női hoz -
zátartozói azt követelték a katonai ha tó -
ságtól, hogy férjeiket, fiaikat és fivé re -
i ket ne vigyék a kelet-ukrajnai háborús 
övezetbe. A „Kárpátalja, ne hábo rúzz!”
jelszót skandáló nők a katonai parancs -
nokságtól a város egyik legforgal ma -
sabb útkereszteződéséhez vonultak, és
lezárták a forgalom elől.

A város melletti Beregrákoson és há -
rom szomszédos községben hétfőn dél -
után mintegy harminc nő és gyerek le -
zárta a településen áthaladó nemzet kö -
zi főútvonalat. Hatalmas forgalmi du gó
alakult ki mindkét irányban. Munkács
felől Ungvár és az ukrán-szlovák ha -
tár átkelőhely csak több tíz kilométeres
kerülővel volt elérhető. Az ukrán és ma -
g yar lakosságú faluban a tiltakozást az
az álhír váltotta ki, hogy 300 helyi fér -
fit fognak a hadseregbe behívni. 

Hétfő délután a Huszti járás négy
településén tartottak főként nők út le zá -
rásos tiltakozást. Ugyancsak útlezárás -
sal tiltakoztak a Beregszászi járás több
magyarlakta településén. A tiltakozó meg -
mozdulásokat nagyrészt olyan rémhírek
váltották ki, hogy hatósági emberek mik -
robuszokkal járják a településeket és erő -
szakkal fogdossák össze és viszik el a had -
köteles férfiakat. Valerij Luncsenko, Kár -
pátalja megye kormányzója a tiltakozási
hullámra reagálva azt mondta, hogy ab ban
ellenséges titkosszolgálatok keze is benne 

lehet, így próbálják destabilizálni a hely ze -
tet Kárpátalján. Ivan Vaszilcjun ezredes, a 
Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancs -
nokság parancsnoka sajtótájékoztatóján ha -
dititokra hivatkozva nem volt hajlandó el -
árulni, hogy hány tartalékost fognak be hív -
ni a hadsereg soraiba a részleges moz gó -
sítás 45 napja során. A kárpátaljai ukrán
nyelvű médiában ugyanakkor olyan hírek 
jelentek meg, hogy a megyéből a mostani 
részleges mozgósítás során hatezer tar ta -
lékost hívnak be katonai szolgálatra. Fél -
hivatalos jelentések szerint az Ungvári já -
rásból 600, a Munkácsiból 500 főt moz gó sí -
tanak. Kárpátaljáról eddig kilenc kato na vesz -
tette életét az ukrajnai harcokban. (MTI)

***
Románia elvárja az ukrán ható sá gok -

tól, hogy a lakosság körében végzett ka -
tonai mozgósítás során ne alkal maz za -
nak szelektív szempontokat, amelyek et -
nikai diszkriminációhoz vezethetnek -
olvasható a bukaresti külügyminisz té -
rium keddi közleményében. A román
diplomácia azután adott ki közle ményt,
hogy múlt pénteken az ukrajnai román
kisebbség tagjai tiltakoztak a moz gósí -
tás el len. A román hatóságok részletes
tájékoztatást kértek a mozgósításról.
Hozzátették: megértik annak szük sé ges -
ségét, hogy bármely államnak meg kell 
védenie területi épségét, azonban figye -
lemmel kísérik a folyamatot, és kapcso -
latban állnak mind a románok képvise lő -
ivel, mind az ukrán hatóságokkal. (maszol.ro)



“Meteoterroristákat”
perelnének az olasz

szállodások
Mintegy háromszáz olasz időjárási

internetes portál el len akarnak pert in -
dítani Emilia-Romagna tartomány ten -
gerparti szállodái a szerintük a ven dé -
geket elriasztó meteorológiai előrejel -
zések miatt. Bíróság elé állítjuk a me -
teoterroristákat! - hangoztatta Patrizia
Rinaldis, az adriai Rimini város szál -
lodáit tömörítő szövetség elnöke az er -
ről tartott sajtótájékoztatón. Hangsú -
lyozta, hogy a kezdeményezéshez más
tengerparti üdülőhelyek, Misano, Ric -
cione, Cattolica hoteltulajdonosai is csat -
lakoztak. A jogi eljárás egyelőre nem
több mint fenyegetés, de Emilia-Ro -
mag na szállodásai tényleg úgy gondol -
ják, hogy a gombamódra szaporodó
időjós weboldalak támadást indítottak
ellenük, és nekik védekezniük kell.
Szerintük a számtalan meteorológiai
előrejelzést tartalmazó honlapok pon -
tat lan adatai “valósággal terrorizálják”
a turistákat a gyakran katasztrofális
jóslatokkal. A szállodások szerint csak
egy-két napra előre lehet biztosan meg -
mondani, milyen idő lesz, az ennél
hosszabb idejű előrejelzések megbíz -
ha tatlanok. Az idegenforgalomban dol -
gozók arra hivatkoztak, hogy a tavaszi
szünetben az olasz meteooldalak viha -
rokkal fenyegettek, miközben sütött a
nap, és most nyáron is folyamatos
rossz időt jósolnak. “Előrejelzéseikkel
törvényt diktálnak és befolyásolják a

vendégeket!” - panaszolták. Hangsú -
lyoz ták, ezt bizonyítja az időjárás- vál -
tozásoknak adott olasz nevek is: a
frontokat vagy a holtak ókori révé szé -
ről, Kharónról vagy az őrült Caligula
császárról keresztelik el. A szállodá -
sok azt állítják, az év eleje óta ez hét vé -
genként 15 millió euró bevételkiesést
jelentett ez nekik. A szállásadók egye -
dül az olasz légierő által működtetett
országos meteorológiai szolgálatot men -
tették fel a rémhírterjesztés vádja alól.
A szállodások célpontja az ilmeteo.it
honlap, amely tavaly Olaszországban a 
legtöbbször felkeresett okostelefonos
alkalmazás volt a Whatsapp és a Face -
book közösségi oldalak mögött. Az idő -
járási oldalt havonta negyven millió
olasz keresi fel. A honlap bevétele
2008-ban 46 millió euró volt, tavaly
ötször ennyi. A meteorológiai oldalak
működtetői szerint ha bűnös keres te -
tik, akkor az nem más, mint az egyre
szeszélyesebb időjárás. (mti)

Shakirának lett először
százmillió lájkolója

Shakira az első híresség, akit több
mint 100 millióan lájkoltak a Face -
bookon. Hozzá a legközelebb Eminem
és Rihanna áll, 91,9, illetve 89 millió
lájkolóval. A százmilliós határ eléré -
séért Mark Zuckerberg Facebook-ala -
pí tó is gratulált az énekesnőnek.

Az UNICEF-nek gyűjt
a Star Wars

A Star Wars VII. részét rendező J. J. 
Abrams felhívására az elmúlt két hó -
nap ban eddig 119 országból támo gat -
ták a film rajongói a produkció ado -
mánygyűjtését az ENSZ Gyermeka -
lap ja, az UNICEF számára. A rendező
hétfői videoüzenetében foglalta össze
az akció eddigi eredményét, és arra
biztatta a rajongókat, hogy az utolsó
héten is minél többen csatlakozzanak
az adományozókhoz. Abrams a sci- fi -
ben szereplő X-szárnyú bombázó előtt

beszélt arról, hogy a játék pénteken zá -
rul. Az adományozók egyikének ugyan -
is lehetősége nyílik arra, hogy egy pri -
vát vetítésen a bemutató előtt láthassa
majd a kész filmet. A jótékony akciót
az Omraze adománygyűjtő platformon 
szervezték meg. A játék győztese egy
vendégével együtt elrepülhet Lon don -
ba, a film forgatásának helyszínére,
ahol találkozhat a szereplőkkel, bete -
kin tést kap a forgatásba, és jelmezbe
bújva őt is megörökítik egy jelenetben. 
A Star Wars: Force for Change kam -
pányban az adomány nagyságától füg -
gően egyéb díjak is várnak a részve -
vőkre. A The Hol ly wood Re porter be -
számolója szerint a kampányban már
az első 24 óra leforgása alatt egymillió
dollár gyűlt össze, és a filmet gyártó
Dis ney filmstúdió is felajánlott egy -
millió dollárt. (mti)

Sietnek szülni
a kínai nők, hogy ne

a kecske évében tegyék
A kínai nők mindent elkövetnek,

hogy még az idén, a ló évében meg -
szül jék gyermeküket, mert a néphit sze -
rint a következő, vagyis a kecske éve
nem hoz áldást az akkor születőkre -
számolt be róla a kínai média kórházi
forrásokra hivatkozva. Legutóbb 2012-
 ben volt hasonló kapkodás a kínai szü -
lészeteken, mivel közkeletű vélemény
szerint a sárkány éve a legjobb, ezért
aki csak teheti, gondoskodik arról,
hogy legyen egy akkor született gyer -
mek a családban. Ezért aztán Pe king -
ben ötéves csúcson volt az éves szü le -
tések száma, Sanghajból ötezer “ex tra” 
babát jelentettek. A helyszíni ripor tok -
ból kiderül, számos helyen inkább a
nagyszülők tartanak a kecske évétől.
Olyan esetről is beszámolnak, ahol az
anyós és após egy hónap házasság után 
kötelezték újdonsült menyüket a gye -
rek vállalásra. Akadnak faluközös sé -
gek, amelyek úgy tartják, hogy a kecs -
ke évében született lánygyerek sze -
gény ségbe taszítja a családot. De so -
kan gondolják, hogy a 12 állatégövi
jegyből csak a kecske az, amelyik sze -
rencsétlen, és ha lehet, szeretnék meg -
előzni a bajt. A kínai holdnaptár sze -

rinti újév, és vele a kecske éve jövőre
február 19-én kezdődik. Si jang csiu pu 
csüan, vagyis a kecske évében szü le -
tettek közül tízből kilenc szenvedni
fog - szól a minden kínai által ismert
ősi mondás, ami a jelek szerint a mai
napig érezteti hatását. A pekingi kis -
ma mákon nagy a nyomás, pániksze -
rűen igyekeznek időpontokat foglalni
a kórházakban, mert már egyre keve -
sebb a hely. A családtervezési politika
lazítása miatt jó néhányan második
gyer meküket várják. Kínában hagyo -
má nya van a családi kisegítők, háztar -
tási alkalmazottak rendszerének, s úgy -
nevezett “ajit” a legkülönbözőbb cé -
lok ra vesznek fel: a takarítástól, a fő -
zésen, mosáson és kutyasétáltatáson át
a gyerekek és az idősek felügyeletéig.
Van közöttük napi bejáró és bentlakó
is. Keresett réteg a jüeszaónak nevezett 
szakképzett csecsemő- és kismama -
gon dozó. Hírek szerint novemberben
fog tetőzni az irántuk mutatkozó ke -
reslet, havi fizetésük a 10 ezer jüant is
eléri majd. A közvetítő, szolgáltató
irodákból származó információk arra
utalnak, hogy a jövő év februárig betelt 
a jüeszaók naptára. Az év második fe -
lére a kereslet 20-30 százalékkal ha -
ladta meg a tavalyi év azonos idő sza -
káét. A kínai asztrológia szerint a szü -
letés hónapjának, napjának és pontos
időpontjának ugyanúgy szerepe van az 
egyén horoszkópjában, mint a nyugati
asztrológiában. A “népi” asztrológia
azonban leginkább az évre össz pon to -
sít. Eszerint a kecske évében szüle tet -
tek általában gyengék, bolondosak, in -
kább csak követik a többieket, “hős ve -
zető” nemigen kerül ki közülük. A tu -
dósok, szakemberek természetesen cá -
folják és tudománytalannak tartják az
ilyen hiedelmeket, és azzal érvelnek,
hogy a kecske évében születettek kö -
zött is vannak sikeresek, ahogyan a
“sár kányok” között is akadnak, akik -
nek nehéz az életük. Egyes felté tele zé -
sek szerint a kecske évével kapcsolatos 
ellenérzések a kegyetlenségéről elhíre -
sült Csing-dinasztiabeli Ce-hszi csá -
szár nő uralkodásának idejére (1835-
1908) vezethetők vissza. A császárnő a 
kecske évében született, és a baj szim -
bólumává vált. (mti)

Semmi új a nap alatt…
VÍZSZINTES: 1. Rajta ...; ő kö -

vet kezik.  5. “Csak egyetlen borzal -
mas asszony létezik a nap alatt ...”
(Wil helm Müller).  14. A hegedű tar -
tozéka.  15. Sovárgó.  16. Terjedt rész!  
17. Beverő!  18. Láncfonalat erősít. 
20. Clunyi bencés apát volt.  21. A lány 
párja.  22. Egykor vár volt.  24. A kö -
zelebbi.  25. Szappanmárka.  26. Üre -
sen szól.  27. Rosta.  29. Csonthéjas
gyü mölcs.  30. Egy nyelésnyi folya -
dék.  31. Hangot felfog.  32. A Mag yar
Athenas írója (Péter).  33. Olasz író
(Dario).  34. Csendes öböl.  35. Oxi -
gén, trícium és nitrogén.  36. A ládába
helyez.  39. Csészébe kerültek!  40. Meg -
elégelő.  42. A földbe rejtő.  44. Mad -
ridi lap.  46. Türelem, nyugalom!  48.
Kambodzsai, máltai és olasz gkj.  50.
Ál lami illeték.  52. Terhére van.  53.
Egy őszinte ... (Fonográf).  54. Elemi

parány.  56. Muzsikál.  58. Tétel.  59.
... de l’Esten (Ady).  60. Fosztóképző. 
61. Hajórész.  62. Rangjelző szó.  63.
Klubegyed.  64. Három főintéző!  65.
Bátorkodik.  66. Tíz a köbön.  68. Né -
ma Nóra!  69. Ennek!  70. Komoly dol -
gok kigúnyolása.  72. Kapaszkodó nö -
vényi szár.  74. Szaporodik a sejt.

FÜGGŐLEGES: 1. Az érem elő -
lapja.  2. Széria.  3. Cin.  4. Király (fr.).  
6. Csónakot hajt.  7. Lakk, zománc.  8.
Ha tárrag.  9. Súlyával ránehezedő.  10.
Kihalt óriásgalamb.  11. Tokió régi ne -
ve.  12. Japán drámai műfaj.  13. Utol -
só ...; EDDA-sláger.  19. Rockénekes
(Chris).  21. ... a bor (Móricz).  23. Mi -
cimackó “atyja” (Alan Al ex an der). 
25. ... de camp; szárnysegéd (fr.).  26.
Két kos!  28. Üres a tál!  29. Elvég zen -
dő feladat.  30. Szállítóeszköz.  31. A
gon dolat befejező része.  32. Afrikai
állam; fővárosa: Porto Novo.  33. Tar -
talék készletet teljesen elfogyaszt.  36.
Szomorkodik.  37. Ötvösművész (Mar -
git).  38. A zsák szája!  41. Törött pál -
ca!  43. Tanít, nevel.  45. Ballade pour
...; Rich ard Claydermann zeneműve. 
47. Számszerű tény.  49. Olasz énekes
(Gianni).  51. Júda fia.  54. Befagy! 
55. Telepakol.  57. ... a ro bot (Asi -
mov).  58. Arat a tekéző.  59. Világos
angol sör.  61. Hősök ... (Bu da pest). 
62. Vagyis.  65. ... West; amerikai
színésznő.  66. Fagylalt (ném.).  67. ...
de Ja neiro; brazil nagyváros.  70. Pont
a szélein!  71. Szolmizációs hang.  73.
A gond vége!

   Szerkesztette: Csatlós János

2014. augusztus 1. MAGAZIN

 1 2 3 4 
D 

5 6 7 8 9 10 11 12 
F 

13 
R 

14 15 16 

17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

31 32 33 34 

35 36 37 38 39 

G 
40 41 42 43 

L 
44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 

60 61 62 63 

64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 

Y R 
74 

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ - AZ  ÖN  LAPJA!



2014. augusztus 1.MAGAZIN

Olimpia magyarok nélkül
Harminc éve, 1984. július 28-án kezdődött el Los Angelesben a

XXIII. nyári olimpia, amely nemcsak az itt született kiemelkedő e red -
mények miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert a ver sen gést a
Szovjetunió és a szocialista országok többsége bojkottálta.

A Los An geles-i sorozatban a má so -
dik csonka olimpia volt, a Szovjetunió
vezette keleti tömb távolmaradásával az
1980-as moszkvai olimpia (az afga nisz -
táni szovjet intervenció miatti) nyugati 
bojkottját torolta meg. Ezt hivatalosan
nem ismerték el: arra hivatkoztak, hogy
sportolóik biztonságát veszélyezteti az
Amerikában tapasztalható hisztéri ku san
szovjetellenes közhangulat, hozzátéve, 
hogy a szervezők pénzsóvársága ellen -
kezik az olimpia eszmeiségével.

A Kreml 1984. május 8-án jelen tet -
te be, hogy a Szovjetunió távol marad a 
játékoktól. Május 16-án a Mag yar Olim -
piai Bizottság közgyűlése – az állam -
párt, az MSZMP vezetésének ajánlásá -
ra – úgy határozott, hogy „a kialakult
helyzet nem teszi lehetővé a mag yar
sportolók részvételét”. A távolma ra dást
egyedül a kézilabda-szövetség által de -
legált Jacsó István nem szavazta meg.
A sportolókat sokkolta a döntés, hiszen 
a repülőjegyeket és a szállást már le -
foglalták, és az is eldőlt, hogy az olim -
piai esküt a kézilabdázó Gódorné Nagy
Mariann és a távolugró Szalma László
mondja el. A játékokról végül 14 ország
maradt távol, de ezek az 1976-os olim -
pi án az aranyérmek több mint felét sze -
rezték meg.

A szervezők - okulva a montreali és
a moszkvai olimpia megrendezésének
hatalmas veszteségeiből - az olimpiát
szigorúan üzleti alapon rendezték meg. 
Kormányzati támogatást nem kértek és 
kaptak, új stadionokat sem építettek, a
játékokat első alkalommal finan szíroz -
ták teljes egészében magántőkéből; a fél -
milliárd dolláros költséget a reklámjog
fejében 30 nagyvállalat biztosította. Az
akkor sokat bírált modell bevált, az o -
limpia 223 millió dolláros nyereséggel
zárult, s példaként szolgált a későbbi já té -
kok anyagi hátterének megterem té sé hez.

Los An geles 52 év után másodszor
adott otthont a nyári olimpiának. A lát vá -
nyos megnyitó 85 ezer jegytulajdonost 
és több mint kétmilliárd tévénézőt ej -
tett bámulatba. A NASA-tól kölcsön -
zött robotember az égből ereszkedett le 
a dísztribün elé, ahol Ron ald Rea gan
elnök golyóálló üvegfal mögül nyitotta 
meg a játékokat, majd 84 kék frakkos
zenész 84 kék zongorán játszotta Gersh -
win Kék rapszódiáját. A fáklyával Gi -
na Hemphill, a Berlinben négy arany ér -
met nyert atléta, Jesse Owens egyik u -
nokája futott be, az olimpiai lángot Ra -
fer John son tízpróbázó lobbantotta fel,
az olimpiai esküt a gátfutó Edwin Mo -
ses és a tornász Sharon Weber mondta

el. A tribün előtt a bojkott dacára is re -
kordot jelentő 140 nemzet 6829 (5263
férfi és 1566 női) sportolója vonult fel,
akik 21 sportág 221 versenyszámában
mérték össze erejüket.

Az augusztus 12-ig tartó játékok é -
remtáblázatán toronymagasan az Egye -
sült Államok végzett az első helyen 174
éremmel, ebből 83 volt az arany. A má -
sodik helyen 20 arannyal, minden idők
legjobb román olimpiai teljesítmé nyé vel
a szovjet bojkottot elutasító Románia
végzett. A 17 arannyal harmadik NSZK- t 
15 arannyal követték az 1952-es hel -
sin ki olimpia után a versengésbe ismét
visszatérő Kínai Népköztársaság spor -
tolói.

Az olimpia legnagyobb csillaga az
amerikai Carl Lewis volt, aki beállí tot -
ta a legendás Jesse Owens berlini csú -
csát, négy aranyérmet (100 és 200 m- es
síkfutás, távolugrás és 4x100 m-es vál -
tó) szerzett. Az olimpia legeredmé nye -
sebb sportolójának a Románia szí ne i -
ben versenyző Szabó Katalin bizo nyult,
aki tornában 4 arany- és egy ezüst ér -
met nyert. Új olimpiai számként de bü -
tált a női maratonfutás, a ritmikus gim -
nasztika, a szinkronúszás, a szörfözés és
a kerékpáros női egyéni mezőny ver -
seny. A 400 m női gátfutás győzte se -

ként a marokkói Na val el-Mutavakel
személyében az első olimpiai bajnok
muszlim nő futott be a célba. Az ame -
rikai Mary Lou Retton (Károlyi Béla
tanítványa) első nem kelet-európai tor -
násznőként szerzett egyéni összetett -
ben aranyérmet. A bojkott legjobban a
súlyemelést sújtotta, hiszen a világ száz
legjobb súlyemelőjéből 94 hiányzott,
és egyetlen világbajnoki címvédő sem
lehetett jelen.

A mag yar versenyzők távolma radá -
sa miatt idehaza élő tévé- és rádió köz -
ve títés nem volt, csak összefoglalókat
adtak. Az olimpiai szerepléstől megfosz -
tott sportolók számára Barátság- verse -
nyeket szerveztek, amelyekre kilenc or -
szágban került sor az olimpia előtt és
után, Magyarországon a kötöttfogású
birkózást, a vívást és a műugrást ren -
dez ték. A versenyeken a mag yar spor -
tolók 10 aranyérmet szereztek. A 2000-
 ben elfogadott mag yar sporttörvény i -
gyekezett utólag kárpótolni a Barát ság-
 versenyeken érmet nyert sportolókat,
nekik és edzőiknek az olimpiákon he -
lyezést szerzett sportolókhoz és fel ké -
szítő edzőikhez hasonlóan olimpiai élet -
járadékot biztosított, a győztesek tagjai 
lettek az Olimpiai Bajnokok Klub já nak.

(mult-kor)

Miért tartott 15 évig
bin Laden elfogása?

Minden idők legnagyobb hajtóvadászata 15 éven keresztül tar -
tott, és 2011 májusában ért véget – az Amerikai Hadi ten ge részet
SEAL nevű elitalakulata ekkor kerítette kézre Oszama bin Ladent,
a világ legkeresettebb bűnözőjét.

A New York-i Világkereskedelmi 
Központ elleni 1993-as merényletet
követően a CIA-n belül megalapítják
az Alec Sta tion fedőnevű csoportot.
Akkori vezetője, Mike Scheuer azt me -
séli, toborzó hirdetésekkel vették fel
a munkatársakat, és érdekes módon
zömmel nők jelentkeztek. A központ
egyetlen feladata: az al-Kaida veze tő -
jének beazonosítása és elfogása.

A CIA különleges csoportja elő -
ször 1996-ban, Afganisztánban akad
bin Laden nyomára. Rájönnek, hogy
hadgyakorlatokat vezényel, kéziköny -
veket ír a bombatámadásokról, csa pa -
tokat válogat és képez ki repülőgépes 
robbantásokra. Az al-Kaida nevet is bin
Laden találta ki, jelentése: „arabok a
bázisért”. A CIA megtudja, hogy O -
sza mának határozott terve van, s ter -
rorszervezetet állított fel, hogy az erő -
szakos dzsihád mozgalmat globális
méretűvé alakítsa. Miután bin Laden
bejelenti, hogy háborút indít Ame ri ka
el len, a hajsza megkezdődik elle ne.

1998 májusában kész az Alec Sta -
tion első terve, de Bill Clinton elnök
nem ad engedélyt az akció végre haj -
tá sára. Az indok az, hogy ha meghal
Oszama, gyilkossággal vádolhatják
meg őket, ami nemzetközi konflik tus -
hoz vezethet. Még ebben az évben a
központ figyelmezteti a kormány za -
tot, hogy a terroristák két támadásra
is képesek egyidejűleg. Az informá -
ci ót hitetlenkedve fogadják, egy hét tel
később, pedig – pár perc különb ség -
gel – az Egyesült Államok két afrikai
követségén is bomba robban.

1998 végén járunk, amikor a CIA
ismét Oszama nyomára bukkan. Szin -
te lehetetlen lenyomozni, éppen hol
tartózkodik, mert középkori módsze -
rekkel védi magát: telefont és inter ne -
tet nem használ, futárokon keresztül
kommunikál, és minden alkalommal, 
amikor útra kel, két-három konvojt is
elindít különböző irányokba. Az év
végére azonban beazonosítják: Af ga -
nisztánban Kandaharból Khost váro -
sa felé tart. Clinton ezúttal megadja a
zöld jelzést a hírszerzés akciójára. A csa -
pásban al-Kaida terroristák tucat jai
veszítik életüket, de bin Laden nincs
köztük, ugyanis az utolsó pillanatban
irányt változtat és Kabulba megy. A
CIA ismét szem elől téveszti.

A következő akcióra 1999 máju -
sá ig kellett várni. Ekkor már 100 szá -

za lékos biztonságú információk van -
nak a hírszerzés birtokában: Oszama
Dél-Afganisztában, Kandahar városá -
ban, egy otthonban bujkál. Ám Clin ton
elhalasztja az akciót annak biztonsági 
kockázata miatt – az otthon mellett u -
gyanis egy mecset áll, és egy akció so -
rán ártatlanok is életüket veszíthették
volna.

Később, a CIA új nyoma egy Kan -
dahar melletti gyakorlótáborig viszi a 
szakembereket. Az Alec Sta tion biz -
tosítja a Fehér Házat, hogy ártatlan
életek kockázata ezúttal nem áll fenn. 
A hírszerzés új fegyvert vet be, a táv -
vezérlésű, felfegyverzett repülőgé pet;
a zöld jelzés is megérkezik az el nök -
től, ekkorra azonban beáll a tél Afga -
nisztánban, ezért az akciót el kell ha -
lasztani tavaszra.

2001-ben George W. Bush váltja
Clintont a kormányzat élén, akit egy
várható jelentős támadásról tájékoz -
tatják, emberei azonban nem tulajdo -
nítanak ennek kellő jelentőséget. Jú -
li usban Condoleezza Rice külügymi -
niszter azt tanácsolja Bush-nak, hogy
azonnal indítsa meg a háborút. Au gusz -
tusban a CIA arról szerez hírt, hogy
bin Laden követői már az Egyesült
Államokban vannak, de Bush nem tá -
mad, mert a célpont kiléte ismeretlen. 
És ekkor bekövetkeznek 2001. szep -
tem ber 11-e borzalmai: New York ban
és Washingtonban egy óra leforgása
alatt háromezren esnek áldozatul a
terrorcselekményeknek. 

2001 őszén Bush kiadja: élve vagy 
halva, de mindenképp fogják el bin
Ladent, s megindul a „Szabadság ki -
ví vása” akció a terroristavezér likvi dá -
lására. 2001 decemberében bin Ladent
körbekerítik, rádión lehallgatják a be -
szélgetéseit – vagyis behatárolják tar -
tózkodási helyét. Wash ing ton ekkor
Kabulhoz fordul és az afgán kom man -
dósok segítségét kéri. A CIA nem ért
egyet a döntéssel, amely végül hely -
telennek bizonyul: az afgánok hagy -
ják, hogy Oszama eltűnjön a zöld ha -
táron. 

2009 januárjában, Barack Obama
hivatalba lépésével ismét felgyor sul -
nak az események. Az elnök kiadja, meg
kell találni Oszamát. A 2011 májusi
„Neptun lándzsája” helikopteres ak -
ció sikere bejárja a világot: Oszama
bin Laden az ellene irányuló 15 éves
hajsza után életét vesztette. (mult-kor)
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Megjelent az Erdélyi Gyopár idei negyedik lapszáma
Tartalmából:
- Epilógus – a leköszönő EKE-elnök szavai
- A Mag yar Művészetért Ex Li bris díja az Er -

délyi Gyopárnak
- EKE-osztályok hírei, túrabeszámolói
- Túraajánlók augusztusra és szeptemberre
- Az EKE-napi pályázatok kiértékelése
- Czárán Gyula Középső körútja
- Lekvár, a bátor mackó
- Tégla és gát Tatrangon
- A Nagy-Áj-pataktól az ájos fülű juhig
- A Bucsecs Natúrpark északi és nyugati része
- A csíkszentmártoni Szent Anna-gyógyforrás
- Nyár gombászszemmel
- Ha a halak repülni tudnának...
- Ismerkedjünk a Holdunkkal

Mackó köszön vissza a legfrissebb Erdélyi Gyo -
pár címlapjáról, Dezső László különös barátságát
írja le, amely nem mással, mint egy barnamedvével, 
Lekvárral köttetett. Szintén ő, az Erdélyi Kárpát-
 Egyesület leköszönő elnöke vezércikkben búcsúzik 
a tagságtól, és arra hívja fel a figyelmet, hogy „ha az 
EKE szellemiségét szolgáljuk, azáltal Erdélyt és
magyarságunkat is építjük”. 

Színes, tartalmas az év negyedik Erdélyi Gyo pá -
ra is. Nem hencegésként, de említésre méltó, hogy

az EKE folyóirata a Mag yar Művészetért Ex Li bris
díját vehette át. Az elismerések mindig jólesnek,
így az EKE-napi pályázatra jelentkezők számára is.
A friss lapszámban közöljük a díjazottak névsorát, a 
kiértékelést és a pályamunkák legjavának egy
részét is. 

Továbbá olvashatnak a Bucsecs Natúrparkról,
Tatrang múltját elevenítjük fel, a csíkszentmártoni
Szent Anna-gyógyforráshoz kalauzoljuk olvasóin -
kat. Tudják, mit jelent a kifejezés, hogy ájos fülű
juh? Ez is kiderül a friss lapszámból, melyben meg -
ismerkedhetünk Holdunkkal, szemlélhetjük a nya -
rat a gombász szemével, illetve a gyógynövények
jó ismerőinek lehetünk társai egy egészségmegőrző 
gyűjtögető körúton. 

Ezúttal is múltat idézünk, de marad hely a leg -
mo dernebb technika vívmányainak és szórakozás -
nak is. Feladvány és keresztrejtvény teszi lehetővé,
hogy értékes ajándékokat nyerjenek, augusztusi és
szeptemberi túralehetőségek csábítják az olvasókat, 
hogy az ekésekkel tartsanak, a természetben élje -
nek, járjanak.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megje -
lenő, természetjárás, honismeret, környezetvéde -
lem témaköröket felölelő kiadványát keresse az
EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer -

kesztő sé gé ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia
Köz pontban.

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban.

A erdélyi mag yar turistaság
120 esztendeje

Vaskos kötetben, igényes kivite le zés ben látott
napvi lá got az Er délyi Kárpát- Egye sület múltja és
jelene. Az 1891-ben lét re ho zott civil szerve ze tünk 
egész Er délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy mun ká -
val járó, de hiánypótló kiad vány elkészítésére. Az
560 oldalas, nagy mé retű, színes képmelléklettel
gazda gí tott, igényes ki vi te lezésű könyv besze rez -
hető az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új 
Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai
Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.

Valóban a nők beszélnek többet?
Ellentmondásos kutatási eredmények

Nagyon jól ismerjük a sztereotípiát: a nők beszélnek, csacsog nak, be
nem áll a szájuk, és egyszerűen muszáj mindent meg vi tatniuk egy más -
sal. Ennek az elképzelésnek a bizonyítására sokan tettek már kísérletet,
egy új kutatás azonban más megközelítéssel próbálkozik.

A legtöbb kutatás nem ad egyértelmű választ arra a kérdésre, vajon a férfiak
vagy a nők beszélnek többet. Azt sem lehet egyértelműen felvázolni, milyen
kommunikációs sémák jellemzőek inkább a férfiakra és melyek inkább a nőkre.
Egyes vizsgálatok eredménye szerint valóban a nők a beszédesebbek, mások
szerint a férfiak, de vannak olyanok is, melyek szerint semmilyen különbséget
nem lehet felfedezni a két nem kommunikációs szokásai között.

Egy ilyen kutatást meglehetősen nehéz elvégezni, hiszen az, hogy ki mennyi -
re sokat beszél, szubjektív. Lehetőség van kérdőívek kitöltetésére, ám a legtöbb
embernek nem olyan pontos a memóriája, hogy mindig tökéletesen visszaem lé -
kezzen arra, mikor mit mondott. Ha pedig tudjuk, hogy megfigyelnek minket
(vagyis egy kísérletben veszünk részt), jobban megválogatjuk a szavainkat, mint 
egyébként.

A legújabb kutatás során egy teljesen új megközelítést alkalmaztak: egy
okostelefonhoz hasonló készülék valós időben gyűjtött adatokat a felhasználó
társas interakcióiról. A kísérlet eredményeit elemezve kiderült, hogy az, hogy
egy férfi vagy egy nő beszél többet, erőteljesen függ a környezettől és a kon -
textustól. 

A kísérlet során önkénteseket két csoportba osztottak, mindkét csoportot kü -
lönböző szociális környezetbe osztottak be összesen 12 órás időtartamra. Az
egyik csoport tagjainak 12 órán keresztül kellett egy tudományos projekten dol -
gozniuk, ám szabadon kommunikálhattak egymással. A másik csoport tagjai 12,
egyenként egyórás ebédszünet alatt viselték a szerkezetet, ebben az esetben nem
volt meghatározva a “keret”.

Úgy találták, hogy kötetlen beszélgetések esetében (vagyis, az ebédszünetes
csoportnál) a nők és a férfiak között szinte nem is volt különbség: nagyjából
ugyanannyit beszéltek, és ez igaz volt a hosszabb és rövidebb beszélgetésekre
egyaránt. A tudományos környezetben viszont a nők szívesebben elegyedtek
hosszabb beszélgetésekbe. A beszélgetésben részt vevők száma is meghatározó:
ha hatnál többen kommunikáltak egymással, a férfiak jóval többet beszéltek,
mint a nők. (hazipatika)
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• 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.

• A régi főtér környékén ELADÓ 1 
szo ba, konyha, fürdőszobás ház, nagy
udvarral. Tel: 0742794946.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nagyapa

id. BÖLÖNYI ZOLTÁN
július 26-án visszaadta lelkét

Te remtőjének. Emléke legyen áldott.
Kö szönetet mondunk mindazoknak,
akik jelenlétükkel tiszteletüket
tették te me tésén és részvétüket
nyilvá nítot ták. A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Mivelhogy nem a láthatókra né -
zünk, hanem a láthatatlanokra; mert
a láthatók ideig valók, a látha tat la -
nok pedig örökkévalók.” 2. Kor.4,18

Őszinte részvétünk a Bölönyi és
Ilyés családoknak a szeretett

id. BÖLÖNYI ZOLTÁN
elvesztése miatt érzett mély fáj -

dal mukban. Az Ecsedi család

MEGEMLÉKEZÉS

„Gondolatban a sírodnál sutto -
gom a neved / Gondolatban
sírodnál megfogom a kezed /
Gondolatban azt kívánom, hogy
legyél te is velem / És Te ott vagy,
mert érzem, hogy szorí tod a
kezem.” Soha el nem múló sze re -
tettel em lé kezünk 

HORZSA LÁSZLÓ
ny. agrármérnök

halálának 7. évfordulójára. Te -
me tő csöndje ad neked nyugodalmat, 
szí vünk bánata örökre megmarad.

Szerető feleséged,
gyermekeid, menyed és unokáid

Nem múló fájdalommal emlé -
ke zünk ma, augusztus 1-én egy éve
éle tünk legszomorúbb napjára,
amikor drága fiunk

LŐRINCZ AT TILA

tragikus körülmények között éle tét
vesztette. Drága emlékét míg élünk
őrízzük. Ma délben a református
temp lom harangja az Ő emlékére szól.

A bánatos család.

Szomorú szívvel emlékezünk

ifj. FAZEKAS ZOLTÁNRA

aki 15 éve tragikus hírtelen ség -
gel   távozott szerettei köréből. Em -
lékét örökké szívükben őrzik é des -
anyja, nővére és a Bodolai család.

Szerető szíved megpihent, mikor
eltávoztál szeretett körünkből.

Négy éve, hogy

ifj. ÚJLAKI LÁSZLÓNÉ
szül. Koppányi Tünde

elhunyt. Emléked örökké él
szí vünk ben. Isten adjon békés
nyugo dal mat. Koppányi és Újlaki
család

„Az emlékezéshez nem emlék,
ha nem szeretet kell, / S akit sze re -
tünk, azt nem felejtjük el.” Szomorú 
szív vel emlékezünk a koltói 

TAR SÁNDORRA,
aki imár 20 éve augusztus 1-én

hir telen és búcsúszó nélkül itt ha -
gyott bennünket. Drága emlékét
szí vében őrzi fia Béla és családja

Fájó szívvel emlékezünk július
31- én volt 14 éve, amikor a drága

PROGLI LAJOS
örökre eltávozott szerettei köré -

ből. Emlékét kegyelettel őrzi a sze re tő
csa lád.

„Az idő múlhat, mi feledni nem
tu dunk, / Bánatos lelkünkkel mindig
rád gondolunk.” Könnyes szemmel és 
szo morú szívvel emlékezünk a szá -
munk ra legjobb férjre, édesapára,
apósra, nagytatára és testvérre,

MISNER OTTÓRA
Már 6 hete, hogy távoztál közü -

lünk, és nagyon hiányzol nekünk.
Emlékedet kegyelettel őrízzük!

A gyászoló család

TELEKI MAG YAR HÁZ:
* OLVASS NEKEM: minden

szer dán 16 órától a Teleki Házban!
* GYÓGYTORNA –  jövő ked -

den a szokor rend szerint!

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő –  au gusz tus
6., VÁSÁROS NA MÉNY – au gusz -
tus 14. In du lás reggel 7- kor, a Má -
ra ma ros á ru ház parko ló já ból. Je lent -
kezés: 0747 017580 (Cso ma Be a).

Segítse téglajegy vásárlásával a Teleki 
Mag yar Ház részleges felújítását!

Mint látogatóink tapasztalhatják, a Teleki Mag yar Ház ki seb bik épülete
utcai homlokzatának és a nagyobbik épület tető szer kezetének  felú jí tása be -
fejezéshez közeledik ugyan, a munkálatokat segítő téglajegyek árusítása
a zonban tovább folytatódik! A CÉL: a teljes utcai homlokzat rendbetétele
(jövőre), valamint egy férfi-nő mosdó (vizesblokk) kialakítása az é pület a lag -
so rában. Szeretnénk az udvari homlokzaton esedékes, elkerühetetlen javí tá -
so kat is mielőbb el végezni. 

Az eddig elvégzett mun kálatok költségeinek nagyrészét a magyarországi
Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erő for rások Mi nisz tériumának támo -
ga tása fedezte, amely mellett igen komoly segítséget jelentettek a tégla je gyek
árusításából eddig befolyt – és reméljük ezután is, folyamatosan érkező
adományok. Bízunk abban, hogy jövőre is sikerül pályázati forrásokhoz jut -
ni – de legalább ugyanennyire abban, hogy továbbra is mellettünk áll a nagy -
bányai és Nagy bánya-környéki ma g yar közösség, azok a közel és távol élő ba -
rá tok, akiknek segítségét és segítőkészségét eddig megtapasztalhattuk.

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyémánt) címletekben lehet vásárolni. Egy arany téglajegy megvásárlása hoz -
závetőlegesen 1 négyzetméter homlokzat helyreállítását teszi lehetővé.

Legújabb adományok: Szerző At tila, Kistarcsa, Magyarország – 100 lej
(ezüst), Gyarmathy Gábor és családja – 500 lej (gyémánt), Vietorisz Noémi,
Magyarország – 100 lej (ezüst), Moldován Balázs – 100 lej (ezüst), Ga lánt -
hay és Gönczy családok – 500 euró (4 db. gyémánt), Maár Róbert – 100 lej
(ezüst), Csongvay-Varga Ági, Marosvásárhely – 300 lej (arany), Varga Imre
– 100 lej (ezüst), Puklus Dénes és Mária – 200 lej (2 db. ezüst), Fazoli-család,
Szatmárnémeti – 200 lej (2 db. ezüst), Név nélkül – 300 lej (arany), Kőrösi Vik -
tor Dávid, Csíkszereda – 300 lej (arany), Név nélkül – 20 lej (2 db. egyszerű),
György Melinda – 100 lej (ezüst), Jakab Erzsébet – 100 lej (ezüst), Fábry Le -
ven te és Csilla – 300 lej (arany), Gergely Gyula – 100 lej (ezüst), Bereczky
Edit – 50 lej (bronz). Eddig összegyűlt támogatás: 12 630 lej és 800 euró.

A befizetéseket személyesen a Ház irodájában, illetve banki utalással
lehet intézni. Bankszámlaszámunk: Societatea Centrul Cul tural Teleki Sán -
dor, RO87-RNCB-0182-0341-2120-0001 (RON), RO60-RNCB-0182- 0341-
 2120-0002 (EUR), RO06-RNCB-0182-0341-2120-0004 (HUF), SWIFT/BIC:
RNCB ROBU. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a következőt: „Tég -
lajegy/név/a megváltott címlet neve” (pl: „Teglajegy/Nagy Pista/arany”). A
pos tai címet, ahová a téglajegyet küldhetjük a dludovicus@gmail.com elek tro -
nikus címre kell elküldeni. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Mint már jeleztük, neves képzőművészeink közül többen a kezdemé nye zés
mellé álltak. KÁSA DÁVID nagybányai szobrászművész egy szép már vány -
szobrát aján lot ta a Teleki Mag yar Ház javára, BITAY ZOLTÁN, DUDÁS
GYULA, KO VÁCS BERTALAN, SZÁNTÓ ANDREÁSZ, GYŐRI SÁNTA
KIN GA, KOND RÁK MATYIKÓ MARGIT nagybányai festőművészek, DI -
NYÉS LÁSZLÓ budapesti szobrászművész, valamint VASSY ERZSÉBET
nagyváradi, BOAR SZILVIA máramarosszigeti, DEBREI ÉVA karácsondi
(Magyarország), és MU RÁDIN LOVÁSZ NOÉMI kolozsvári festőmű vé szek
egy vagy több alko tá su kat kí nál ták a majdani sorsolás, illetve a tervezett
jótékonysági aukció cél ja ira.

A felajánlott alkotások nagyrészt már megtekinthetők a
http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/tamogatok-2/
honlapcímen, az ősz folyamán pedig kiállítás keretében fogjuk a nagykö -

zön ségnek bemutatni! (TMH)

 „A mélységek csodája” 
- al bum a Bányavidék ásványairól -

Az Elec tro Sistem fenti kiad vá -
nya megvásárolható a Házban!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

Keresse a Teleki Házban!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

BALOGH BÉLA:

1848-1849

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

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.
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VÍZILABDA EB

Szerbia elvitte
az Eb-aranyakat a
Margitszigetről 

Ezüstéremre futotta a vasárnap esti döntőig hibátlanul me ne te lő
mag yar férfi vízilabda-válogatott erejéből a Margitszigeten meg -
rendezett Európa-bajnokságon: a nagy rivális Szerbia maga biz to -
san, 12-7-re verte a házigazdákat a fináléban.

A küzdőszellemre valóban nem le he -
tett panasz, ám minden másra igen: a
2012-es Európa-bajnok Szerbia – a me -
lyet a csoportkörben 8-6-ra vertek Var -
gáék – ezúttal minden téren felülmúlta
a tavalyi világbajnok Magyarországot.

A vasárnapi döntőnek a mag yar vá -
logatott – az állóhelyeket is dugig meg -
töltőkkel együtt hétezer em ber hangos 
támogatásától kísérve – nagy elánnal
vá gott neki, ám a nyitónegyed derekán
– emberelőnyből – megszületett az el -
lenfél vezető gólja (0-1). A mag yar tá -
madások végén nem akart célba érni a
labda, miközben Nagy Viktor kapuját
másodszor is bevették a szerbek (0-2).
Másfél perccel az első szünet előtt az -
tán Vámos Márton balkezes bombája a
bal alsó sarokba csapódott, létszám fö -
lény nél azonban 3-1 lett „oda”.

A második negyed mag yar szem -
pontból 1-4-gyel indult – újabb előnyt
játszott meg eredményesen az ellenfél
–, majd akciógólokkal már 6-1-re hú -
zott el az Eb-címvédő, amely – szem ben
a mag yar csapattal – magabiztosan hasz -
nálta ki emberelőnyös lehetőségeit. A
hazai kapuban közben Nagy Viktort Dec -
ker At tila váltotta, s mielőtt már-már re -
ménytelenné vált volna a helyzet, Vá -
mos lövése utat talált a hálóba (2-6).
Viszont újabb szerb előny és újabb szerb
gól következett (2-7).

A harmadik játékrészt Szivós Már -
ton gólja vezette fel, de gyors válasz ér -
kezett rá (3-8). Szintén emberelőnyből
Erdélyi Balázs módosította 4-8-ra az
állást, a létszámtöbblettel jobban sáfár -
ko dó szerbek azonban megint nem hi -
báz tak (4-9). Ötven másodperccel az u -
tolsó szünet előtt a csapatkapitány Var -
ga Dániel szabaddobásból volt pontos, 
majd öccse, Dénes 6-9-ra alakította az
eredményt, visszahozva a reményeket

az utolsó játékrész előtt.
A negyedik negyedben azonban lab -

daelhozatal után mag yar kiállítás kö -
vet kezett, s az ellenfél most sem hagy -
ta ki az esélyt, ahogy a következőt sem
(6-11). Tizenegyedik emberelőnyös le -
hetőségéből nyolcadszor volt eredmé -
nyes a szerb válogatott, míg a hasonló
magyar mutató 11/4 volt ekkor. S a
meg próbáltatássorozatnak még nem sza -
kadt vége: jött a tizenkettedik szerb gól 
is (6-12). Bár Vámos még triplázott (7-
 12), a lényegen ez nem változtatott: e -
lőször kapott ki a budapesti Eb-n a ma -
g yar csapat, ami az arany érembe került.

A mag yar szurkolóhad azonban az
egész két hetet értékelte, amikor a meccs
lefújása után azt skandálta: „Szép volt,
fiúk!” A szerbek – a mostanit is ide szá -
mítva – az utolsó hét Eb-ből ötöt meg -
nyertek, a magyarok legutóbb 1999- ben
voltak aranyérmesek, másodikként pe -
dig legutóbb 2006-ban végeztek.

„Amikor minden lövésük sikerül,
abból nehéz visszaállni, és így kicsú -
szott a meccs a kezünkből már a má so -
dik negyedben. Talán ha az első negyed -
ben lövünk még egy-két gólt, akkor a
szerbek kezdtek volna el idegeskedni”
– fogalmazott Benedek Tibor, hozzá té -
ve: a tavalyi világbajnoki címtől elte -
kintve is abszolút pozitívan értékeli a
csapattal végigdolgozott elmúlt két
évet, amelynek méltó lezárása volt a
margitszigeti Eb.

A vasárnapi döntőben a szerbektől
el szenvedett vereség ellenére Magyar -
ország továbbra is toronymagasan ve -
zet a férfi vízilabda-Eu rópa-bajnok sá -
gok örökrangsorában. Az eddig ki har colt
12 győzelem mellett immár hat ezüst -
jük és öt bronzuk van a magyaroknak,
míg a második helyezett szerbek a ki -
lenc második és öt harmadik helyezés

mellé a hatodik elsőségüket gyűjtötték
be. A mag yar férficsapat már az első –
éppen Budapesten rendezett – 1926-os
Európa-bajnokságon nyert, majd címét 
sorozatban megvédve az első öt Eb-n
kivétel nélkül győzött.

Kisebb-nagyobb szünetekkel 1977-
 ben jutott el a válogatott a tizedik Eb-
 elsőségig, majd két évtizednyi „arany -
csendet” követően Kemény Dénes ka -

pitányi kinevezésének évében, 1997- ben
és aztán 1999-ben is a dobogó tetejéig
irányította a válogatottat.

Az Eb férfitornájának végered mé nye:
1. Szerbia, 2. Magyarország, 3. O lasz -
or szág, 4. Montenegró, 5. Horvát or szág,
6. Görögország, 7. Spanyolország, 8. Ro -
mánia, 9. Németország, 10. Francia or -
szág, 11. Oroszország, 12. Grúzia.

(A Krónika nyomán)

LABDARÚGÁS - LIGA1

Villámrajtot vett a CFR, a
vasutasok vezetik a tabellát

Önbizalom gerjesztő játékkal rukkolt elő a labdarúgó Liga 1 el ső
fordulójában a Kolozsvári CFR 1907, amely vasárnap este 4-0–ra
legyőzte a Piatra Neamt-i Ceahlăult és a tabella élére ugrott.

Vasile Miriută tanítványai már a mér -
kőzés elején könnyedén találták meg
egymást a moldvai csapat térfelén és
veszélyesebbnél veszélyesebb táma dá -
so kat vezettek Jovics kapuja felé. Az el -
ső gólra fél órát kellett várni, amikor
Monroy tökéletes beadását Tade bó lin -
totta a kapuba 8 méterről. Kilenc perc -
cel később ugyancsak a francia csatár
volt eredményes, ez alkalommal a má -
sik oldalról érkezett beadást lábbal jut -
tatta a hálóba.

A második félidő elején végleg el dőlt
a mérkőzés kimenetele, hiszen az 54.
percben Costea, négy perccel ké sőbb
Negrut is mattolta a vendégek háló ő rét.
Nem sikerült ugyanez Ionut Lariénak,
aki nagyon gyengén lőtte el a Guima

buktatásáért megítélt bűntetőt.
A CFR ezután is veszélyesen táma -

dott, de több gól már nem esett. A vas -
u tas csapatra rendkívül nehéz meccsek
várnak, leghamarabb csütörtökön lép nek
pályára az Európa-liga-selejtező har ma -
dik fordulójában a Dinamo Minszk ven -
dégeként

Liga 1, az első forduló eredményei:
Con cordia-Astra 0-2; CS U Craio va-

 Pandurii 1-1; Marosvásárhelyi ASA– 
Ko lozsvári U 0-0; Rapid-Steaua 1-3;
FC Botoşani–Szászmedgyesi Gaz Me -
tan 0-3; Kolozsvári CFR 1907–Ce ah -
lăul 4-0; Brassói FC–Petrolul 0 – 1;
CSMS Iaşi–Viitorul 0 – 0; Dinamo –
Otelul 4 – 0.

(maszol)

FOR MULA 1

Ricciardo nyerte a Mag yar Nagydíjat
Elképesztően izgalmas futam végén 

nyerte meg Dan iel Ricciardo a For -
ma–1-es autós világbajnokság Mag yar 
Nagydíját vasárnap: a Red Bull auszt -
rál pilótája csupán néhány körrel a vé -
ge előtt állt az élre, miután a verseny so -
rán kétszer is be kellett küldeni a biz -
tonsági autót.

Az első rajtkockából a világbajnoki
pontversenyben élen álló Nico Ros berg
(Mercedes) indulhatott, míg csapat tár sa,
Lewis Ham il ton ismét csak a balsze -
rencse áldozatává vált, autója ugyanis
kigyulladt az időmérőn. A Mercedesét
újjá kellett építeni, így a szabályok ér -
telmében csak a mezőny végéről, a box -
utcából rajtolhatott.

A második helyről a címvédő, négy -
szeres világbajnok Sebastian Vettel in -
dult, aki idén végig gyengébben telje sí -

tett, és most sem tudott élni az eséllyel:
a rajtnál a vizes pályán – nem sokkal a
futam előtt felhőszakadás zúdult a Hun -
garoringre – Valtteri Bottas (Willi am ses)
és Fernando Alonso (Ferrari) is meg e -
lőzte. A német világbajnok azonban nem
hagyta magát, és hamarosan Alonsót
újra maga mögé utasította.

Rosberg viszont stabilan tartotta el ső
helyét, és kilenc másodperces e lőny re
tett szert. Ez azonban a kilencedik kör -
ben elolvadt, miután Marcus Ericsson
(Caterham) odavágta autóját az oldal -
fal hoz, és be kellett küldeni a biz ton sá -
gi autót; a mezőny tagjai pedig nekilát -
tak az esőgumik lecseréléséhez. A 23. kör -
ben aztán ismét fel kellett füg gesz te ni -
ük a viaskodást, Sergio Perez ugyanis
a célegyenesben megcsúszott a pálya
menti nedves füvön, a Force In dia pe -

dig a falba csapódott, így újból be kel -
lett küldeni a biztonsági autót.

Az utolsó nyolc kör nagyon izgal mas
küzdelmet hozott, az élen autózó trió
tagjai ugyanis egy bolyban haladtak,
Ha m il ton Alonsót, Ricciardo pedig Ha -
miltont próbálta támadni. Ricciar dó nak
három körrel a vége előtt sikerült meg -
e lőznie Hamiltont, majd egy körrel ké -
sőbb az egyre elhasználtabb abron csok -
kal haladó spanyolt is maga mögé u ta -
sította, megszerezve az első helyet.

Ham il ton is megpróbálta megelőzni 
Alonsót, miközben megérkezett mögé
Rosberg. Ham il ton így a Ferrari táma -
dá sa helyett a védekezésre összpon to -
sí tott és végül felállhatott a dobogóra a
pályafutása második győzelmét meg -
szer ző Ricciardo, illetve Alonso mellé.

Mag yar Nagydíj, pontszerzők: 1.
Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red Bull- Re -
na ult), 2. Fernando Alonso (spanyol, Fer -
rari), 3. Lewis Ham il ton (brit, Mer ce des),
4. Nico Rosberg (német, Mercedes), 5.
Fe lipe Massa (brazil, Wil liams-Mer ce -

des), 6. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari), 
7. Se bastian Vettel (német, Red Bull- Re -
na ult), 8. Valtteri Bottas (finn, Wil li ams-
 Mercedes), 9. Jean-Éric Vergne (fran -
cia, Toro Rosso–Renault), 10. Jenson But -
ton (brit, Mc Laren–Mercedes).

A pontverseny állása, pilóták: 1.
N. Rosberg 202 pont, 2. L. Ham il ton
191, 3. D. Ricciardo 131, 4. F. Alonso
115, 5. V. Bottas 95, 6. S. Vettel 88, 7.
Nico Hülkenberg (német, Force In dia-
 Mercedes) 69, 8. J. But ton 60, 9. F.
Massa 40, 10. Kevin Magnussen (dán,
Mc Laren-Mercedes) 37, 11. Sergio Pérez
(mexikói, Force In dia–Mercedes) 29,
12. K. Räikkönen 27, 13. J-É. Vergne
11, 14. Romain Grosjean (francia, Lo -
tus–Renault) 8, 15. Danyiil Kvjat (o -
rosz, Toro Rosso-Renault) 6, 16. Jules
Bianchi (francia, Marussia-Ferrari) 2.

(A Krónika nyomán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


