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Augusztus 27-én, szerdán 19 orától 
az Erdélyi Kárpát- Egyesület Gutin
Osztálya ve tí tésre hívja a ter mészet -
ked ve lőket.

Kozel Orsolya
az ausztráliai, a Világ örökség részét
ké pező 

Ayers Rock - Uluru
óriási homokkő szik la tömb környé ké -
ről tart vetí tett előadást.

Szeretettel várunk min den kit a Te -
leki Mag yar Házba!

XIII. Partiumi Mag yar Napok - Szatmárnémeti
A Máramaros megyeiek körében is méltán népszerű

rendezvénysorozat idei programjai már hétfőn elkezdődtek...
A mai programpontok közül meg -

említjük Bálint Márta színmű vész -
nő önálló estjét, amelyre 18 órától ke -
rül sor a szatmárnémeti Szak szer -
vezetek Művelődési Házának kister -
mében, az új központban 20 órától

sorra kerülő Zorán koncertet, illet -
ve a 22.30 órától, a nagyszínpadon
zajló Quimby koncertet.

Holnap 11 és 19 óra között ál lan -
dó programokkal várják a szer ve zők
a Kossuth-kertben az érdeklődőket

(könyvutca, gyermekfog lalkozá sok,
népi mesterségek, nagymamáink
kony haművészete, célbalövős Paint
Ball, bor- és pálinkakóstoló, sakk -
verseny, kiállítás, bogrács gulyás fő -
ző-verseny mindenki Laci bácsijá -
val, ingyenes vérnyomás és vér cu -
korszint mérés, forgószínpad inter -
aktív foglalkozások stb.  A kisszín -
padnál és környékén vásári attrak -
ciókkal és vásári komédiával vár ják
11 órától az érdeklődőket, 11.40 ó -
rától pedig a kolozsvári Belloni bű -
vészelőadását tekinthetik meg. 12.40
órakor kezdődik a gyerekkoncert,
egy órával később pedig a gyerek
Ki mit tud? 15 órától a nyíregyházi
Simonyi óbester szablyavívó iskola
bemutatóját láthatják, szintén eb ben
az időpontban kezdődnek a nép tánc -
előadások is, 19 órától pedig tánc -
ház következik.

Az Aranykapu Sziget rendha gyó
kiállításnak és élettér bemutatónak
ad otthont 16 és 19 óra között, a
közfürdő régi épületénél található
Zöld Ház, 11 órától fotókiállítást, 16
órától pedig a Madártani Egyesület 
Szatmári Szakosztálya által ren de -
zett vetített képes előadást és ma -
daras témájú minikiállítást te kint het -
nek meg. Az Ifjúsági Szigeten 15 ó -
rától előadás és beszélgetés lesz az
önkéntességről, (folytatás a 2. old.)

A Nagybánya Képző művé -
sze ti és Kulturális Egyesület
Véső Ágoston Munkácsy-díjas
művész vezetésével szeptember
elsején, immár 19. alkalommal, 
24 kül- és belföldi résztvevővel
indítja kéthetes tájképfestő te le -
pét Felsőbányán.

Szép időt és eredményes mun -
kát kíván az Egyesület Kura tó -
ri uma!

Közlemény

Önkéntesek
segítségét várják

Az Erdélyi Mag yar Nép párt Szi lá -
gyi Zsoltot, a párt or szá gos alelnökét
indítja az állam elnök-választásokon.
A jelölt ál lításhoz szükséges 200 ezer
tá mogatói aláírás össze gyűjté séhez ön -
kéntesek segítségét is várják.

Toró T. Tibor, a Néppárt országos el nöke sze -
rint azokat a célokat, melye kért pártja három év -
vel ezelőtt megalakult, a soron következő vá lasz -
tá sokon is meg kell jeleníteni. Kiváló lehető ség -
nek ne vezte a kampányt arra, hogy két fontos kér -
déskört tematizáljanak. Meglátása szerint a köz -
beszéd tárgyává kell tenni, hogy erdélyi ma g yar -
ként, lojali tásunk ért cserébe, milyen elvárásaink
le het nek a román állammal szemben, valamint ro -
mán állampolgárként milyen állam szerkezeti re -
formokat tartunk szük sé ges nek? A pártelnök sze -
rint e témák meg je lenítésére a legmegfelelőbb em -
bert ta lálták meg Szilágyi Zsolt személyében.

„Megtiszteltetés számomra, hogy az erdélyi
magyarságot szolgálhatom.” – jelentette ki Szi -
lágyi. Az államelnök je lölt elmondta: a Néppárt azt
tűzte ki cél jául, hogy az Európában ismert és be -
vált autonómiaformák mintájára, in téz ményes ke -
retet biztosítson az erdélyi magyar önrendelkezés 
számára. A kam pány során is központi kérdés
lesz az autonómia ügye, de legalább akkora hang -
súlyt kívánnak fektetni a többség és kisebbség köz ti 
érdemi vitára is. Szi lágyi szerint szükség van az er -
délyi ma gyarság mozgósítására, és mindenki szá -
mára világossá kell tenni: nem má sod rangú ál lam -
polgárokként, hanem teljes jogú, adófizető ro má -
niai magya rok ként vehetünk részt a közélet for -
málásában. Szilágyi elmondása szerint már a Nép -
párt megalakulásakor tisztában voltak azzal, hogy
a politika újabb és újabb feladatok elé állítja majd
a pártot. Most, amikor egy országos kampány e -
lőtt állnak, lépésről-lépésre kell leküzdeniük az
a kadályokat, így az első kihívás az induláshoz
szükséges 200 ezer támogató aláírás megszer zé -
se lesz. A Néppárt alelnöke szerint, noha a ro mán
demokrácia egyik problematikus eleme a jelölt -
állításhoz szükséges túlzottan magas aláírás szám,
a párt megyei szer vezetei dolgozni akarnak és ké -
pesek a szükséges mennyiségű szignó begyűj té -
sére. Ehhez azonban szükség van az aktivisták és
önkéntesek segítségére is.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt várja mindazok
jelentkezését, akik úgy érzik, munkájukkal segí -
tenék Szilágyi Zsolt indulását. Jelentkezni lehet
a Néppárt székhelyén, a nagybányai Demok rá cia
Központnak is helyet adó épületben (Thö köly/
Minerilor utca 5-7. szám), vagy a 0262 212 040-
 es telefonszámon, Felsőbányán a P-ţa Libertăţii
tér 2. szám alatt, vagy a 0740 166 194-es tele -
fon számon, illetve Hosszúmezőn a 689. szám a -
latt és a 0753 062 326-os telefon számon, vagy a
maramaros@emnt.org e-mail címen.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt
Máramaros megyei irodája
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan gélikus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit, melyekre mindekit nagy sze -
retettel vár.

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony plébániától kísérték utolsó út já -
ra Iván született Fosztó Anna asszony -
testvérünket, akit 81 évesen szólított ma -
gához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus egyházközségből helyezték örök nyu -
galomra Debreceni Etelka asszony test -
vérünket, aki 69 évesen hunyt el, Fe -
renczi Mihány testvérünket, akit 60 é -
vesen szólított magához az Úr, vala -
mint Kovács At tila testvérünket, aki 70
évesen hunyt el. Nyugodjanak bé ké ben!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában ré sze -
sült a keresztség szentségében Szabó
Dávid Krisztián, Szabó Norbert és Var -
ga Andrea református szülők kisfia.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában au -
gusztus 30-án délelőtt osztanak Úrva -
csorát a Hálaadás ünnepe alkalmából.

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,A nemzet csak akkor remélhet
jobb jövőt, ha polgárai képesek
közös erőfeszítéssel felelősséget

vállalni a közjóért.” (II. János Pál)

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.

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

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.

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

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó
Máramaros megyei

mag yar hetilap

RÉSZLETEK A
SZERKESZTŐSÉGBEN.

XIII. Partiumi Mag yar Napok
(folytatás az első oldalról) 17 órától pedig sikeres szatmár -
németi fiatalok mutatkoznak be.

Ezen kívül egész napos programokkal is várják az ér dek -
lődőket, mint például: testfestés, társasjátékozás, játék be mu -
tató, selfie verseny, életnagyságú malom játék, Csenger pa -
vilon, relaxációs sarok. A nagysátorban 13 és 19 óra között
Játssz velünk címmel szerveznek programot, 16 órától könyv -
bemutatókkal kedveskednek a jelenlévőlnek, 17.30 órától e -
lőadást hallgathatnak meg a testbeszédről a párkap csola tok ban,
21.30 órától pedig stand up com edy előadások következnek.

A City Rádió színpadán különféle sport, tánc és egész sé -
ges életmóddal kapcsolatos programok közül választ hat nak,
ez utóbbiakkal az egészségsátornál is találkozhatnak.

Vasárnap a Kossuth-kertben a megszokott állandó prog -
ramok várják az oda látogatókat, 11 órától kb. 19 óráig, úgy -
szintén a már említett egész napos programokkal is jelen lesz -
nek a szervezők.

A kisszínpadon és környékén 11 órától a 10-es Számú Is -
kola mazsorett csoportjának az előadását, 11.30 órától a Va -
gabanda bábszínház óriásgólyalábas vásári komédiáját, 12.30
órától Cserey Csaba gyerekkoncertjét, 13.30 órától a Hét pró -

ba vetélkedőt, 15 órától a Szent György Lovagrend katonai
hagyományőrző tagozatának harci bemutatóját, 16 órától pe -
dig a Dog Train ing és az Al pha K9 Kutyakiképző Iskola kö -
zös engedelmességi, örző-védő agil ity bemutatóját tekint he -
tik meg.

Az Aranykapu Szigeten 11 és 13, illetve 15 és 17 óra kö -
zött kézműves mesterségeket oktatnak gyerekeknek, 12 és
18 óra között pedig az Aranykapu Népi Játszókert várja a gye -
rekeket. Az Ifjúsági Szigeten 10 órakor rajtol a kerékpáros
felvonulás, 15 órától pedig az Eras mus+ programmal kap -
csolatos beszélgetésre kerül sor.

A nagysátornál 14 és 15.30 óra között a helyi vezetőkkel
lehet elbeszélgetni, 15.30 órától könyvbemutatóra kerül sor,
16.30 órától pedig a nemrég indult Nőileg magazin szer kesz -
tőivel találkozhatnak. A City Rádió színpadán 16 órától a Fe -
kete Rózsák együttes, 17 órától Aradszky László, 18 órától a
Maszkura és a tücsökraj együttes lép fel, 20 órától pedig a
Black River Blues Band koncertjét láthatják, hallhatják.

A XII. Partiumi Mag yar Napokat 21 órától az Új köz pont -
ban sorra kerülő Bi kini koncert zárja.

A szervezők természetesen fenntartják a program vál toz -
tatás jogát!

(tamási)
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Petőfi-szavalóverseny Koltón
A koltói Agape Alapítvány Pető fi- szava ló ver -

senyt hirdet felnőttek és szép korúak számára, mint -
egy folytatá sa ként a nagybányai Teleki Blanka
Nyug díjas Klub által 10 éven keresztül si keresen
megszervezett vers- és pró za mondó versenynek.

Jelentkezni lehet egy kötelező Petőfi verssel, és egy sza ba -
don választott mag yar szerző ver sével vagy prózájával. 

Kategóriák: 18-50 év (1. korosztály), és 50 év fölött (2. kor -
osztály).

A verseny időpontja: 2014. október 11., szombat d. e. 10 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Koltó

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 11.

Benevezni a jelentkezési lap kitöltésével le het. A jelentkezési 
lapot a rendezvény főszer vezőjétől kell igényelni és további
információkat is nála lehet beszerezni.

Főszervező: Benzce Zita, Koltó, 177. szám, Máramaros me -
gye, 437283, tel.: 0745-568.538

e-mail: koltotur@gmail.com

Homokszemcse a szemben
Idén is megtartották a gainai leányvásárt, melyen Elena Udrea volt turisztikai 

miniszter is részt vett, és - mint a televíziós tudósításokból kiderült - a „leányzó”
nem kelt el, vagyis nem talált kérőre, pedig szép is, okos is, valamint a tejbe is
lenne, mit aprítania, vele együtt a férjecskéjének is.

Vagy talán éppen nálunk, Máramarosban jár majd sikerrel valamelyik leány -
vá sárban. De addig is lássuk, hogy ezelőtt közel száz évvel a Budapesten meg -
jelent Tolnai Világlapja egyik számában hogyan írt Európa akkori leghíresebb
le ányvásárai közül a gainairól. „Különösen régebben volt nagyon érdekes a ga i -
nai leányvásár, mert ott nemcsak eljegyzéssel, hanem mindjárt esküvővel is vég -
ző dött a menyasszonykérés. Még akkoriban nem kötötte a törvény előzetes for -
ma ságok megtartásához a házasságkötést s a sátor alatt elhelyezkedett pópák a -
zonnal összeadhatták a párokat. Most (az 1910-es évek közepe táján) csak el jegy -
zéssel végződhetik a gainai leányvásáron a házasulandó párok ismerkedése s a
házasságot csak később köthetik meg annak rendje és módja szerint az anya könyv -
vezető előtt. Ezért ma már sokat veszített érdekességéből a gainai leányvásár, me -
lyet évenként szoktak megtartani a görögkeleti egyház szerint való Szent Péter és 
Pál ünnepét követő második vasárnapon (július második felében) a Gaina nevű
hegy tetején. Ez a hegy Hunyad- és Aranyos-Torda vármegyék közt van ezer négy -
száz méternyi magasságban és a tetején levő sík területen szokták megtartani a
le ányvásárt. A környék román leányai és legényei nagy számmal mennek oda,
hogy megismerkedjenek egymással. A leányok a ládájukat is elviszik, benne a ho -
zo mányukkal. Ott ékeskedik a ládában a sok szép fehérnemű és ruha, a láda fi á -
ban pedig pénz ragyog. A legény hamarosan megismerkedik a neki tetsző le -
ánnyal s kéznél vannak a szülők is, hogy megadják a beleegyezést a házas ság -
hoz. Régebben, amikor még ott a leányvásáron férj és feleség válhatott a pá rok -
ból, a leányok szülei még a háziállataikat is magukkal vitték: hadd lássa a kérő,
hogy mi mindenük van és az ígérgetésük nem holmi legénycsalogató mese...”

Vicsai György

Koncertek a Főtér Fesztiválon
Péntek, 18.40 óra:

Berena koncert (nagyszínpad)
Muzsikál a nagybányai Berena Zenekar: Markó Botond – hegedű, Al föl di-

 Lakatos György – kobza, Moldován Balázs – nagybőgő, Alföldi-Lakatos Tibor –
dob.

 Péntek, 20.30 óra:

Csík Zenekar koncert (nagyszínpad) 
A Kossuth-díjas Csík Zenekar az elmúlt évek mag yar kultúrtörténeti jele né -

nek kiemelkedő együttese, a népzene mesés és igényes feldolgozói, a hangulatos
és egyben fájdalmas zenevilág népszerű követői és alkotói. A „Most múlik pon -
to san” című Quimby feldolgozás hozta meg a széleskörű népszerűséget a ze ne -
kar számára, de tarsolyukban 25 évnyi dal és érzelmes alkotás tálálható. 

Szombat, 19.00 óra:

Torpedó együttes koncert (nagyszínpad) 
Az együttes tagjai: Czol László (szóló gitár, vokál), Czol Ernő (basszusgitár),

Moldován Balázs (dobok). A tehetséges, Németh Lászlós és volt Németh Lászlós
fiatalokból álló együttes inkább rockzenét játszik, de zenéjükben észrevehetünk
reg gae, ska, blues és coun try jegyeket is.

Szombat, 21.00 óra:

Bi kini koncert (nagyszínpad) 
A legendás Bi kini együttes, a mag yar rock időtálló zenekara. Nagybányán már

járt a zenekar, de kültéri koncertre csak most nyílik alkalom, ahol a 80-as, 90-es
é vek nagy slágereit együtt énekelhetjük velük: Adj helyet magad mellett, Mielőtt
elmegyek, Fagyi, Részegen ki visz majd haza, Ha volna még időm, Közeli he lye -
ken, Megüssem vagy ne üssem, Nehéz a dolga a katonának stb.

Vasárnap, 15.00 óra: 

A Schola Rivulina énekkar (Szentháromság-
 templom) koncertje (nagyszínpad) 
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Jegyzet
Történt egyszer, hogy Zolcsák Sanyi festőművész 

barátom meg szerette volna látogatni az öreg Nagy Im -
re festőművészt otthonában, Zsögödön. Ezért meg kér -
te Hunyadit, a szobrászt, vigye el őt hozzá Zsögödre.
Hunyadinak ugyanis volt egy „kecskéje”, azaz, egy
kis motorkerékpárja.

Ezzel aztán, mindketten Zsögöd felé tartván, egy -
szer csak - minő véletlen -, észreveszik, hogy az öreg,
azaz Nagy Imre, szintén motorkerékpáron, őket ész -
re vévén, meg akar „lépni” előlük! De mikor látta, hogy
már késő, ez nem lehetséges, hirtelen megállott és ne -
kik szegezte a nem éppen barátságos kérdést: Na, ki -
hez jöttetek és hány napra?!

Errefel mondják mindketten, hogy ők bizony ép -
pen őhozzá igyekeznek, a zsögödi otthonába!

- Nos, ha hozzám jöttetek, akkor menjetek haza,
van ott egy disznópajta, széna van benne és pi hen je -
tek le!

Igaz, disznó nem volt benne, csak széna a pad lá -
sán, de azért meglepődtek - enyhén szólva -, hogy o -

da akarja őket elszállásolni az öreg. Szerencsére Pus -
kás Sanyi, a szobrász is ott volt, és a szobában szál -
lásolta el őket. Tudniillik, Puskás Sanyi is szeretett
az öregnél vendégeskedni, körülötte forgolódni...

Aztán, amikor az öreg hazajött, már bent voltak el -
szállásolva a szobában, ágyak megvetve, az öreg nem
nagyon szólhatott semmit.

A házvezetőnő, egy bizonyos Ilona néni, egy jó -
ké pű parasztasszony volt, ő volt a mindenes. Jól tu -
dott sütni-főzni, mosott, takarított, úgymond gondját
viselte az öregnek. Persze, volt ott néha még grófnő
is - akibe állítólag szerelmes is volt az öreg -, de azt is 
dolgoztatta a ház körül, modellt állt neki, stb., stb.

Amúgy általában, rajzolta, festette a körülötte lé -
vő ket, az őt segítő, és általa eltartott nőket. A nőket 
u gyanis nagyon szerette. Pláne a nagy fenekűeket!
Borika szerint állandóan csak a nagy fenekű nőket
bá multák, az öreg is, Zolcsák is.

Visszatérve azonban a vendégeskedésre, a ven dé -
gekre, mivel már jól benne voltak az estében, az öreg 
rájött, hogy enni is kellene valamit és kiáltott a ház -
vezetőnőjének:

- Ilona! Van máléliszt?
- Nincs, Nagy úr!
- Akkor puliszkát nem eszünk! Hát tej van-e?
- Az sincs, Nagy úr!
- Hát akkor tejet sem iszunk!
Errefel Zolcsák bement a „spájszba”, talált tojást,

szalonnát és rántottát sütött...
Amint mondják, nagyon fösvény volt az öreg. (Ér -

dekes, de én ennek az ellenkezőjéről is olvastam va -
la hol. Azt például, hogy a háború után, tudván, hogy
éhínség volt Budapesten, az egyik, valamikor gaz dag
család ismerősét tele hátizsákkal, egy egész tere füs -
tölt sonkával, szalonnával látogatta meg szemé lye sen.)

Zolcsákné, Porzsolt Borika meséli, hogy az öreg
nem szerette, ha mindenből csak egy kell. Meséli to -
vábbá, hogy sok mindenben mégis egyeztek. Például 
abban is, hogy sem ő, sem Nagy Imre nem szeretett a
festészetről beszélni. Az öreg ugyanis nagy méhész
volt, és amikor együtt voltak - akár másokkal is -, in -
kább csak a méhészetről beszéltek.

Errefel az egyik művész - vagy inkább csak a mű -
vészetet kedvelő ismerősük -, csodálkozva meg is je -
gyezte: hogy lehet az, hogy két festő nem a fes té szet -
ről, hanem a méhészetről beszélget egymással?

Erre ők egyszerre, csak úgy ösztönösen vála szol -
ták: a művészetről nem beszélni, azt csinálni kell!

Nem tagadom, ez szerintem is így van, nagyon is
helytálló. Pláne a kő, a márvány szobrászatában, mely
igencsak időigényes munka. Lehet ugyan róla be szél -
ni, filozófálni - kell is néha, hiszen a szobrászat az e -
gyik legfilozófikusabb, legösszetettebb műfaj a kép -

zőművészetek területén -, de ha nem áll neki az em -
ber és nem „csinálja”, hanem csak beszél róla, akkor
egyhamar nem lesz a mű készen, a kő bizony nem vá -
lik egyhamar szoborrá...

Visszatérve azonban Nagy Imrére, akárcsak Bori -
ka, ő sem nagyon szeretett senkit sem dicsérni. Mint
Borika mondá, lehet, hogy elvárta volna néha a di -
cséretet az öreg, meg is érdemelte volna, de ő, gon dol -
ván, hogy dicséret nélkül is tudja melyek a ké pes sé -
gei, tudja hol tart, ezért sohasem di csérte...

Nos, szerintem is jól tudta, tisztában volt a saját
képességeivel és a másokéval is, amúgy általában. Tény
az, hogy nagyon szépek a ceruzarajzai, nagyon szé pen
tudott festeni, komponálni. Ha sokan nem is tartják o -
lyan nagynak, mint Nagy Al bertet, azért ő is egy iga -
zi, vérbeli festő volt. Persze, Nagy Imre egészen más, 
és ebben (is) rejlik az ő igazi nagysága. Nagy Al bert
inkább filozófikusabb, költőibb, talán ezért tartják na -
gyobbnak...

Szerintem azonban, azért voltak mindketten iga -
zán nagyok, és nem csak a nevükben, hanem a mű vé -
szetükben is, mert mindketten mások, egyéniségek,
azaz eredetiek voltak.

Mint Borika mondá, az öreg őt nem nagyon sze -
rette. Sőt, mi több, mint nőt, egyenesen skorpiónak
„be cézte”. Ennek ellenére, mégis vele és férjével, Zol -
csákkal akart közös műtermet építtetni Maros vá sár -
helyen. Borika szerint azért, mert mint művészt, tisz -
telte őket. És talán azért is, mert úgy gondolta, hogy
majd vénségére gondját viselik. Borika erre hajlandó 
is lett volna, sokat jártak is ez ügyben, azonban a hi -
vatalos formaságokat, azaz az építési engedélyt nem
sikerült megszerezni, így minden terv félbe maradt...

Aztán, hogy ez a nekem egyszer szóban elmesélt
történet száz-százalékosan így történt-e, avagy csak 
részben, azt pontosan nem tudhatom. Tény azonban,
hogy Borika azt mondta, mindez szóról szóra meg tör -
tént, nem pletyka, ő csak az igazat mondja. Tehát nyu -
godtan elhihetem, akár le is jegyezhetem, mert jó, ha
ilyesmi is megmarad a művészekről az emberek em -
lékezetében.

Persze, viccesen azt is megjegyezte, amit a férje,
Zolcsák Sanyi vele és történeteivel kapcsolatban szo -
kott néha-néha mondani. Történetesen azt, hogy „Bo -
rika nem hazudik! Ő költő...”

Kása Dávid

Gömbvillámok Nagybányán és Tasnádon 1905 nyarán
A szuperszámítógépek, az internet, a Nap rend -

szer legtávolabbi bolygóira leszálló űrszondák, a
lézersugaras műtétek korában is titkok vesznek
kö rül minket.

A gömbvillámokat a múlt század elején sokan
még megmagyarázhatatlan jelenségnek tekintet -
ték.

1905-ben a „Nagybánya és Vidéke” egyik szer -
kesztője arról panaszkodott, hogy a hőhullámban 
az aszfalt olyan lágy, mint a tokány.

A kánikulát néha heves zivatarok enyhítették.
Augusztus 22-én este hat órakor gömbvillám ha tolt
be az ablakon keresztül Sárosi József Agyagos ut -
cai házába. Az izzó gömb betörte az ablakot, rö -
vid ideig az egyik szobában szökdécselt, áttörte a
fal egyik részét, felment a padlásra, ahonnan vil -
lámgyorsan eltűnt. Sárosi József felesége és a gye -
rekek elveszítették az eszméletüket, amikor a hi vat -
lan égi vendégből szikrák pattantak ki.

 1782. június 2-án az akkoriban szintén Szat már
megyéhez tartozó Tasnádon prédikáció közben a

református templom homlokzata előtt egy gömb villám
két részre vált. Az egyik rész fokozatosan el halványult,
de a másik rész, áthasítva  a templom é sza ki oldalának
egyik részét, behatolt a templomba, meg é getett több
hívőt, majd a hasadékon át távozott el.

A gömbvillám létezésében napjainkban a tudósok
sem kételkednek. Átmérője gyakran 2-5 centiméter, de
néha 1,5 méter is lehet. Általában fehér vagy kékes- sár -
ga, és nagyon rövid idő múlva nagy sebességgel, zaj -
ta lanul vagy nagy durranással tűnik el.

A „Mag yar Hírmondó” 1783-ban így tudósított  egy
villámcsapásról: „Máramaros vármegyében, Jódon
(ro mánul Ieud) Pünkösd havának 31-dik napján egy 
gaz da feleségestől az ablakon kinézvén mondja hit ves -
társának, kinek ölibe kisgyermek vala, hogy nem jó vil -
lanásnak idején az ablakon kinézni. Ugyancsak ez is
vala utolsó szava, mert a mennykő leüté és a sze gény -
nek életét veszi. Az asszony is leese, de nemsokára ma -
gához tére, a kisdednek pediglen éppen semmi baja
sem lett.”

Boczor József

Nagy Al bert: A győztes

Nagy Imre: Anyám

Oltott, ivartalanított kutyák

gaz dikat ke resnek. Kicsik és na -

gyok, barnák, feketék, tarkák és

bor zo sok a Vidám Kó bor ebek ott -

honában vár ják, hogy jó em berek

OTT HO NUK BA fogad ják 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.
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (3.)
Galíciában

Május 21., vasárnap:

Nyolc óra tíz perc. Szerelvényünk ki -
gördült az alagútból, s ettől kezdve már 
idegen földön döcögtünk tovább az el -
ső galíciai állomásig. A fehérre me szelt
kis épületre ez a felirat volt festve: WO -
RONIENKA /BOPOHIEHKA/. Tehát 
ez már Galícia. Pedig a nap itt is éppen
úgy ontotta sugarait reánk, mint rövid -
del ezelőtt Magyarországon, és mégis é -
reztük, hogy valami furcsa, megma gya -
rázhatatlan érzés kerített hatalmába.

Több ideig álltunk ezen az állo má -
son, s így alkalmunk volt beszélgetni az
itt szolgálatot teljesítő katonákkal. Töb -
bek között azt is mondták, hogy itt kint
a zsoldot lengyel pénzben fizetik, és hogy
minden helységben kantin található, a -
hol a bakák kedvükre vásárolhatnak.
Nem igen akartuk elhinni! 

Olyan hír is szárnyra kelt, hogy a teg -
napiakkat /zlj. törzs, távbeszélők, 1. szá -
zad/ a következő állomáson légi táma dás
érte... Rémhír volt! Nagy sokára el hagy -
tuk ezt a kis állomást is, s vonatunk ma -
gasan a hegyek között kanyarogva las -
san haladt előre. Hátul egy mozdony is
tolt bennünket. Rövid idő múlva elér tük
Worochtát, az első galíciai községet.
Worochta a Prut folyó mellett terül el,
szép stílusú, többnyire új faházakkal. Azt
mondják az itteni ellátó oszlop em be rei, 
hogy a helység gazdag zsidók nyara ló -
helye volt a háború előtt. 

Az itteni állomáson is elég sokáig i -
dőztünk. Amikor elindultunk, egy Ma -
gyarország felé tartó hosszú, sebesül te -
ket szállító szerelvény mellett ha lad tunk
el. „Látjuk a sötét jövonket!” - mond ták
többen is. Rengetegen voltak - és mind
magyarok. Émelygett a gyomrom a sok
vérző sápadt arcú em ber láttán. 

Délután egy óra körül érünk be Ta -
ta rowba. Rövidesen a kivagonírozást is
megkezdtük, ami arra engedett követ -
keztetni, hogy ez a végcélunk - leg a -
láb bis vasúton az. 

Reggel óta alaposan megváltozott az
idő. Délutánra beborult, eleredt az eső,
a levegő is alaposan lehűlt. Fáztunk! 

A vasútállomáson két asszonnyal be -
szélgettünk, Stsnislawowba akartak u -

taz ni. Az egyik közülük nagyon ha son -
lított az édesanyámra, a másik per fek -
tül beszélt magyarul, Kassán született,
onnan került ide, Galíciába. 

Az itteni bajtársaink, akik a vasút őr -
séghez tartoznak, elmondták, hogy pár
héttel ezelőtt egy zászlóalj csúnyán el -
vér zett Kolomea térségében. Sok fog -
lyot ejtettek ott az oroszok, de a fog ság -
ba esett bakáknak semmi bán tódá suk nem
lett, éppen csak levetkőztették őket, és az -
tán mehettek vissza a csapattestükhöz. 

Egy hegyoldalba épített villában let -
tünk elszállásolva. Ki tudja, hogy a vil -
la tulajdonosai hol vannak?

Május 22., hétfő:

Szeles időre ébredtünk, később az e -
ső is cseperegni kezdett. Úgy látszik, az
eső ezen a vidéken gyakori jelenség. Le -
mentem a Prut folyóhoz, amely itt elég
sekély, de nagyon gyors sodrú. Kb. 12
méter széles ezen a helyen. Szállás he -
lyünk közelében a fenyveseken kívül
sok nyírfa is található. 

Megjöttek a tüzéreink és a kerék pá -
rosaink, de holnap már indulnak is va -
lamerre. Bevetésre? 

Időnkkel, egyelőre, szabadon ren del -
kezünk, úgyhogy délután sakkozni men -
tem Fónad Jóskához, a velünk szem ben
levő villába. Az itteni ház mellett kb. 40
zsidó van eltemetve. Az egyik lengyel
civil szerint németek lövöldözték agyon
őket. A ház padlásán rengeteg héberül
írt könyv hevert. 

Estefelé Tábori főhadnagytól meg -
tudtuk, hogy nem Delatyn felé me gyünk,
ahogyan az eredeti parancs szólt. Vagy -
is nem É-ra, hanem K-re, egy kb. 30 km-
 re levő faluba, Bukovina határához kö -
zel.

Május 23., kedd:

Kb. 4 órakor ébresztő. Hamarosan el -
indultunk. Worochtán keresztül veze tett
az utunk. Havas eső csapkodta az ar cun -
kat, a faluig még aránylag tűrhető volt
az út, de amint elhagytuk a községet,
kilométereken át csak kapaszkodó, e mel -
kedő, és emellett nagyon elhasz náló dott
úton vergődtünk mindjobban felfelé, a
Prut forrásvidéke felé. Állandóan au tók -
kal, málhásállatokkal, szekerekkel ta lál -

koztunk. A gyakori esőzések sárten ger -
ré változtatták az utat. Egyes szaka sza -
in több száz méteren keresztül dorong
utat építettek az itt dolgozó zsidó mun -
kaszolgálatosok. Ardzeluza nevű tele -
pülés környékén volt a legfárasztóbb. In -
nen a Prutba ömlő Ardzeluza nevet vi -
selő folyócska folyásával szemben ta pos -
tuk az út sarát. Mire a vízválasztó leg ma -
gasabb pontjára értünk, olyanok vol tunk,
mint a hullák. Nagyon fárasztó volt, s
ehhez még a kerékpárt is tolni! 

A vízválasztó után a Krzywec patak 
völgyébe jutottunk. Itt már lejtett az út, 
a menet könnyebbé vált. Krzywopole ne -
vű település mellett pihentünk meg. Né -
hány elszórt faházból álló falu. Egyó ra i
pihenő után indulás tovább, innen már
száraz, járható volt az út, úgyhogy mi,
kerékpárral rendelkezők, megnyer gel -
hettük kétkerekű paripánkat. Két-há rom
kilométernyire a falu után elértük az Il -
cia nevű folyót, s a mellett kerekezve Il -
cia Doliszna /Zabie-Ilcia/ érintésével el -
ér tük mai menetcélunk Zabie, szélső há -
zait. A század csak jóval későbben ért be,
nagyon kimerült állapotban. Szállá sunk
egy piszkos, szalmatörmelékkel tele szórt
fészer lett. De ezzel a fáradt baka vajmi 
keveset törődött.

Május 24., szerda:

A nap már eléggé magasan állt, a mi -
kor újra útnak indultunk. Indulás előtt a
félelmetesen zúgó Czarny Czeremosz
/Fekete Cseremosz/ közelében sora koz -
tunk. Az Ilcia, amely mellett tegnap
meneteltünk, itt Zabieban találkozik a

Cz. Czeremcsszal. 
Az idő széppé változott, éppen el -

lenkezője a tegnapinak. Jó és száraz ú -
ton meneteltünk Zabie Slupejka, Krzy -
wo-równia, majd Jasienów Gorny ne vű
falvakon keresztül. Krzyworównianál 
lég védelmi tüzérek voltak tüzelő ál lás -
ban. Rövid pihenőket tartva Uscieryki
érintésével elértük mai utunk célját Us -
cie Putilla /Gura Putilei/ nevű falut. Us -
cieryki és Uscie Futilla között átha lad -
tunk Szpetki nevű falucska É.-i részén
is. Uscierykiban ömlik a Czarny Cze re -
moszba a Bialy Czeremosz /Fehér Cse -
remosz/ és innen a Czeremosz néven
hömpölygő folyó Uscie Putillában fel -
veszi a déli irányból folyó Putillát. Us -
cie Putilla /közöttünk elterjedt neve Gu -
ra Putilei lett/ már Románia területén
van, Bukovinában. 

Mai utunk utolsó 3-4 kilométere me -
gint olyan nehéz volt, mint a tegnap dél -
előtti, azzal a különbséggel, hogy itt nem
volt sár. De azok az örökös emel ke dők!
Nem tudnám megszokni soha. A szá zad
jóval későbben ért be, mint mi, kerék -
párosok /küldöncök/.

A délutáni órákban egy civilt vé gez -
tek ki az 57-esek. Állítólag lőszert dug -
dosott és vázlatokat készített a mag yar
egységek állásairól. Sok nézője volt az
ítélet végrehajtásnak, de én inkább sak -
koztam, minthogy odamentem volna.
Cser Jancsi mesélte el a kivégzés le fo -
lyását. 

Egy fenyővel sűrűn benőtt hegy kö -
zelében álltunk őrséget - ketten egy szer -
re, éjfélig. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Durranásokkal a válság el len
Gazdasági helyzetünkben némi javulást ész le -

lek a válság után. Megfigyeltem, hogy hétvé ge -
ken ismét robbanások zaja tölti be a várost. Ismét 
tűzijátékkal varázsoljuk még szebbé és felejt he -
tet lenebbé életünk fontos pillanatait, annak elle -
nére, hogy mindez pénzbe kerül. Úgy látszik, hogy
ismét gazdagabb a város, a magánvállalkozók, is -
mét gazdagabbak a vőlegények és a meny asszo -
nyok, a nagykomák, vagy éppenséggel mi jóma gunk.

„Európában a reneszánsz idején jelent meg a
tűzijáték, és eleinte csak egyházi személyek ki vált -
sága volt. A XVII. századtól már a gazdagabb pol -
gárok is tűzijátékozhattak.”, olvasom a Wiki pé -
di án.

Míg mi, emberek csodálattal nézzük az égi tü -
neményeket, addig a kutyáknak mindez rémá lom:
ők a menekülésben látják a megoldást. Órákra,
néha napokra eltűnnek a környékről: hétvégeken 
nyugodtan sétálhatunk a város központjában.

Valamikor tűzijátékkal űzték el a szellemeket, ma tűzzel, füsttel és durra -
násokkal próbálunk harcolni az utóbbi gazdasági válság maradványai el len.
Nemsokára kitűnik, hogy milyen sikerrel. Addig is türelem, sok-sok türelem,
mi nél több „füstbe ment” lőpor és pénz!

Mai példaképek
Talán nem tévedek nagyot, ha azt állítom, példaképekre mindig szükség van.

Nemrég barátaimmal megismertünk egy olyan embert, akit méltán nevez he tünk
példaképnek.

Miután Koltóról Debrecenbe biciklivel érkeztünk meg, nem kis örömöt oko -
zott nekünk, hogy megismerkedhettünk Novák Fereccel, a biciklikirállyal. Ott -
honában látogattuk meg Feri bácsit, aki, bár váratlanul és ismeretlenül ér kez -
tünk, szívesen és bizalommal fogadott minket. 

Bár gyerekkorában egy balesetben elvesztette jobb karját, ez nem gátolta
ab ban, hogy profi bicikliversenyző legyen, s emellett bejárja a fél világot két
keréken. A Guinness Rekordok Könyvébe, az egykézzel megtett, több mint más -
fél millió kilométerrel került be. Több száz verseny, több száz elismerés van
már mögötte, biciklitúrák Európa- és Amerika-szerte. 42 év biciklis postás munka.

Igaz, a sportorvosi szervezet (megalakulásakor), hiányzó fél karja miatt nem
akart versenyengedélyt adni neki. Ezért másnap reggel biciklire ült, Deb re cen -
ből Budapestre ment, ahol a központi irodában végül megkapta a szükséges
pecsétet. Bár eleinte a versenyeken furcsán néztek rá, hamar bebizonyította, tel -
jes értékű sportoló, sőt akaratereje és kitartása a legtöbb sportolóénál erősebb.

Ahogy végigvezetett minket a házán, néhányszor ezt mondta: „Itt is min -
den a bicikliről szól”. És mi sem bizonyíthatta volna ezt jobban, mint a ren ge -
teg érem, serleg, kitüntetés, elismerés. Minden szobában, minden irányban, szek -
rények tetején, asztalokon serlegek, fogasokon érmek. Annyi, amennyit elkép -
zelni nem is lehet, míg nem látja az em ber saját szemével. Állítom, még azu tán
is.  Mikor azt mondtuk neki, ennyi érem még a gyárban sincs, ő egyszerűen
azt válaszolta: nincs, mert lassan elhozogattam őket.

A ma 83 éves Feri bácsi még mindíg biciklizik, folyamatosan nyeri az ér -
meket.

Így már világos lehet, miért hívom Feri bácsit példaképnek. Kitartása pél -
dát mutathat mindenkinek, legyen az sportoló, kétkezi vagy irodai munkás.

Újfent köszönjük Feri bácsinak, hogy fogadott minket, a találkozásra na -
gyon büszkék vagyunk, még sokáig dagadó mellkassal meséljük baráta ink -
nak a debreceni emlékeket. (Téglás Endre koltói szélhajhász)
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- Főnök úr, kivehetek két
nap szabadságot, hog y meglá -
togassam vidéken élő anyó so -
mat?  

- Szó sem lehet róla!
- Köszönöm, tudtam, hogy 

megértő lesz.

***
Egy asszony betelefonál az

egyik újság szerkesztőségébe:
- Jó napot kívánok, egy hírt

szeretnék közölni. Megszüle tett
a tizennyolcadik gyermekem.

- Elnézést, megismételné?
- Ha egy mód van rá, akkor 

inkább nem.
***

Azt mondja a férfi az anyó -
sának, miközben az a tükör e -
lőtt s zépítkezik:

- Drága mama, maga olyan, 
mint egy festmény!

- Köszönöm szépen!
Majd hozzáteszi:
- Már csak fel kéne akasz -

ta ni.

***
A vendég megkérdezi az ét -

teremben:
- Mondja, kérem, mikor vág -

ták le azt a csirkét?
- Par don, uram, a csirké hez

csak krumpli, saláta vagy kom -
pót jár, de életrajz nem.

***
A vendég magához inti a

pincért, és az étlapra mutat:
- Hozzon nekem egy ropo -

gós malacsültet, de sovány le -
gyen, vékony rásütött szalon ná -
val a tetején. És ne legyen túl
sült, de véres se... És ne legyen 
puha... De ne legyen kemény se,
csak ropogós...

Kérdezi a pincér: 
- És a vércsoportja milyen

legyen?
***

- Főúr, kérem! Ma van a há -
zassági évfordulónk. Milyen bort
ajánlana erre az alkalomra? 

- Az attól függ, hogy ünne -
pelni akarnak, vagy felejteni.

***
Kovács a vendéglőben dü -

hö sen mondja a pincérnek:
- Nézze csak, kérem, mi lyen

kicsi ez az adag. 
- Majd meglátja uram - vi -

gasztalja a pincér -, milyen so -
káig fog rágódni rajta.

***
Angol hajótöröttek unat koz -

nak egy lakatlan szigeten.
- Golfozzunk! - mondja az

egyik. - Nem kell hozzá más,
csak egy ütő, egy labda és egy
lyuk. Nekem van egy ütőm.

- Nekem van egy labdám -
így a másik.

Mire a harmadik:
- Én inkább nem játszom.

***
- Van egy pólóm, az van rá -

írva jó nagy betűkkel: BA LEK.
Csak tudnám, mi került benne
450 lejbe?

***
Az ügyvéd a bírósági tár gya -

lás után megkérdezi a véden -
cétől:

- Most, hogy megnyertük a
pert, árulja el őszintén: tényleg 
ellopta azt a kocsit?

- Hát, miután végig hallgat -
tam a szenzációs védő beszé dét
a tárgyaláson, már magam sem 
vagyok biztos benne.

***
Így szól a vádlotthoz a bíró:
- Tisztában van vele, hogy

megesküdött, hogy a vallo má -
sában csakis az igazat mond -
ja? Tudja, hogy milyen követ -
kezményekkel jár, ha nem így
cselekszik?

- Persze. Megnyerem a pert.
***

Vetkőzni készülő feleség így
szól csábosan a férjének:

- Drágám, mit szeretnél, ha
levennék először?

- A szemüvegemet, ha lehet...
***

Kovácsékhoz mennek ven -
dégségbe Tóthék. Az előszo bá -
ban Tóth meglátja, hogy egy ka -
lapács van a falra akasztva. Meg -
kérdezi Kovácsot:

- Te, miért van a falon ez a
kalapács?

- Hát ez a mi beszélő óránk.
- Hogyan működik? - kér -

dezi Tóth.
Kovács odamegy a falhoz,

leveszi a kalapácsot és rávág a
falra. Egyszer csak megszólal
egy dühös hang a másik ol dal ról:

- A francba! Tizenegy óra
múlt öt perccel és az embert nem
hagyják aludni!

***

- Hova utaznak mostanság
a sugárveszél ytől pánikolók?

- A Jódreménység fokár a.
***

- Miért rak a szőke nő sap -
kát és sálat a számítógépre?

- Hogy el ne kapjon vala -
milyen vírust…

***
Két rendőr beszélget:
- Hallom új kutyátok van.

Milyen házőrző ?
- Ne is mondd, csak a baj -

nak van!
- Hogy-hogy?
- Tegnap éjszaka is annyi -

ra ugatott, hogy nem hallottuk
meg tőle, hogy betörtek a házba…

***
- Hogy hívják az eltűnt kí -

nait?
- Nin Csen!

Mese a borbélyról
Egyszer bement egy virágárus a borbélyhoz nyiratkozni.

Amikor a fizetésre került sor, a borbély azt mondta: „Én nem
vehetek el tőled pénzt, mert ezen a héten ingyen, társadalmi
alapon nyírok”. A virágárus megköszönte neki, és elment. Más -
nap reggel, amikor a borbély sietett kinyitni az üzletét, az ajtó 
előtt talált egy köszönőlevelet és egy tucat rózsát.

Azután betért nyiratkozni a pék, de amikor fizetésre került
sor, a borbély azt mondta: „Én nem vehetek el tőled pénzt, mert
ezen a héten ingyen, társadalmi alapon nyírok”.

A pék megköszönte neki, és megelégedetten elment. Más -
nap reggel a borbély talált az üzlet ajtaja előtt egy köszönő -
le velet és egy tucat süteményt.

Eljött nyiratkozni a képviselő is, és amikor fizetni készült, a
borbély ismét csak azt mondta: ,,Én nem vehetem el a pénzt,
mert ezen a héten társadalmi alapon nyírok”. A képviselő meg -
örült, és elment. Másnap, amikor a borbély megérkezett az üz -
letébe, az ajtó előtt egy tucat képviselő, tíz kormánytag, tizen -
öt tanácsos, a polgármester és több miniszter, a polgár mes ter
felesége és hat gyermeke - mind az ingyenes nyiratkozásra. 

Hát, kedves barátom, ebben rejtőzik a különbség az egy -
sze rű emberek és a „becsületes” emberek csoportja között,
akik minket irányítanak. 

Kérlek, a legközelebbi választásokon figyelmesen és tiszta 
lelkiismeretedből szavazz. Te döntesz.

1. Az egyszerű tolvaj tárgyakat lop: pénzt, órát, ék sze re ket,
autókat, mobiltelefonokat, és számtalan más ostobaságot.

2. A politikus tolvaj többet lop: egészséget, tetőt a fejed fe -
lől, az oktatást, a nyugdíjadat, pihenésedet, munkádat, sőt, a
lelkiismeretedet.

1. Az első tolvaj téged választ.
2. A másikat te választod.

- Itt aztán szórakozhatnak a gyerekek:
mennyi csatorna, nem úgy, mint falun!
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Mindkét mag yar jelöltnél
kampánytéma az autonómia
Támogatja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének, Izsák Ba -

lázsnak az autonómia melletti kiállásra vonatkozó javaslatát az
Erdélyi Mag yar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje, Szilágyi Zsolt. Ke -
lemen Hunor RMDSZ-elnök kampányának is az önrendelkezés az
egyik témája.

A néppárt színeiben megméretkező
politikus nyílt levélben közölte: egyet -
ért azzal, hogy az államfőválasztáson
induló mag yar jelöltek fogadják el kö -
zös alapként az SZNT autonómia sta tú -
tumát. Szilágyi levelében emlékez te tett,
Toró T. Tiborral, a néppárt elnökével és
másik négy kollégájával még 2004- ben
a bukaresti törvényhozás elé vitte az
SZNT tervezetét, és továbbra is úgy
gondolja, hogy az autonómia a jelen le -
gi alkotmányos keretek között megva -
lósítható.

„A kampány során – ahogy azt ko -
rábban is jeleztük – mindent megte szünk
az erdélyi magyarság jogos autonó mi a -
igényének megjelenítéséért. Bár van -
nak olyanok, akik pártstratégiai szem -
pontokat követve megpróbálják meg -
bon tani az autonómia körül kialakult
egységet, a néppártban úgy gondoljuk,
leghatékonyabban akkor tudjuk szol -
gál ni közös ügyünket, az önren delke -
zést, ha egymást támogatva, a kam pány
során is világossá tesszük: az SZNT au -
tonómia-statútumát kell képviselni” –
fogalmazott levelében Szilágyi Zsolt.

Kelemen nem örül
Szilágyi indulásának

Az autonómia melletti kiállásról be -
szélt az RMDSZ államfőjelöltje, Kele -
men Hunor is a Kossuth Rádiónak a -
dott interjújában, az SZNT javaslatára
azonban nem reagált. A szövetségi el -
nök elmondta, kampányának két na gyobb
témája van, az egyik az önrendelkezés, 
a másik, hogy Romániában milyen vál -
toztatásokra van szükség, például az
alkotmányos berendezkedés vagy az ál -
lamfői hatáskörök tekintetében. Koráb -
bi nyilatkozatait megerősítve hang sú -
lyozta, a mostani alkotmányos keretek
közé semmiféle autonómiakoncepció
nem illeszthető be.

Arra a kérdésre, hogy mikor hozzák 
nyilvánosságra székelyföldi autonó mia -
tervezetüket, az RMDSZ elnöke azt vá -
laszolta, a következő napokban elérhe -
tővé teszik, már elkészültek a fordítá sok,
de azokat még össze kell vetni, meg kell

vitatni. „A megfelelő időben nyilvá nos -
ság elé fogjuk terjeszteni” – fogalma -
zott az RMDSZ elnöke.

A RMDSZ elnöke, mint mondta, nem
örül annak, hogy az Erdélyi Mag yar
Néppárt – Szilágyi Zsolt személyében
– saját jelöltet indít az államfő válasz tá -
son. „Az elnökválasztásnak abból a szem -
pontból nincs tétje, hogy az RMDSZ
jelöltje bejut-e a második a fordulóba
vagy megnyeri-e a választást. Az a zon -
ban lassan már kész röhej, hogy a ro -
má niai magyarság részéről folyama to -
san olyan helyzetet teremtenek, ami a ka -
dályozza, hogy a magyarság erőt mu -
tasson fel” – mondta a Kossuth Rá di ó -
ban Kelemen Hunor.

A politikus azt hangsúlyozta, nem
fog Szilágyi Zsolttal foglalkozni, van
neki dolga elég, a mag yar választókat
megszólítani, a románokkal párbeszé -
det folytatni. Hozzátette: a románok fe -
le az RMDSZ céljait képviselné.

„Kiterítik a
mag yar kártyát”

Kelemen Hunor arról is beszélt,
hogy az elnökválasztási kampányban
szerinte minden jelölt kiteríti majd a
„mag yar kártyát”. Ha a román poli ti -
ku sok úgy látják, hogy ez nekik szava -
za tokat hoz, akkor nem a vezeték- vagy
a keresztnéven múlik, hogy megte szik- e.

Amint arról beszámoltunk, az auto -
nó mia ügye melletti összefogásra szó -
lí totta fel az erdélyi magyarság két ál -
lamfőjelöltjét  Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke. Izsák azt kérte 
a jelöltektől, hogy mindketten hasz nál -
ják az Egymillió szavazatot az autonó -
miára! jelmondatot, világossá téve, hogy
a Székelyföld autonómiája olyan cél, a -
mely a máskor versenyben álló mag yar 
pártokat is összefogja.

Az SZNT elnöke felkérte a két ál -
lamfőjelöltet, nyilatkozatban erősítsék
meg, hogy elfogadják a viták felett ál -
ló, közös alapként a Székely Nemzeti
Tanács autonómiastatútumát, és közös
jelképként a Székelyföld zászlaját, il -
letve címerét. (kronika.ro)

Önkéntes véradókra van
szüksége az országnak

Önkéntes véradásra szólítja fel a lakosságot az Egészségügyi
Minisztérium. Nicolae Bănicioiu tárcavezető elmondta, nyáron
20-25 százalékkal kevesebben mennek vért adni, mint az év más
időszakában - tájékoztatott a Marosvásárhelyi Rádió. Ennek oka,
hogy sokan vakációznak, illetve több a nyári munka is.

A vérközpontokban azonban több
donorra lenne szükség, mivel i lyen -
kor sokkal több a közúti baleset is. A
tárcavezető arra kérte a vérköz pon -
tok vezetőit, hogy hosszabbított prog -
rammal dolgozzanak, és a mobil vér -
központok is több alkalommal járja -
nak az országban.

(maszol.ro)

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!

A Teleki Mag yar Ház ki seb bik épülete utcai homlokzatának és a nagyob -
bik épület tető szer kezetének  felú jí tása be fejeződött ugyan, a munkálatokat se -
gítő téglajegyek árusítása a zonban tovább folytatódik! A CÉL:  teljes ut cai
homlokzat rendbetétele (a faragott ka put is beleértve), valamint egy férfi-női
mosdó kialakítása az épület alagsorában, amelyekre jövőre szeretnénk sort kerí -
teni .Szeretnénk az udvari homlokzaton esedékes, elkerühetetlen javí tá so kat is
mielőbb el végezni. 

Az eddig elvégzett mun kálatok költségeinek nagyrészét a magyarországi Beth -
len 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 áru -
sí tásából eddig befolyt – és reméljük ezután is, folyamatosan érkező ado -
mányok. Bízunk abban, hogy jövőre is sikerül pályázati forrásokhoz jut ni –
de legalább ugyanennyire abban, hogy továbbra is mellettünk áll a nagy bá nyai
és Nagy bánya-környéki ma g yar közösség, azok a közel és távol élő ba rá tok, a -
kiknek 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/ gyé mánt)
címletekben lehet vásárolni. Egy arany téglajegy megvásárlása hoz závető le -
ge sen 1 négyzetméter homlokzat helyreállítását teszi lehetővé.

Legújabb adományok: Antal Emese, Wels, Ausztria – 50 euró (2 db. e züst),
Dénes Zoltán – 200 lej (2 db. ezüst), Horváth At tila – 200 lej (2 db. e züst),
Horváth Irén – 100 lej (ezüst), Lakatos Nella – 50 euró (2 db. ezüst), Lud -
mann Zelma – 100 lej (ezüst), Ludmann Ildikó – 300 lej (arany), Név nélkül –
300 lej (arany), Kürti Zoltán – 50 lej (bronz), Riczman család – 100 lej (e -
züst), Vári Róbert és családja – 200 lej (2 db. ezüst), Ujlaki László – 50 lej (bronz),
Ujlaki Tamás – 50 lej (bronz), Ujlaki Éva – 50 lej (bronz), Kádár István és
családja, Győr – 10 000 fo rint (1 db. ezüst és 1 db. bronz), K.A. – 50 lej (bronz),
Pacsa László és családja – 100 lej (ezüst), Ujlaki Lajos – 50 lej (bronz),
Kirmájer Péter – 200 lej (2 db. ezüst), P.T. – 100 lej (ezüst), Kishegyi Endre – 100
lej (ezüst), Bene Katalin, Misztótfalu – 100 lej (ezüst), Koppányi család, Bia -
torbágy – 300 lej (arany), Hodossy Péter és Katalin, Csalló köz kürt, Felvidék
– 125 euró (gyémánt), Teleki Kálmán, Bel gium-Gernyeszeg – 125 euró (gyé -
mánt). Forgács-család, Bécs – 125 euró (gyémánt), Dr. Dénes Csaba, Bu da -
pest – 10 000 fo rint (1 db. ezüst és 1 db. bronz), Hadadi Adalbert – 100 lej (e züst),
Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), P.O., Nagybánya – 300 lej (arany).
Eddig összegyűlt támogatás: 15 880 lej, 20 ezer fo rint és 1 275 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, DU -
DÁS GYULA, KO VÁCS BERTALAN, SZÁNTÓ ANDREÁSZ, GYŐRI SÁN -
TA KIN GA, KOND RÁK MATYIKÓ MARGIT nagybányai festőművészek, 
DI NYÉS LÁSZLÓ budapesti szobrászművész, valamint VASSY ERZSÉ -
BET nagyváradi, BOAR SZILVIA máramarosszigeti, DEBREI ÉVA kará cson -
di (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, BARKÓCZY VERA egy szép grafikáját Vár -
vé dő Zita ajánlotta fel. A felajánlott alkotások nagyrészt már megtekinthetők
a http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/tamogatok-2/ hon -
lapcímen, az ősz folyamán pedig kiállítás keretében fogjuk bemutatni! (TMH)

Isărescu: öt év múlva jöhet az euró
Törvényileg szabályozná Mugur Isă -

rescu, a Román Nemzeti Bank (BNR)
kormányzója, hogy Románia 2019. ja -
nuár elsejétől bevezeti az eurót. A jegy -
bankelnök szerint a parlamentnek a no -
vemberi államelnöki választások után
kellene elfogadnia az erre vonatkozó jog -
szabályt, amelyre azért van szükség, hogy
az euró bevezetéséhez szükséges refor -
mo kat ne befolyásolja a kormány össze -
tételének módosulása.

Isărescu azt is kifejtette: egyér tel -
mű en támogatja az egységes pénz nem -
hez való csatlakozást, szerinte pedig nem
az a kérdés, hogy ez megvalósul-e va -
la ha, hanem hogy mikor történik meg.
„Románia már eleget tesz a maastrichti 
szerződésbe foglalt – az eurózónához
való csatlakozáshoz szükséges – mind -
egyik kritériumnak, a 2019-es határi -
dő ről azonban egyelőre csak szóbeli meg -
állapodás született a kormány és az ál -
lamelnöki hivatal között” – ma gyaráz -

ta a kormányzó egy gazdasági konfe -
ren cián.

Isărescu szerint a leghatékonyabb az
lenne, ha kidolgoznának egy stratégiát, 
amelyet mindegyik politikai párt elfo -
gad, így bárki is kerülne hatalomra,
tar tania kellene magát a megálla podás -
hoz, hiszen 2016-ban parlamenti válasz -
tások lesznek, és nem tudni, hogy azt
követően érvényben marad-e a szóbeli
egyezség.

A jegybankelnök hangsúlyozta: az
euró bevezetéséhez számos gazdasági
intézkedést kell még meghozni, a stra -
tégiai megállapodás pedig ennek sikeres -
ségéhez is hozzájárulhat. „Lehet, hogy
egyeseknek túl merésznek tűnik a 2019-
 es határidő, éppen ezért nincs vesz te -
getnivaló időnk, minél előbb konkrét
célokat és intézkedéseket kell kidol goz -
nunk, a csatlakozáshoz ugyanis még
hosszú út vezet” – vélekedett Isărescu.

(kronika.ro)



Firtatják az olaszok,
hogy miért olyan lazák

náluk a turisták
Itáliában vakációzva a külföldi tu -

risták egyre neveletlenebbé válnak:
be lemásznak a szökőkutakba, esznek-

 isz nak a tereken, napoznak az utcákon. 
A Corriere della Sera olasz napilap ar -
ra keresett választ, hogy az emberek
miért eresztik el magukat ennyire Olasz -
országban. Az Itáliát főleg nyáron fel -
kereső turisták azt hiszik, hogy nálunk, 
olaszoknál mindent szabad - írta a Cor -
riere della Sera. Az újság szerint a kül -
földiek nagy része azért viselkedik tel -
jesen másképpen Olaszországban, mint
ahogyan hazájában tenné, mert egy -
részt nem veszik komolyan az olaszo -
kat és az olaszországi szabályokat,
másrészt Itáliát a lazaság országának
tartják, ahol fittyet lehet hányni a szi -
gorú előírásokra, hiszen úgyse tartja be 
senki ezeket. A napilap a velencei Cor -
riere Veneto korábbi cikkéhez csatla -
kozott, amely azt panaszolta, hogy a
la gúnák városába érkező turisták le tá -
boroznak a Szent Márk téren, a velen -
cei padokon és utcai lépcsőkön szabá -

lyos piknikeket rendeznek az otthonról 
hozott szendvicseikkel, az utcákon fél -
meztelenül sétálnak, hogy lebarnul ja -
nak. Éjszaka sem jobb a helyzet, ami -
kor az ittas turisták hajnalig kiabálnak
Velencében, és a csatornák széléről
intézik el dolgukat. A Corriere della
Sera szerint a külföldi turisták nem il -
lemtudóbbak Firenzében vagy Rómá -
ban sem. Példát nekünk, olaszoknak
kellene mutatnunk, de Itália hírnevét
külföldön gyakran csak a Nápolyt el -
árasztó hulladék, vagy a 2015-ös milá -
nói világkiállítás építkezéseit övező
kor rupciós botrányok övezik - vélte az
olasz napilap. Amikor a külföldi turista 
a repülőtérről Ex press-vonattal megér -
kezik a római Ter mini pályaudvarra,
az első, amit lát, az a káosz, kiabálás, a
szabályok teljes hiánya. A turisták ilyen -
kor megállapítják, hogy Olaszország -
ban ez a helyzet, ehhez kell alkal maz -
kodni. Ezért fordul elő, hogy az otthon
a minimális sebességkorlátozást is be -
tartó svájciak az olasz autósztrádákon
száguldoznak - írta a napilap. Azt is
megjegyezte ugyanakkor, a külföldiek
viselkedése ugyanakkor azt is mutatja,
hogy Itáliában teljesen szabadnak ér -
zik magukat és Olaszországot olyan
hely nek tartják, ahol mindent össze -
vetve, jó élni. (mti)

Ultrapontos arcfelisme -
rőt fejlesztettek

Az emberi szemnél is pontosabb
arc felismerésre képes rendszert fejlesz -
tettek ki hongkongi tudósok. A Hong -
kongi Kínai Egyetem (CUHK) kutatói
által kifejlesztett rendszer a legpon to -
sabb a világon, több mint 99,1 szá za lé -
kos pontossággal képes felismerni em -
beri arcokat és azok kifejezésének vál -
tozását - derült ki a több mint tizen há -
romezer fényképet tartalmazó, kifeje -
zet ten az arcfelismerés pontosságát
tesz telő adatbázis elemzésének kiérté -
kelés után. A DeepID nevet viselő
tech nológia így az emberi szemnél is
pontosabb - adta hírül a Hong Kong
China hírügynökség. A különböző al -
goritmusokat használó rendszer kifej -

lesztésénél a hasonló arcvonásokkal ren -
delkező emberek közötti legapróbb
kü lönbségek felismerése és elkülö níté -
se okozta a legnagyobb kihívást.
Ugyannak az embernek több képen,
más-más kifejezéssel való megjele né -
sé nek csoportosítása is nagy munka
volt - idézi a hírügynökség Vang Hsziao-
 kangot, a CUHK kutatócsa patának tag -
ját. A technológiát az igazságszol gál -
tatásban, biztonsági kamerák, tömegek 
kiértékelésénél, a bűnüldöző szervek
munkájának segítésében tervezik fel -
használni. Más szolgáltatók és magán -
személyek számára is elérhetővé ten -
nék, mobiltelefonos operációs rend sze -
rekre szabott alkalmazások kifejlesz té -
sét tervezik. (mti)

A D-vi ta min hiánya is
memóriaromláshoz

vezethet
A D-vi ta min hiánya növelheti a me -

móriaromlás esélyét – állapította meg a 
kérdésről készült eddigi legnagyobb
szabású tanulmány. A Neu rol ogy című 
ideggyógyászatai szaklapban közzétett 
tanulmány szerzői mintegy 1650, 65
évnél idősebb em ber adatait vizsgálták
meg. Kutatásuk nem az első, amely er -
re az összefüggésre utal, ám szerzői sze -
rint ez az eddigi legnagyobb léptékű –
adta hírül a BBC. Nagy-Britanniában
körülbelül 800 ezren élnek demen ciá -
val, számuk 2021-re egymillió fölé
emel kedhet. A D-vi ta min forrása a táp -
lálék lehet (olajos halak), a táplálék- ki -
egészítők és a bőrt érő napsütés. Az
idő sebbek bőre már nem képes olyan
hatékonyan D-vitaminná alakítani a
fényt, ezért náluk valószínűbb a hiány

és inkább szorulnak pótlásra más for -
rásokból. Az Exeteri Egyetem orvosi
ka rának Da vid Llewellyn vezette ku ta -
tócsoportja hat éven át követte a vizs -
gálat résztvevőit. Az időszak kezdetén
senki sem szenvedett demenciától,
szív- és érrendszeri betegségektől és
agyvérzése sem volt senkinek. Az idő -
szak végén azt találták, hogy a meg fe -
lelő D-vi ta min-szinttel rendelkező
1169 résztvevőnél tíz százalék volt az
esélye, hogy kialakul a demencia. Het -
ven embernél tapasztaltak komoly D-vi -
tamin-hiányt: náluk nagyjából duplá -
já ra, húsz százalékra nőtt a kockázat.
“Azt vártuk, hogy összefüggést talá -
lunk a D-vi ta min alacsony szintje és a
demencia, illetve a Alz hei mer-kór koc -
kázata között, ám az eredmény ben -
nün ket is meglepett: valójában kétszer
olyan erős volt a kapcsolat, mint elő ze -
tesen véltük” – magyarázta Lle wel lyn.
További kutatásnak kell megállapí ta -
nia, vajon a D-vi ta min pótlásával kés -
leltethető-e vagy megelőzhető-e az
Alz hei mer-kór vagy az elbutulás. Azt
nem mutatta ki a kutatás, hogy a D-vi -
ta min alacsony szintje demenciát
okoz na – tette hozzá. (mti)

Először kapta meg nő
a matematikai
“No bel-díjat”

Az iráni származású Maryam Mir -
zakhani az első nő, aki elnyerte a közel
nyolcvan éve alapított rangos mate ma -
tikai díjat, a Fields-érmet. A Stanfordi
Egyetem tanára a Riemann-féle geo -
metria területén ért el kiemelkedő
eredményt. A 15 ezer kanadai dollárral 
járó díjat négyévente osztják ki 2-4,
negyven év alatti kutatónak. (guar d ian)

Megvan a megoldás!
VÍZSZINTES: 1. “A boldogság

legsúlyosabb akadálya a két nem
kü lönböző igényeiben keresendő.
Ezt az ellentétet kell áthidalni, ...”
(Maurois). 13. Íz, zamat. 14. ...,
fratres!; Imádkozzatok, testvéreim! 
15. Relatív (röv.).  16. Morzehang. 17.
Az Újvilág. 19. Északi férfinév. 20.
...-mógó; zsörtölődő.  22. ... ovo; eleve.  
23. Várni kezd!  24. Kubai író (Li sand -
ro). 25. Fügéből készült, ánizzsal fű
 sze rezett pálinka. 27. Lám. 29. Van
ilyen cím, sőt fűrész is. 30. Arra a
másik helyre. 32. Bolti munkát végző. 
34. A hőtan része! 35. ... mail; légi pos -
tával. 36. Művészet (lat.). 38. Dísz -
cser je. 40. A kód része! 41. Szintén.
43. Szálhúzással készült kézimunka.
44. Ady Endre egyik álneve. 46. Áfo -
nyaszemek! 48. Indonéziához tartozó

sziget. 50. Ruhát tisztít. 52. ... int; fi -
gyelmeztet. 54. Demi-...; félszáraz ital.  
56. Fonóeszköz. 58. Almát szárít. 61.
Nigériai nagyváros. 63. Áraszt. 65.
Elő tag: zene-.  66. Mell.  67. Telér!! 
68. Hatból kettő! 70. A vese orvosi
neve. 71. Latin szerelem. 72. Hétpon -
tos nyomdai betűnagyság. 75. A gond
vége! 76. Telefon (röv.). 77. Múlik. 
78. Lassan adandó elő (zene).

FÜGGŐLEGES: 1. 360 perc. 2. A 
papírhajtogatás művészete. 3. Japán
játék. 4. ... Su mac; perui operaéne kes -
nő. 5. József At tila verse. 6. Lop ...;
kínai tó. 7. Meghajtóegység (inf.). 8.
Nesztorpapagáj. 9. Görög betű. 10.
Ma gad. 11. Sajtot készítő. 12. Sikert
kizárólag magának megszerző. 18. Ál -
hal. 19. Cseh férfinév. 21. Antik. 24.
Oxigénmódosulat. 26. Kissé hideg! 
28. Lapulva kúszik. 29. Hintő. 31.
Pára! 33. Alumínium és mangán öt vö -
zete. 35. A gondolat befejező része. 
37. Műszálféleség. 39. Com pany
(röv.). 42. Sebszélek! 45. Földtológép.  
47. A magasba lendít. 49. Egy vegy -
értékű atomcsoport. 51. Kacsafarok! 
53. Német színésznő (Caterina). 55.
Menyétféle ragadozó. 57. Tojásokon
ül a tyúk (nép.). 59. Két ismerős! 60. A
vadon szava írója (Jack). 62. A kályha
sütője (nép.). 64. Tétel. 67. Szemé -
lyéről. 69. Színültig. 72. Mázol. 73.
Orosz folyó. 74. Talál. 77. Etnakráter! 
79. Nyugat (röv.).

   Szerkesztette: Csatlós János
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Hét híres em ber, aki
nyomtalanul eltűnt

Szinte napra pontosan 165 évvel ezelőtt veszett nyoma a se ges vári
csatában az akkor 26. életévét taposó Petőfi Sándornak, a ki nek a
hollétéről azóta is rengeteg pletyka kering. Vannak, akik szerint a
szabadságharc egyik legfontosabb csatájában lelte vég ze tét, má sok
szerint Szibériában hunyt el. A történelem rejtélyes eseteinek sora
szinte véget nem érő....

A mag yar terrorista

folytatás az előző lapszámból

A férfit október 10-én vette őrizetbe 
a bécsi rendőrség. Megállapították, hogy
robbanóanyagot, vascsöveket, gyújtó zsi -
nórt vett, de ő ezt azzal magyarázta, hogy
kőbányája van, majd pedig azt állí tot -
ta, hogy gyárának kéményét akarja fel -
robbantani. Végül október 16-án beis -
me rő vallomást tett, és elismert két a uszt -
riai és a németországi merényletet is.

Bécsi tárgyalásán, habár elmebe te -
get játszott, hat évre ítélték el, majd két 
évvel később a budapesti ügyészség hu -
szonkét rendbeli gyilkossággal vá dol -
ta, s halálra ítélte. A bitófa azonban nem
fenyegette, ugyanis az osztrák hatósá -
gok csak úgy adták ki, hogy az ott ki -
szabhatónál súlyosabb büntetést nem
kap hat (Ausztriában nem volt érvény -
ben a halálbüntetés).

Ausztriai büntetésének letöltése után
Matuska mag yar földre került, ítéletét
időközben Horthy Miklós kormányzó - 
a megállapodás értelmében - kegye lem -
ből életfogytiglanra változtatta. A váci
fegyházban raboskodott, ahol korábbi
elutasított találmányainak tökélete síté -
sén dolgozott, valamint képeket festett
kislányának. Matuska 1944 novem beré -
ben, amikor a szovjet csapatok bevo nul -
tak Vácra, a kialakult zűrzavarban ki sza -
badult és nyomtalanul eltűnt. Utoljára
szülőfalujában, a vajdasági Csanta vé -
ren látták.

A legendás pilótanő

2012 nyarán dollármilliókat költött
a The In ter na tional Group for His toric
Aircraft Re cov ery (TIGHAR), hogy
meg találja a Csendes-óceánban a ma -
gas, karcsú, szőke hölgy marad vá nya it.
Amelia Earhart, a 20. század leghí re -
sebb női pilótája 1937. július 2-án tűnt
el, amikor első nőként próbálta körül -
repülni a Földet.

Az orvosnak készülő amerikai lány
lényegében szinte minden munkát el vál -
lalt, hogy szerelmének, a repülésnek él -
hessen és a hozzá szükséges pénzt elő -
te remtse. Az 1930-as évek elejére a fér -
je révén anyagi gondjai megszűntek, s
miután több repülési rekordot is fel állí -
tott (ő lett az első nő, aki átrepült A me -
rikából Európába, valamint napra ponto -
san öt évvel Charles Lindbergh után
másodikként és első nőként egyedül re -
pülte át az Atlanti-óceánt), 1937 nya -
rán, 40 éves korában addigi legna gyobb
vállalkozásába fogott: ő akart lenni az
első nő, aki körberepüli a Földet.

Kétmotoros Lockheed gépével, Fred
Noonan navigátor társaságában 1937.
június 1-jén Miamiból indultak útnak,
hatalmas médiafelhajtás közepette. Az
út során érintették Dél-Amerikát, Afri -
kát, Indiát és Délkelet-Ázsiát, egy hó -
nappal később már Pápua Új-Guineán
jártak. Az út utolsó harmada a Csen des-
 óceánon vezetett, de a pontatlan tér ké -
pek miatt ez ígérkezett a leg ne hezebb -

nek. Earhart és navigátora 1937. július 
2-án éjfélkor indult útnak a négyezer
kilométerre fekvő, alig két kilométeres 
Howland sziget felé.

A tengeren két kivilágított amerikai
hajó szolgált útjelzőként számukra, a
szigetnél egy harmadik hajó hor gony -
zott, hogy rádión navigálja őket. A fel -
hős ég miatt azonban nem tudtak a csil -
lagok alapján tájékozódni, Earhart az
indulás után hét és fél órával közölte,
hogy fogy az üzemanyag, nem sokkal
később arra panaszkodott, hogy rossz a 
rádiókapcsolat. Utolsó üzenetét nyolc
és háromnegyed órával az indulás után
küldte útirányukról, ezután a kapcsolat 
megszakadt.

Az azonnal megindított, az ame ri kai
történelemben példátlan nagyságú és
költségű mentőexpedíció nem járt si ker -
rel. Négymillió dollár elköltése és fél -
millió négyzetkilométernyi terület át fé -
sülése után felhagytak a kereséssel, Ear -
hartot 1939-ben nyilvánították hivata -
losan halottá. A pilóták sorsáról ma sem
tudunk semmi biztosat, elméletekből a -
zonban nincs hiány: egyesek szerint el -
té vedtek és az 500 kilométerrel dél nyu -
gatra fekvő Kiribati-szigetek egyikén,
a Gardner-szigeten landoltak, de segít -
ség híján nem sokkal később meg hal tak.

A zsidómentő

„Nem tudom, vendég vagyok-e
vagy fogoly” - mondta munkatársainak 
a Debrecenbe induló Raoul Wallen -
berg, akit utoljára egy szovjet tiszt és
két katona társaságában látták 1945. ja -
nuár 17-én. A gazdag és befolyásos svéd
családból származó Wallenberg angol, 
német és francia nyelvtudása és kiváló
kommunikációs képessége révén keres -
kedelmi cégeknél dolgozott, így került
kapcsolatba Magyarországgal, ahol 1944 
májusában megkezdődött a gettókba
zárt zsidók deportálása.

A svéd nagykövetség ideiglenes útle -
velek kibocsátása révén igyekezett vé -
de lem alá helyezni az üldözötteket (e le -
inte azokat, akiknek rokoni vagy üz leti
kapcsolataik voltak az északi ál lam ban).

Látván a svédek erőfeszítéseit, az ame -
rikai Háborús Menekültügyi Hivatal
(WRB) a svédországi zsidóktól kért ja -
vaslatot az összehangolt magyar or szá -
gi mentőtevékenység irányítójának sze -
mélyére. A Közép-Európai Keres ke del -
mi Rt. zsidó származású elnöke mun ka -
társát, Wallenberget ajánlotta, aki azon -
nal és önként elvállalta a feladatot.

A svéd követség másodtitkáraként a 
német megszállás alatt álló Budapestre 
érkező Wallenberg kiterjedt diplo má -
ci ai tárgyalásokba kezdett, jelen tése ket
küldött a svéd külügy minisz téri um nak,
növelte a svéd zászló által védett házak 
számát, valamint egy, a Vöröskereszt é -
gisze alatt létrejövő gyűjtőtábor felál lí -
tást tervezte. A legtöbb zsidó életét a -
zonban a svéd követség által kiállított
menlevéllel sikerült biztonságba he lyez -
nie. Jóllehet 1500 „Schutzpass” kibo -
csá tására kapott engedélyt, sikerült ezt
a számot 4500-ra emelnie, a való ság -
ban még ennél is jóval többet adtak ki.
A nagy veszélyt vállaló Wallenberg - ha
kellett - a vagonokból is kiszedte a zsi -
dókat, s gyakran puszta jelenlétével, ha -
tározott fellépésével is életeket men tett.

A szovjet csapatok 1945 janu árjá ban
szabadították fel a budapesti gettót, a
diplomata 17-én hagyta el Budapestet,
ekkor látták utoljára. További sorsa, ha -
lálának helye és időpontja tisztázatlan.
Annyi bizonyos, hogy sofőrjével e gyütt
letartóztatták és a Szovjetunióba hur -
colták. A szovjet kormány 1947-ben a -
zonban úgy nyilatkozott, hogy „Wal -
lenberg nincs a Szovjetunió területén”, 
és feltételezhető, hogy a budapesti har -
cok során életét vesztette. 1957-ben And -
rej Gromiko szovjet külügyminiszter azt
a hivatalos tájékoztatást adta, hogy Wal -
lenberg 1947. július 17-én halt meg a
moszkvai Ljubjanka börtönben, szív -

ro ham következtében. Egy volt fogoly
állítása szerint a diplomata a Jeges- ten -
ger partjához közeli egykori Vorkuta
munkatáborban hunyt el 1950 nyarán
skorbutban, míg egy bátrabb elmélet
szerint Wallenberg a 80-as évekig is él -
hetett.

A gépeltérítő

1971. no vem ber 24-én egy sötét öl -
tönyt, elegáns, fehér galléros pólót, fe ke -
te nyakkendőt, fekete napszemüveget
viselő úriember szállt fel a portlandi
(Or e gon, USA) nemzetközi repü lőtér -
ről a Wash ing ton állambeli Se at tle-be
tartó Boe ing 727-100-as járatára. A fel -
szállás után Dan Coo per egy cetlit csúsz -
tatott az egyik utaskísérő kezébe, ame -
lyen közölte, hogy a gépet eltérítették
és bomba van nála, továbbá szerette vol -
na, ha a stew ard ess helyet foglal mel -
let te.

Az ijedt hölgy miután megbi zonyo -
sodott Coo per állításának valódi ságá ról,
továbbította a merénylő kívánságait a
pilótának: 200 ezer dollárt kért húszas
cím letű jelöletlen bankjegyeken, továb -
bá két ejtőernyőt és két mentőernyőt sze -
retett volna, amelyet a se at tle-i repü lő -
té ren adtak át neki. Cserébe a pilóták, a 
fedélzeti mérnők és az utaskísérő kivé -
telével elengedte az utasokat, majd új -
ra felszállt az utasszállító.

Bár az ejtőernyők azt való színű sí tet -
ték, hogy a géprablók többen vannak,
Coo per magányos bűnöző volt. Miu tán
magára erősítette a pénzzel teli táskát,
felvette az ejtőernyős táskákat és a 3-4
ezer méteres hegycsúcsokkal tarkított
Cascada-hegység környékén kiugrott a 
gépből. Ezt követően eltűnt, hollétéről
semmilyen információ nincsen. Sokak
szerint nem élte túl az ugrást, hiszen ezt
megelőzően senki sem ugrott ki utas -
szállítóból. (mult-kor)
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Olvassa az
Erdélyi Gyopár

idei negyedik lapszámát
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület két havonta megje -

lenő, természetjárás, honismeret, környezetvéde lem
téma köröket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki 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 Demokrá cia 
Köz pontban. Ára 35 lej.

Megjelent az EKE
2015-ös falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -
mutatja a széki szépségeit, a székely ruha
mintáit, a csángók viseletét... és mindezt a
jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy

az erdélyi népviseletek tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo -
mány nem rab és nem beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke -
séggel felmutatni és továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra
ajánlva az EKE-tagok fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt
már To rockón, s “ki a természet
nagysze rű ségében élvet talál, kire
az eszményileg szépnek hatása
van”, az nem tudja fe led ni e vidé -
ket, és bizonnyal vissza fog ide
vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila
legújabb könyvének előszavában. A Szép Mag yar Könyv 2012 versenyében
döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum szerzője ezúttal Torockót és
környékét járja be a régi képeslapok segítségével. Időutazás Erdély e csodálatos
részében, mely nem hiányozhat a termé szet sze retők könyvespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.

 5 társasági helyzet,
 ami önmagában hizlalhat

Tudtad, hogy nemcsak a kaja minősége és mennyisége számít,
hanem az elfogyasztásának mikéntje is? Összegyűjtöttük, mikor
kell különösen odafigyelned a bevitt tápanyagok arányára és össze -
tételére.

A fiúkkal a kocsmában
Persze, tudjuk: a magad ura vagy, aki a saját

döntéseit irányítja. Csak nem pont a haverjaid
társaságában!

Egyesült királyságbeli szakértők kimutatták, 
hogy a férfiak 20 százalékkal több kalóriát vesz -
nek magukhoz azonos nemű barátaik közelé -
ben, mint egyedül.

„Ha tehát a barátaid csípős csirkeszárnyat
meg nachost rendelnek salsaszósszal, valószí -
nű leg te is azt fogsz.

Az ekkor feléledő versenyszellemről nem is
beszélve, ami elplántálja benned a kisördögöt,
hogy jó lenne legyőznöd őket mennyiségileg…

Kajálós randi
Ösztönkésztetés vezérel, hogy rendeld meg a háromnegyed kilós steaket,

ugye?
A Pennsylvaniai Egyetem kutatói megállapították, hogy a hölggyel va cso rá -

zó urak átlagosan 1141 kalóriának megfelelő ételt vettek magukhoz, míg a srá -
cokkal csak 900 csúszott le.

Gondolj csak bele, havi szinten ez mennyit jelenthet!
Megúszhatod az emiatti pocakosodást, ha tényleg tudatosan választasz az

étlapról.

Egyedül, tévézés közben
Bizony, ez is egy társasági helyzet, ahol a masina gondoskodik róla, hogy ne

maradj teljesen magadra.
A Massachusettsi Egyetem munkatársai rávilágítottak, hogy a kedvenc mű -

sorodra tapadva akár 71 százalékkal is megnőhet a magas kalóriatartalmú ételek
fogyasztása.

Ennek tudományos magyarázata, hogy az agyad a képernyővel társítja a rá -
gás és a nyelés folyamatát, tehát gyakorlatilag automatikusan falni kezdesz.

Vesd be inkább a kockára vágott zöldségeket és gyümölcsöket!

Otthon a családdal
Kitűnő szakácsnak tartod magad, csak idő hiányában ritkán alkotsz?
Nos, ezzel a legtöbben így vagyunk.
De nem szabad túlzásba vinned a saját műved csodálatát – még akkor sem, ha 

„gyárilag” hajlamos vagy rá.
A Cor nell Egyetemen megállapították, hogy a fazékból, tepsiből vagy serpe -

nyőből falatozó szakácsnak sokkal több kalória csúszik le a torkán, mint annak,
aki csak a kész mű elmajszolásában érintett.

Társasági eseményen
Ami a szíveden, az a szádon, hiszen szókimondó fickó vagy? Remek! Ám

akkor is kiállsz-e magadért, amikor a táplálkozás a téma?
Ha valaki megkínál egy bizonyos fogással, vagy érdeklődik, miért pont ezt

vagy azt eszed, vajon mi lesz a válasz?
„Az önuralom gyakorlásának ilyen irányú felvállalása személyközi konflik -

tushoz vezethet” – magyarázza Julie Exline, a Case West ern Re serve Uni ver sity
professzora.

A megoldás az élet egyéb területein is hasznos: ne foglalkozz mindig azzal,
mit gondol a másik! Sándor Alexandra (men.hu)
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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

�
„Olyan csend van így nélküled, / 

Hogy szinte hallani, / Amit még u -
tol jára / Akartál mondani.”

(Váci Mihály)
Fájdalommal és végtelen

szomo rúsággal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

özv. BENDE ISTVÁNNÉ,
szül. Letanovszky Klára

nyugalmazott magyartanárnő
2014. augusztus 14-én, életének

86. évében itthagyott bennünket.
Drága halottunkat 2014. augusztus
16-án, a máramarosszigeti
református teme tőben, a római
katolikus egyház szer tartása szerint
helyeztük örök nyu ga lomra.

A megboldogult lelki üdvéért az
engesztelő szentmiseáldozatot
2014. augusztus 23-án, 17.30
órakor mu tatjuk be a
máramarosszigeti római katolikus
templomban.

Amíg élünk, emléke szívünkben él!
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik a szeretett 

FERENCZI MIHÁLY
(Bubu)

temetésén részt vettek, sírjára ko -
szorút, virágot helyeztek, fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család

 MEGEMLÉKEZÉS

„Szomorú az út, mely sírodhoz
ve zet, ahol megpihent dolgos két ke -
zed. Megpihenni tértél, hol nincs
több fájdalom, de szívünkben itt
leszel, mert hiányzol nagyon!”

Fájó szívvel emlékezünk 2014.
február 21-re, amikor a szeretett
férj, testvér, sógor, keresztapa

INCZE LÁSZLÓ
eltávozott szerettei köréből.
Nyugalma legyen csendes, em -

lé ke áldott. Felesége Rózsika, test -
vé rei Lilike és Árpi és családjaik.

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Teleki Házban!

* GYÓGYTORNA –  jövő ked den
ELMARAD, a rákövetkező hé ten 17.30
órától várják szeretettel az érdek lőd ő ket!

* A TERSÁNSZKY KÖNYV TÁR
au gusz tusban ZÁRVA!

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – szep -
tember 4., VÁSÁROS NA MÉNY –
a u gusz tus 28. 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).

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA
festőművészek albumai

Keresse a Teleki Házban!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
KÖNYVTÁR: 0362-401260

„VÁSÁRFIA”
Kézmíves Tábor
– régi idők játékai –

augusztus 25-31. között,
a Teleki Mag yar Házban.

Érdeklődni, feliratkozni a 0740-
 751490-es telefonszámon lehet, vagy
személyesen a Ház irodájában!

Költségtérítés 150 lej. A feli rat ko -
zott táborlakókat a részvételi díjjal
együtt várjuk hétfő reggel 9 órakor
a Teleki Mag yar Házba!

Megjelentek a Bánya-Vidék
Honismereti Vetélkedő nép -
szerű „Otthonunk, és az is ma -
rad” logójával díszített NAGY -
BÁNYA-PÓLÓK, amelyek bevé -
telét a Teleki-kúria felújítási
munkálatainak költségeire for -
dít juk. A pólók darabja 50 LEJ
(S- től XXL-ig mindenféle mé -
ret ben) és mindegyikhez egy 10
lejes TÉGLAJEGYET IS adunk
AJÁNDÉKBA. Vásárolni a Tele -
ki Mag yar Ház irodájában lehet!

Vásároljon
NAGYBÁNYA

PÓLÓT!
Téglajegyet kap

ajándékba!

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.

CSCI-felmérés: Ponta legyőzné Johannist
Vic tor Ponta kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el nö ke

nyerné az államfőválasztást, ha azt most vasárnap tartanák – de rül ki 
a CSCI legfrissebb felméréséből.

A kutatás szerint Ponta a voksok 46 
százalékát kapná az első fordulóban,
Klaus Johannis, a jobbközép ACL je -
löltje pedig 24 százalékra számíthat. A
további sorrend: Călin Popescu Tări ce -
anu (Reformliberális Párt, 9 százalék),
Dan Diaconescu (PPDD, 5 százalék),
Cristian Diaconescu (PMP, 5 szá za lék).
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 4
százalékra számíthat.

Ponta a mádosik fordulóban is győz -
ne, a felmérés szerint a voksok 58 szá -
zalékát kapná meg, míg Klaus Jo han -
nis csupán 42 százalékra számíthat.

Klaus Johannis, aki a Nemzeti Li be -
rális Párt (PNL) elnöke, a Keresz tény-
 Li berális Szövetség (ACL) elnökje lölt -
je, egyébként közölte: ha nem sikerül

megnyernie az idei államfőválasztást,
akkor az új PNL társelnöke lesz, célja
pedig a 2016-os parlamenti választás
megnyerése.

A politikus azt is közölte, hogy a -
mennyiben megnyeri az államfő válasz -
tást, közvetítő szerepet vállaló, integ ra -
tív elnök kíván lenni. Leszögezte: sza -
vatolni kívánja az igazságszolgáltatás
függetlenségét, és fel kívánja élénkí te -
ni az oktatás, az egészségügy és a nyug -
díjrendszer reformjáról szóló közbe -
szé det. Közölte: meg kívánja vál toz tat -
ni a romániai politizálás stílusát, hi szen
– szerinte – Nagyszeben polgár mes te -
re ként már bizonyította, hogy lehet kor -
rupció nélkül is szolgálni a polgárokat.

(kronika.ro)

 A MÉLYSÉGEK
CSODÁJA

- al bum a Bányavidék
ásványairól -

Az Elec tro Sistem
kiad vá nya

megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban!
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A nagybányai HCM nyerte a
Bajnokok Trófeáját!

Augusztus 15 – 17 között rendezték meg  Nagybányán a Bajnokok Trófeáját.
A hat csapat közül a hazaiak bizonyultak a legeredményesebbnek a három napos 
küzdelem végén, a Nagybányai HCM mindhárom mérkőzését megnyerve
elhódította az első ízben kiírt trófeát. Íme az eredmények:

Augusztus 15., péntek: FTC Rail
Cargo Hungária Bu da pest – Juventa
Michalovce 40 – 25 (22 – 12). Az ered -
mény önmagáért beszél.

Nagybányai HCM – RK Krim Mer -
cator Ljubljana 41 – 26 (17 – 12). A
hazai lányok “lemosták” a pályáról az
egykor szebb napokat látott szlovén
baj nokot.

Augusztus 16., szombat: Asztra ha -
nochka – Juventa 41 – 27 (25 – 15). Job -
bak voltak az orosz lányok.

Rosztov Don – Krim Ljubljana 33 – 
25 (18 – 14). Biztos “doni” győzelem.

FTC – Asztrahanochka 38 – 33 (21
– 15). Küzdelmes kis meccs volt.

HCM – Rosztov Don 27 – 23 (13 –
12). Az örömben üröm, hogy Gei ger
Melinda súlyosan megsérült.

Augusztus 17., vasárnap:
Az 5. helyért: Krim Ljubljana – Ju -

venta Michalovce 28 – 27 (16 – 13).
Legalább egy góllal jobbak voltak a
szlovén lányok.

A 3. helyért: Rosztov Don – Astra -
ha nochka  35 – 36 (31 – 31; 10 – 15) .

Hét méteresek döntöttek az asztrahányi 
lányok javára.

A következőkben az FTC hon lap -
ján megjelenteket közöljük a tornáról.

A nagybányai felkészülési tornán
csapatunk második helyen végzett, mi -
után a döntőben két góllal kikapott a
hazai együttestől. Kovacsicz Mónika
és Laura Steinbach kisebb sérülés
miatt nem lépett pályára vasárnap.

Az eredményhirdetésen három ké -
zi lab dázónkat külön is díjazták. A tor -
na legjobb játékosa Nerea Pena, a leg -
jobb balátlövője Tomori Zsuzsanna,
míg legjobb beállója Szamoránsky Pi -
roska lett.

A Nagybánya elleni mérkőzést és a
hétvégi tornát két kiváló játékosunk ér -
tékelte.

Szamoránsky Piroska: Úgy gondo -
lom, hasznos volt ez a torna a selej te -
zőre való felkészülésünk szempont já -
ból, hiszen szeptemberben is hasonló
iramú mérkőzésekre számíthatunk. Saj -
nos többen voltak sérültek a csapatból,
vagy valamilyen kisebb problémával

ját szottak. A Nagybánya elleni mér kő -
zés viszont több szempontból is jó volt. 
Abszolút csapatként működtünk és volt
tartásunk. Aki épp pályán volt, kihozta
magából a maximumot. Remélem, hogy
egy hét múlva a hazai tornánkon vissza 
tudunk majd vágni a román csapatnak
a döntőbeli vereségért.

Tomori Zsuzsanna: Sajnos Móni és
Laura sem tudott pályára lépni a dön -
tőben, így nem volt annyi variációs le -
hetőségünk, mint román ellenfe lünk -
nek. Ahhoz képest, ahogy ki tudtunk
áll ni, szerintem nagyon jól megol dot -
tuk a feladatunkat. Katarina nagyon jól 
védett mögöttünk. Összességében te -
hát pozitívan értékelem a tornát. Tud -
juk, mik voltak a hibáink. Most újabb
egy hetünk lesz készülni és csiszolódni 
a következő megmérettetésig. Az Elek
Gyula Kupán hazai pályán játszunk
majd. Bízom benne, hogy ugyanolyan
jó hangulat várja majd a csapatokat,
mint amilyen Nagybányán volt. Sze -
ret ném, ha a következő vasárnapon mi
ünnepelnénk, és a román csapatnak
kel lene majd kicsit keserűbb szájízzel
hazautaznia.

Döntő
Nagybányai HCM - FTC-Rail
Cargo Hungaria 29-27 (14-13)
A mérkőzés elején inkább az tör -

tént, amit az FTC akart, majd a ha -
zaiaknak sikerült elhúzniuk már öt gól -

lal is, de a végén a mag yar csapat fel -
jött két gólra, a HCM pedig megnyerte
a trófeát.

A torna végeredménye
1. Nagybányai HCM
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 
3. Astrahanochka Asztrahány 
4. Rostov Don 
5. RK Krim Mercator Ljubljana 
6. Juventa Michalovce 
Díjazottak
Gólkirálynő: Mirjeta Bajramoska

(26 gól, RK Krim Mercator)
Legjobb kapus: Paula Ungureanu

(HCM)
Legjobb védőjátékos: Anastasia Lo -

bach (HCM)
Legjobb játékos: Nerea Pena (FTC- 

Rail Cargo Hungaria)
Fair Play-díjas: HK Juventa Mi -

cha lovce
All Star-csapat
Kapus: Paula Ungureanu (HCM)
Balszélső: Camilla Herrem (HCM)
Balátlövő: Tomori Zsuzsanna (FTC-

Rail Cargo Hungaria)
Irányító: Ekaterina Ilina (Rostov

Don)
Jobbátlövő: Anna Vyakhireva (Astra -

hanochka Astrahan)
Jobbszélső: Julija Managarova (Ros -

tov Don)
Beálló: Szamoránsky Piroska (FTC-

Rail Cargo Hungaria)

Fotók: Deák László

Polgár Judit befejezi a
versenyszerű sakkozást

A The Times magazinban meg -
jelent interjújában Polgár Judit be -
je lentette, hogy visszavonul a ver -
senyszerű sakkozástól. A 38 éves
sakkozó 25 éve, 1989. január 1. óta 
vezeti a női világranglistát. 

A nővéreivel, Zsuzsával és Zsó -
fiával, valamint Mádl Ildikóval al -
kotott válogatottal 1988-ban és
1990-ben olimpiai bajnoki címet
szerzett. Az első olimpiáján, 12 éve -
sen 13 partijából 12,5 pontot szer -
zett, azaz mindössze egyszer ját -
szott döntetlent, többi ellenfelét le -
győzte. Később – mai napig egye -
düli nőként – kizárólag férfi, s az ő
részvétele nyomán már nyíltnak ne -
vezett versenyeken indult, női tor -
nán egyáltalán nem.

Polgár Judit 1991-ben, 15 éve -
sen és 5 hónaposan szerezte meg a
nemzetközi nagymesteri címet, ilyen
fiatalon ez addig senkinek nem si -
került, egy hónappal döntötte meg
a legendás Bobby Fischer 1958-as

rekordját. Egyik legnagyobb sike -
rét 2003-ban érte el, amikor a hol -
landiai Wijk aan Zee-ban, a világ
legjobb sakkozóit felvonultató tor -
nán veretlenül második helyen vég -
zett mindössze fél ponttal elma -
radva a későbbi világbajnok indiai
Viswanathan Anandtól, de egy pont -
tal megelőzve az aktuális világ baj -
nokot, az orosz Vlagyimir Kram -
nyikot.

Polgár Judit tíz világbajnokot
és világelsőt győzött le pályafutása 
során, így nem véletlen, hogy a The
Times azzal a címmel búcsúztatta
el, hogy „A királynő, aki leleplezte 
a királyok arroganciáját". Hagyo -
má nyos vagy rapid partiban áldo -
zatul esett neki többek között Mag -
nus Carlsen, Anatolij Kar pov, Gar -
ri Kaszparov, Borisz Szpasszkij,
Vaszilij Szmiszlov, Veszelin Topa -
lov, Viswanathan Anand, Ruszlan
Ponomarjov, Alekszandr Halif -
man és Rusztam Kaszimdzsanov.

A sakktörténet legjobb női já té -
kosa a legmagasabb Élő-pont szá -
mát – 2735 pontot – 2005 júliu sá -
ban érte el. Legjobb helyezése a
férfi-világranglistán a nyolcadik
hely volt, ebben a pozícióban elő -
ször 2004 januárjában állt. A Hal -
hatatlan Mag yar Sportolók Egye -
sülete az év elején a tagjai közé vá -
lasztotta. A kétgyerekes család -
anya a jövőben alapítványára és az 
iskolai sakkoktatás további nép sze -
rűsítésére kíván fokozott figyel -
met fordítani. (Krónika)
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Három pont a jó
vásárhelyi hajráért 

Az utolsó pillanatokban sikerült otthon tartania
a győzelemért járó három pontot a Marosvásár he -
lyi ASA-nak, amely végül Bruno Mar tins 90. perc -
ben és Amauri 92. percben szerzett góljával 2-0-ra
verte a vendég Con cordia Chiajnát az élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában.

„Ilyesmit nem lehet művelni, egyértelműen hát -
rányt szenvedtünk a játékvezetés miatt” – fakadt ki
a vasárnapi találkozót követően Marius Şumudică.
A vendégek vezetőedzője többek között azt rótta
fel a bukaresti Bîrsannak, hogy az nem mutatta fel a 
második sárga lapot Gogának egy kezezésért, vala -
mint nem fújt be támadószabálytalanságot a maros -
vásárhelyiek második góljakor. A mérkőzést
amúgy mindkét csapat emberhátrányban fejezte be: 
Brlecici az első félidő hoszszabbításában látta meg
a piros lapot, míg a vásárhelyiektől a 75. percben
állították ki Mureşant.

Íme az eredmények: Steaua – Pandurii 6–0,
Astra – CSMŞ Iasi 2–1, Medgyesi Gaz Metan –
CSU Craiova 1–0, Petrolul – Rapid 0–0, Maros -
vásárhely – Con cordia 2-0, Galaci Oţelul – Boto -
şani 0-1, Ceahlăul – Dinamo 1–1, Kolozsvári "U" – 
Brassói FC 1–1, Viitorul Voluntari – Kolozsvári
CFR 0–2. (A Krónika nyomán)

Az oldalt összeállította: 
SIMORI SÁNDOR


