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Petőfi emlékünnep, Bem
mellszobrának leleplezése

Az ünnepség programja:
10.30 óra: Ünnepi istentisztelet a

református templomban
Igét hirdet Tőkés László püspök,

EP képviselő
11.45 óra: Bem József mellszob -

rá nak leleplezése
Avató beszédet mond:
– Kovács István történész, Bem- ku -

tató
– Bem szülővárosának, Tarnowo-

 nak  (Lengyelország) képviselője
– Hoppál Péter kulturális állam -

tit kár
– Zákonyi Botond, Magyarország 

bukaresti nagykövete
Ünnepi műsor
Koszorúzás
Díszőrséget áll a Hajdú-Bihar Me -

gyei Lovas és Huszár Hagyo mány őr -
ző Egyesület

13.30 óra: Szeretetvendégség
16.00 óra: A hagyományos Petőfi 

emlékünnep szabadtéri műsora
Köszöntő beszédek
Fellépnek:
– Somfa néptánccsoport

–  A nyírmeggyesi Általános Is ko -
la néptánccsoportja

– A nyírmeggyesi Aranyeső Nép -
dalkör

- folytatás a 3. oldalon -

Ízek és zamatok a 
Főtér Fesztiválon

Szeptember 19-21.

Az idei rendezvénysorozat
színes íz- és italkavalkádot 
kínál a térre látogatóknak. 

Íme néhány ajánlat:

Állandó vásár:
Saitos kürtőskalács- és lángossütöde, Gál étkezőstand (magyaros ételek), a

krasznabélteki Nachbill pincészet borai, a tiszaföldvári Szicsek Pálinkafőzde pá -
linkái, sörsátor, aszaltgyümölcsös sátor, és egyéb finomságok, továbbá

Szeptember 20., szombat:

11.00 - 12.30: Főtér Fája születésnap óvodásokkal, az Iskoláinkért, Gyer me -
ke inkért Egyesület szervezésében. A magyar nyelvű oktatást népszerűsítő zöld prog -
ram. A 2011-ben ültetett, tehát idén éppen „óvodás korú” Főtér Fája szüle tés -
napját ünnepeljük, amelyre meghívjuk a nagybányai ovisokat. Ajándékképpen
minden ovis hoz egy-egy rajzot arról, hogy mit kíván a Fának, és csoportonként
énekkel köszöntik az „ünnepeltet”, aki tortával kedveskedik vendégeinek. A raj -
zokat az ünnepelt körül állítjuk ki.

16.30 - 17.30: Paprikáskrumpli vetélkedő (kisszínpad). Idén Nagybánya és a
környék legízletesebb paprikáskrumplijai versenyeznek! Az ízvetélkedőre bárki
benevezhet, a versenyzők a főztjüket melegen hozzák ki, kezdés előtt 10 perccel.

18.00 - 21.30: Fesztivál koktél a Mil len nium Vendéglő jóvoltából. Alkoholos
és alkoholmentes koktélok keverése és árusítása a téren, és koktél-különkiadás a
Fesztivál színeiben.

19.00 - 20.30: Boros nótaest a Vinkliben (a krasznabélteki Nachbill pincészet
boraival), a nagybányai RMDSz szervezésében, (folytatás a 2. oldalon)

Közlemény

2014. szeptember elsején nyitja meg ka pu -
it a Limpegye Nemzetközi Festőtábor Fel ső bá -
nyán. A Felsőbánya nevet viselő művészeti e -
se mény célja többek között felhívni a művé -
szetpártolók és -kedvelők figyelmét Felső bá -
nya művészeti múltjára, a híres Nagybányai
Festőiskola művészei által kedvelt külön le ges
helyre, amely nagyon sok festőt megihletett.
Az itteni tájak, motívumok gyakran vissza kö -
szönnek a felsőbányai kötődésű festő művé szek
alkotásaiban.

Ez az első kezdeményezés új teret kínál és
hagyományt szeretne teremteni egy jövőbeli
művészeti központ számára, valamint meg te -
remti annak lehetőségét, hogy állandó tárla ton

mutassuk be az itt készült alkotásokat. Neves
és híres festőművészek munkáit láthatják majd
a szemlélők. 

A Limpegye Alapítvány szervezői I. D. Pop
és Hit ter Ferenc, a Polgármesteri Hivatallal kö -
tött partnerkapcsolati egyezség értelmében i -
gye kezni fognak az itt született, vagy ide kö -
tő dő alkotásokat minél szélesebb körben meg -
ismertetni.

Az idei tábor a tervek szerint Dudás Gyu -
la, Bitay Zoltán, Suciu Nicolae, Tent Au rel, Ko -
vács Emil Lajos, Győri Sánta Kinga és Tal pos
Eliz a beth grafikus- és festőművészeket látja
vendégül.

A témával kapcsolatos cikket a 4.
oldalon olvashatják.

Kiállítás
Szeptember 16-ig látogatható a nagy bányai Képző mű -

vészeti Galériában (B u karest sugárút, 6. szám) Balanyi 
Ká roly és Balanyi Zoltán közös képzőművészeti kiál lítá -
sa, melynek megnyitója kedden volt - tudtuk meg dr. Ioan
An gel Negreantól, a Megyei Képzőművészeti Múzeum Nagy -

bánya Művészeti Központjának pro gram- és marketingigazgatójától.

A magyarországi, egé szen
pontosan kecskeméti művé -
szek tárlatát Kecskemét Me -
gyei Jogú Város Önkor mány -
zata, a Romániai Képző mű vé -
szeti Szövetség nagy bá nyai fi -
ókja és a Képzőművészeti Mú -
zeum Nagybánya Művészeti
Központja közösen szer vez te. 
A kiállítást dr. Tiberiu A lexa
műkritikus nyitotta meg. (ta)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangé likus- Lu -

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

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony plébániatemplomban  au gusz -
tus 23-án örök hűséget esküdött egy -
más nak Ilucz Sándor, néhai Ilucz
Sán dor és néhai Voiegar Mária fia és
Bucska Ildikó, Bucska József és Sza -
lontai Katalin lánya.

* A Nagybánya-óvárosi Re for má -
tus Egyházközség templomában au -
gusztus 31-án délelőtt 10 órakor osz ta -
nak úrvacsorát az újkenyér ünnepének
tiszteletére.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Günther született Rabb Má -
ria testvérünket, aki 75 évesen hunyt el 
és Wolf született Rajcsányi Marga ret -
ta Katalin asszonytestvérünket, akit 81
évesen szólított magához az Úr.

* Ugyanitt kötött házasságot Pa len -
csár Péter, Palencsár Francisc és Stei -
ner Anna fia és Csendes Andrea, Cer -
neştean Vasile Ştefan és a néhai Kádár
Ildikó lánya; tanúkként Steiner Mihály,
Steiner Ella, Croitor Claudiu és Croitor 
Camelia voltak jelen. Házasságot kö tött
Tóth At tila, Tóth Ferenc és György Il -
dikó fia és Béres Júlia Erika, Béres Sán -
dor és Nagy Julianna lánya, valamint 
Hoffman Jenő Zsolt, Hoffman Jenő és 
Szabó Klára fia és Farcău Loredana
Carmen, Farcău Vasile és Lazea Vic -
to ria lánya; tanúkként Molnár Csaba,
Hoffman Enikő, Pitiş Dar ius és Pitiş
Andrada voltak jelen. Ugyanitt eskü dött
örök hűséget egymásnak Vargovszki
Csaba László, Vargovszki László és Me -
zei Berta Gizella fia és Dejeran Me lin -
da Mónika, Dejeran György és Duc ker
Mónika lánya; tanúik voltak Var gov szki
Gizella, Duczon Rob ert, Dejeran Mó -
nika és Meresz János. Házasságot kö -
tött Gramovschi Adrian Paul, Gra -
movs chi Paul és Modac Ecaterina fia
és Bîlc Nicoleta , Bîlc Tănase és Oros
Ana lánya; tanúkként Bîlc Flo rin Ad -
rian, Bîlc Nina, Suciu Flo rin Marius és
Suciu Bianca voltak jelen. Ugyanitt es -
küdött örök hűséget egymásnak De mi -
an Rob ert Gheorghe, Demian Vasile
Roland és Ştirb Ve ron ica fia és Horje
Manuela Melinda, Horje Mar cel és Loi
Magdolna lánya; tanúik voltak Vinţ Pa -
ul Valer és Carmen Cristina. Isten ál dá -
sa legyen e megkötött házasságokon!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában a ke -
resztség sakramentumában részesült Hîr -
ja Carla Elena, Sebastian Liviu és Ciu -

re Codruţa Nela kislánya, akit Hîrja Sa -
bin és Vlad Livia tartottak keresztvíz a -
lá; valamint Gerebes Dan iel, Loredana 
édesanya  kisfia; továbbá  Smical Axel
Ştefan, Smical Mar ian és Scheip La ri -
sa kisfia, akit Dumitraş Jenica Mărioa -
ra és Hada Ioana tartot tak keresztvíz alá.

Bunda Csilla Annamária

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Ízek és zamatok a Főtér Fesztiválon
(folytatás az első oldalról) nótáskedvű házigazda: Simori Sándor.

Szeptember 21., vasárnap:

13.30: Gulyásozás a Vinkliben 

Sportrendezvények a Főtér Fesztiválon
Szeptember 20., szombat:

13.00 - 15.30: Minden, ami gurul - sportvetélkedő V-VIII. osztályosoknak (a
nagy színpad előtti téren). Sportversenyek V-VIII. osztályos diákok számára, a -
kik ver hetetlenek rollerezésben, görkorcsolyázásban, gördeszkázásban vagy bi -
cik lizés ben. Fiúk és lányok egyaránt jelentkezhetnek, a verseny előtt 2 órával,
az info- sá tornál.

15.45 - 18.00: Németh László a Fesztiválon - Kosárlabda-bajnokság a V- XII.
osztályosoknak, a Nicolae Iorga Általános Iskola mag yar tagozatos diákjaival
e gyütt. A bajnokságon bíráskodik: Szkiba Sándor tornatanár.

20.00 - 20.30: Önkéntes en er gizer - szabadtéri játékok az önkéntesekkel (nagy -
színpad előtt)

Szeptember 21., vasárnap:

10.30 - 16.00: Bányaton - távfutóverseny, Saitos Norbert szervezésében. In -
dulni a versenyen három kategóriában lehet. Rövidtáv kategória: 2,5 km (kö -
rül be lül 10-15 perc futás) a liget végéig és vissza - minden korosztály részt ve -
het. Közepes táv kategória: 5 km (körülbelül 30-40 perc futás) a fokhagymási
ven déglőig és vissza - 14 éven felülieknek. Hosszútáv kategória: 10 km (kö rül -
belül 60- 80 perc futás) a Petőfi-tanyáig és vissza - 18 éven felülieknek, előedzés
szük séges. Előjelentkezés az infó-sátornál péntek estig, vagy a verseny előtt 30
perc cel a helyszínen (Főtér, Híd utca torkolata). Minden résztvevő emléklapot,
il let ve dísznövényt kap ajándékba. A kategóriák nyertesei komoly díjakat vi het -
nek ha za.

 11.00 - 15.00: Tréfás népi vetélkedők. Az asszonycipeléstől a pet rence rúd -
tartásig - hagyományos ügyességi játékok a Debreczeni Produkció animá tora i -
nak vezetésével. Nevezés 30 perccel a kezdés előtt az info-sátornál.

2018-ra egymillióan szerezhetnek 
mag yar állampolgárságot

Kormányzati prioritás, hogy
2018-ra egymillióan szerezhes sék
meg a mag yar állampolgárságot, 
és élhessenek az ezzel együtt járó
joggal – jelentette ki a Minisz ter -
el nökség nemzetpolitikáért fele -
lős helyettes államtitkára kedden
Szentendrén, a 26. Kárpát-me den -
cei Főiskolás Táborban.

Wetzel Tamás a Rákóczi Szövet -
ség által szervezett, 110 külhoni hall -
gató részvételével zajló nyári táborban tartott előadásán kie mel -
te, hogy továbbra is töretlen az érdeklődés a mag yar állam pol -
gárság iránt. Hozzátette: eddig több mint 70 országból mintegy
660 ezer kérelem érkezett, és eddig egyszerűsített honosítással
600 ezren szereztek állampolgárságot.

A helyettes államtitkár felidézte, hogy az egyszerűsített hono sí -
tást 2010-ben tette lehetővé az Országgyűlés, megszüntetve a ko ráb -
bi bürokratikus akadályokat, s azóta bebizonyosodott, hogy ez siker -
történetté vált. Emlékeztetett rá: 2010 előtt évente 5 ezren kérel mez ték
az állampolgárságot, 2011-ben viszont a számuk már 200 ezerre ugrott.

Az elmúlt négy évet visszaidézve Wetzel kijelentette, hogy szá -
mos jó pro gram és kezdeményezés indult el, és egyebek mellett a
Bethlen Gábor Alap létrehozását említette. Kitért arra is, hogy a
határon túli támogatáspolitikában jelentős összegek forognak az u -
tóbbi időszakban, egy közelmúltbeli felmérés szerint mintegy 20,5 
milliárd forintot fordít a kormányzat a határon túli célokra mi nisz -
tériumokon, állami vállalatokon keresztül.

Wetzel Tamás a feladatok között említette a folyamatos kap cso -
lattartást is a regionális mag yar érdekképviseleti szervezetekkel.
Konszenzusteremtő, a helyi magyarság legitim képviselőit meg -
hallgató politikára van szükség – fogalmazott. (MTI)

112 éve kihaltnak hitt növényt
találtak a Radnai-havasokban

Egy utoljára 1902-ben lá -
tott csenkesz-féle újra bi zo -
nyítottan létezik a Rad nai-
 havasok Nemzeti Parkban.
A felfedezésről a védett te -
rület adminisztrációja szá -
molt be, a siker pedig Mátis 
At tila botanikushoz és csa -
patához fűződik. A hivatalosan Saussurea porci-nak
nevezett növénynek kék virága van, annak idején egy
helyi botanikus és akadémikus, Florian Porcius hív ta
fel rá a figyelmet. A napokban felfedezett példány jel -
entős felfe de zés, hiszen 112 éve nem azono sí tot ták Ro -
má niában a növényt. Az elkövetkező időszakban a he -
lyet, ahol megtalálták, szigorúan védett területté fogják 
nyil vánítani, hogy megőrizzék az állományt. (transindex)

Forrás: mno.hu
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Hollósy tábor
Nyolcadik éve folyamatosan

szer veznek Máramarosszigeten
szórványtánctábort, idén au gusz tus
4-15 között zajlott a ren dez vény a 
Hollósy Mag yar Házban. A 90-es 
években kórustáborként indult nyá -
ri pro gram mára tánc táborrá ala -
kult, melyben a má ra maros szi geti
szórványban élő gyermekek ma -
gyar néptáncot tanulnak.

Eleinte még csak egy hétig tartott, ám
négy évvel ezelőtt annyira sokan je lent -
keztek, hogy két hetesre kellett bő ví te -
ni a programot, így lehetőség volt a kor -
osztályokat is különválasztani. Első hé -
ten a negyedik osztálynál nagyobb gyer -
mekek vettek részt, második héten pe -
dig az óvodások és kisiskolások. A na -
gyok idén szatmári és mezőségi nép tán -
cokat tanultak, a szünetekben pedig kéz -
műveskedtek. Külön öröm volt tapasz -
talni, hogy a tavalyhoz képest a na gyok -
nál megkétszereződött, míg a kicsiknél 
megháromszorozódott a létszám, így
összesen több mint hatvanan vettek részt.
Ez meglehetősen jó arány ahhoz képest, 
hogy Máramarosszigeten alig 13 szá za -

lékban élnek magyarok. A kicsik mold -
vai, felcsíki valamint dunántúli tán cok -
kal ismerkedhettek meg, ezen kívül kéz -
műveskedtek. Harmadik éve furulya ok -
tatás is zajlik a máramarosszigeti tá bor -
ban. Az idei év attól is különleges volt,
hogy néhány olyan mag yar gyermek is
eljött a táborba, akik már alig beszélik
az anyanyelvüket. Ez feltehetően an nak
tudható be, hogy ők vegyes házas ság -
ból születtek. Az egy hét alatt sikerült
néhány népdalt és szófordulatot elsajá -
títaniuk, ami biztató jel lehet a jövőre
nézve. A közösségépítő jellegén túl a
tábornak köszönhetően az elmúlt év ben
megalakult a SZIGET Táncegyüttes Tu -
ri Zsófia és Lovász Dénes budapesti ok -
tatók vezetésével, amely tavaly már a
Nagybányai Mag yar Napokon is fellé -
pett. A tánctanítás pedig folytatódik év
közben is, szüreti, karácsonyi, farsangi,
valamint locsoló táncházak is lesznek.

A máramarosszigeti Hollósy Ház az 
Erdélyi Mag yar Közművelődési Egy esü -
let által elsők között elindított romániai 
Magyar Házak egyike. Az intézmény
1997-ben nyílt meg, ebben ma már szin -
te csak gyermek és ifjúsági programok
vannak. Az idei év egyik teljesít mé nye,
hogy alakulóban van egy cser kész csa -
pat is. A szórvány tánctábort a Bethlen
Gábor Alap és a Kárpátikum Köz hasz nú
Alapítvány támogatta. (nagybanya.ro)

Homokszemcsék
a szemben

1.) Azt tartják, az erős jellemű
em ber olyan, mint a kovács kezében 
a vas, minél többet edzi, annál ke -
ményebb. De, mi történik akkor, ha
már felizzítottuk és saját akaratunk
szerint formáljuk, alakítjuk? Hát tet -
szésünk szerintivé válik. Párttagok
esetében is menő.

2.) Az újra és újra fejlődő tu do -
mányról azt tartják egyesek, tisz te -
let a kivételnek, hogy egy ásónyom -
mal le van maradva a mindennapos
gyakorlatoktól és előhozakodnak pél -
dákkal, mint a pásztorok sípfújása
vagy az ilyen-olyan fúvós, fahang -
szereken való unaloműző ,,zenél ge -
tés”, míg megszületett a hang kon -
zer válója: a kotta. Aztán az em ber a 
kenyér mellé sokáig a szalonnát et -
te, míg szervezetének szénhid rá tok -
ra is szüksége van. Szegény honfog -
laló őseink, semmit nem sejtettek ab -
ból, hogy ha már végre Európában
vernek sátrat, bizony az a nyereg a -
latti husika is többfajta E betűs, szá -
mozott adalékanyagokkal lesz meg -
spékelve, amik aztán elősegítenek így
vagy úgy a túlsúlyosság kiala kulá -
sá hoz, és a pejkóra sem lesz könnyű
felpattanni. Nem is kell mai lo vag -
ja inknak. Több lóerős pejkóikkal nem
egy esetben repülni is lehet, sőt o lyan
helyre, ahol jogosítványt és forgal -
mit sem kérnek.

Ilyen esetekből egyre több van.

3.) Bizonyára sokat hallottuk már, 
hogy fejlődésünk alapja a hit. A hit -
nek az a fajtája, amikor azt gon dol -
juk, hogy a holnap jobb lesz végre a
mánál. Aztán napok, hetek, hóna pok
és évek jönnek és mennek, akár a
szebb jövőt ígérgetők, csak a hely zet
marad állandó, sőt egyre rosszabb.
Nekünk és nem nekiek.

Vicsai György

Színe és fonákja:

Nyertem a lottón!
Minap azon kaptam magam, hogy a politikusokhoz hasonlóan csak ígér -

ge tek, de nem tartom be, amit vállalok.
Történt, hogy bementem egy lottózóba szelvényt váltani, ahol össze fu tot tam

egy kedves ismerőssel. Ő is szelvényvásárlással fejezte ki Fortuna isten asz -
szony kegyeirt szóló fohászát. Ismerősöm mindjárt el is mondta nekem, ha nyer,
megmenti a pénzből az anyagi gondokkal küzdő hetilapunkat. Ezt én tréfál -
kozva tovább übereltem, mondván, ha én nyerek, nem csak hogy megmentem
a lapot, hanem egy új Zazar-hídat is építtetek.

Láss csodát, tényleg nyertem a lottón az esti sorsolás során. Pontosan 16,42
lej ütötte a markom. Ebből az összegből - a gyengébbek kedvért - legalább
nyolc Bányavidéki Új Szót lehet venni.

Csakhogy addigra elfeledtem ígéreteimet, nem mentettem meg a lapot, de
még a Zazar fölé sem emeltettem új hídat. Még szivárványból sem. Pedig
hogy megígértem mindenki szeme láttára, füle hallatára.

Nem baj, majd legközelebb tartom a szavam... Választási évben vagyunk,
így nem fáj a szám megígérni... (Tamási At tila)

Láposbányaiak figyelmébe!
A közszállítási vállalat láposbányai járatainak (7-es
számú vonal) szeptember 15-ig érvényes programja
Indulás a nagybányai buszállomásról:
- hétköznapokon: 4.30; 5.30; 6.30;  10.30; 12.20,  15.40 (7/29-es járat); 17.00; 

20.20; 
Indulás az Urbistól:
- hétköznapokon: 8.15; 14.20; 22.20 (5/7-es járat);
- szabadnapokon: 4.30; 6.15; 8.45; 12.20; 14.20; 16.15; 20.20; 22.20;
Indulás Láposbányáról:
- hétköznapokon: 4.50; 6.00; 7.00 (Ulmoasaról, érkezés az Urbishoz 7.40-

 kor); 9.00; 11.00; 12.45 (érkezés az Urbishoz 13.25-kor); 15.05 (Ulmoasaról);
16.10; 17.30; 20.50 (érkezés az Urbishoz 21.30-kor); 23.05;

- szabadnapokon (5/7-es járat): 4.55; 7.00; 9.30; 13.05; 15.05; 17.00; 21.00; 23.00;

A közszállítási vállalat láposbányai járatainak (7-es
számú vonal) szeptember 15-től érvényes programja

Indulás a nagybányai buszállomásról:
- hétköznapokon: 4.30; 5.30; 6.30; 6.40;  10.30; 12.20, 15.40 (7/29-es járat);

16.40; 18.30; 20.20; 
Indulás az Urbistól:
- hétköznapokon: 8.15; 13.15 (5/7-es járat); 14.20; 22.20 (5/7-es járat);
- szabadnapokon: 4.30; 6.15; 8.45; 12.20; 14.20; 16.15; 20.20; 22.20;
Indulás Láposbányáról:
- hétköznapokon: 4.50; 6.00; 7.00 (Ulmoasaról, érkezés az Urbishoz 7.40- kor);

7.10; 9.00; 11.00; 12.45 (érkezés az Urbishoz 13.25-kor); 15.05 (Ulmoasaról);
16.05; 17.10; 19.00; 20.50 (érkezés az Urbishoz 21.30-kor); 23.05;

- szabadnapokon (5/7-es járat): 4.55; 7.00; 9.30; 13.05; 15.05; 17.00; 21.00; 23.00;

Oltott, ivartalanított kutyák gaz dikat ke resnek. Ki -
csik 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 ma le le, Baia Ma re” facebook oldalon.

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

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

Petőfi
emlékünnep

- folytatás az első oldalról -

– A sárospataki 8kor Színház mű -
vészei

– Egri József operett, mu si cal éne -
kes

– Herczku Ágnes népdalénekes és
Balogh Kálmán cimbalomművész

Éjfélig tartó bállal zárunk. A talp a -
lávalót Székely At tila és zenekara biz -
to sítja.

Az ünnepség ideje alatt meg te kint -
hető lesz a Mag yar Szent  Korona a kol -
tói református templomban,  a  Mag yar 
Koronaőrök Egyesülete jóvoltából.

Szeretettel várjuk az emlékezni és
ün nepelni vágyókat!

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

A hét mottója:
,,Fáradj, míg ez mulandó

életben vagy, holtod után

bizony eleget nyugodhatsz.”

 (Apáczai Csere János)



2014. augusztus 29. KULTÚR-TÁJ

A művészet saját szülőföldjén
A sok évtizedes is meretek birto ká -

ban és példájának tük rében megálla pít -
hatjuk: a képzőművészeti irányza tok nak,
csoportosulásoknak is van „szü lőföld -
jük”. Barbizont, Mün chent, és több más
nagy európai művé sze ti központot is i -
lyen „szü lőföldként” emlegetjük, kata -
logizáljuk. Hasonló a helyzet Nagy bá -
nyával is, ahol a világszerte ismert és el -
ismert Nagybányai Iskola, Kolónia alap -
jait Hol lósy Si mon, Ferenczy Károly, Thor -

ma Já nos, Réthy István és Iványi Grün -
wald Béla tette le, ki-ki a maga mód ján.
Az itteni iskolára manapság is büszkék
nem csak a nagybányaiak, hanem az e -
gész világ művészet kedve lői, művé szei.
Természetesen az iskola földrajzi kiha -
tása nem csupán a szűk értelemben vett
városra, Nagybányára korlátozódik, sok -
kal tágabb területen érezteti hatását. A -
hol tulajdonképpen ez az egész irány -
zat, a plain air kialakult, az az egész kör -
nyéket magába foglalja, többek között
Felsőbányát is, ahol már Hollósy Si mon
is akart festőtelepet lé te síteni, vagy aho -
vá anélkül is nagyon sokan jártak fes -
teni. Sőt, voltak, akik Felsőbányát sok -
kal fonto sabbnak, szebbnek, érdeke sebb -
nek tar tották, mint Nagybányát. 

Mindezért lokálpatriotizmussal is vá -
dolhatnak, s ez elől nem keresek kibú -
vót, hiszen az itt letelepedő és alkotó mű -
vészek is hasonlóan viszonyultak ezek -
hez a tájakhoz. Bizonyítékképpen gon -
dol junk csak a festők Felsőbányához köt -
hető visszaemlékezéseire, történeteire,
munkáira. Nem szégyellték kiállítani Fel -
sőbányán festett képeiket. Sze ren csénk re. 

Maradok tehát annál az elméletemnél, 
mely Felsőbányát teszi „felelőssé” az itt
történtekért. A városhoz kötődő művé szek
névsorát hosszú lenne papírra vetni, nem
is ez a fontos most. Ezúttal inkább arra sze -
retnék egyebek mellett rámutatni, hogy a
közelmúltban felkarolták a felső bá nyai mű -
vészetet, s teszik ezt manapság is, mind a 
régmúlt örökségének az ápolása, mind pe -
dig a jelen értékeinek a kibontakoztatása
terén.

Maradjunk a legutóbbi évtizednél, a -
mikor az egyik legjelentősebb tevé keny -
ség, a festőtáborozás az al kotói munka
legfontosabb helyszíneként szerepelt. Az
utóbbi másfél évtized őszi táborai meg -
hozták gyümölcsüket. A festő mű vé szek,
akik itt megfordultak, megszerették ezt 
a vidéket, és mindig szívesen térnek ide 
vissza. Persze, ez még nem szabad elé -
gedettséggel eltöltsön minket, hiszen van
még mit tenni. S remélem, lesz is ki cse -
lekedjen.

Ennek jegyében idén egy új kez de -
ményezés bontogatja szár nyait. 

Az európai integráció kétségkívül jó -
té konyan hat a művészek mobili tására. A

többség elismeri, hogy az EU-ban való
szabad mozgási lehetőség hatalmas elő -
re lé pést jelent, és nagyban hozzájárul a 
művészet térhódításához, új esélyeket kí -
nálva az alkotók számára.

Igaz, hogy jelenleg a városnak nincs
egy megfelelő festészeti galériája, vagy
mű vé szeti központja, a kilátások vi szont
biz tatóak. Esély van egy kultúrháznak
nevezett központ kialakítására, ami a ré -
gi moziterem teljes átalakításával jön -
ne létre, alapos újjáépítéssel, bővíté sek -
kel, egy folyamatban lévő európai pá -
lyázat részeként. Merem állítani, hogy
a három-négy kiállítótermet néhány év 
múlva meg lehetne tölteni állandó tár -
latokkal. 

Most azonban nem erről szeretnék
tudósítani, hanem egy kezde ménye zés -
ről, ami újabb, Felsőbánya ne vével fém -
jelzett festőtábor létrehozását, indítását 
eredményezheti. Remélhetőleg sem mi -
vel sem lesz alá valóbb, mint a Nagy bá -
nya nevet viselő, immár minden elis me -
rést megér dem lő tábor.

A tervek szerint nemzetközi és profi 
lesz ez a tábor, a mű vé sze tek szaka va -
tott művelőit, a festészet elismert nagy
alakjait vonultatja majd fel. Nem ama -
tőr kezdeményezésről van szó. Annak
is meg van a helye, de a mércét ettől sok -
kal magasabbra tesszük. Sok, Felsőbá -

nyát megörökítő festmény került isme -
retlenekhez, vagy méltatlan he lyekre. I -
de je, hogy a Felsőbányához kapcsolódó
képek itthon marad janak, városi tulaj -
donba kerüljenek, állandó tárlatokat ké -
pezve, a helybeliek örömére, büszkesé -
gé re.  

A sajtó és plakátok útján népsze rű -
sítjük ezt a tábort, melynek a Limpegye 
Panzió ad otthont, a kezde ményezők pe -
dig a panzió tulajdonosa, Pop Ioan Da -

niel, országosan ismert sakk bajnok és
jómagam. Re mé nyeink sze rint rövi de sen
megtaláljuk az ideiglenes he lyét annak
a kiállításnak, ahol az itt fes tett képeket 
meg mutat hat juk, és az  al ko tómű vé szek
is bemutatkoz hassa nak.

Nagy reményeket fűzök hozzá, u -
gyan úgy, mint a majd ki csit későbbi,
feltehetően kíváncsi érdeklődéshez is a 
felsőbányaiak részéről.

Hit ter Ferenc

Tersánszky Józsi Jenő, a közepes diák
A „Petre Dulfu” Megyei Könyvtár

dokumentációs osztályán őrzik a Nagy -
bányai Mag yar Királyi Főgimnázium
évkönyveit. Ezekben a kiadványokban 
megtalálhatóak a gimnázium anyagi
helyzetével kapcsolatos jelentések, a
részletes tanterv, a különböző korok te -
vékenysége, a legfontosabb ren dez vé -
nyek ismertetése, valamint a diákok év -
végi osztályzata.

Ezekből a bizonyítványokból ki de -
rül, hogy a Kakuk Marci írója nem tar -
tozott a jeles tanulók közé. A VII. osz -
tályos bizonyítványába a következő je -

gyeket írták be: vallástan - 3 (akko ri -
ban közepes jegy volt), mag yar nyelv - 
2 (a régi osztályzás szerint elégséges), 
német nyelv - 3, latin nyelv - 3, görög
nyelv - 3, történelem - 2, természettan - 3,
mennyiségtan (akkoriban elégtelen), tor -
na - 1 (jeles), magaviselet - 2.

Az őszinte, igazságszerető Ter sánsz ky
Igaz regény című visszaem lékezé sé ben
így értékeli tanulmányi eredményeit:
„Azt vittem magammal az iskolából e -
gyik hónapról a másikra, ami rám ra -
gadt az osztályban. Tanulni semmit sem
tanultam... Évről évre Isten tudja hány -
szor ismételten hallottam hol egyik, hol
másik tanáromtól:

- Ennek a Tersánszkynak az Isten
ki tűnő eszet adott, de csak a rosszra
használja...

A tanulásra, úgy tetszik ne kem, még
a közepesnél is nehezebb fejem volt bi -
zonyos dolgokban, de ez föltétlen csak 
arra vonatkozott, amit valahogyan a
magam íze szerint megfogalmazva és 
át értékelve megjegyeztem a tanul má -
nyokból.”

Az egyik évkönyv szerint Ter sánsz -
ky egy gimnáziumi kérdőívbe azt írta,
hogy katona szeretne lenni.

Könyveket nem gyűjtött, és talán húsz
olyan könyvre emlékezett, amelyek szí -
véhez nőttek. Az évkönyvekben nem ta -
láltam olyan adatokat, amelyek a diák 
irodalmi próbálkozásait tanúsítanák.
A Petőfi Sándor Önképzőkör vezető sé -
gébe nem választották be. Iskolai ün -
ne pélyen egyszer, 1903. április 11-én
Petőfi: A szabadsághoz című versét sza -

valta el. Tanítómestere elsősorban az
élet volt. Közvetlenül érintkezett az é -
let „verejtékes és szennyes” felével. A
nagybányai piacon, a kis kocsmák ban,
Felsőbányán, a környékbeli falvak ban
azt tapasztalta, hogy a szegények, a tár -
sadalom számkivetettjei könnyebben el -
viselik a megpróbáltatásokat, mert sza -
badságszeretők, élvezik az élet apró
ö römeit, és van humorérzékük.

1909 végén Budapesten látástól va -
kulásig téglahordó napszámosként dol -
gozott. Egy vasárnap délután bará ta -
i val azon törték a fejüket budai al bér -
leti szobájukban, hogy miként tör het -
nének ki a nincstelenségből. A beszél -
getésbe bekapcsolódott egy rajzta nár -
jelölt, Kurtay Ernő is, aki pesti szüle i -
től töltött káposztát hozott éhező ba rá -
tainak.

Beszélgetésükre Tersánszky így em -
lékezett vissza: „Hát ez előtt a rajz ta -
nár előtt aznap délután árultam el é le -
tem különös és röstellett titkát. Hogy
tudniillik én az irodalomra vetemed tem,
és már kész is van az első elbeszé lé sem.
Vajon nem lehetne ezzel a művel va la -
mi pénzt és esetleg világhírt szerez ni?...
Nos, halljuk az elbeszélést. Elol vas tam
a barátaimnak.

Nagyszerűnek találtuk az írást... ek -
kor valamelyikünk felfedezte, hogy lá -
tott egy csomó új folyóiratot, valami
Nyugat nevűt. Ez a Nyugat olyan vak -
merő és szókimondó hangon ír, mint
amilyennel én kísérleteztem.”

Három hónap múlva, 1910. feb ru -
ár 16-án Tersánszky Józsi Jenő Ma tyi,
a kisfiú című elbeszélése megjelent a
Nyugatban.

Boczor József

Dudás Gyula: Felsőbányai házak

Tent Aurel: Felsőbánya
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (4.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanárember, Vicsai

János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Komárom ban élő szerző fel -
vette vele a kapcsolatot. A Naplótöredékeknek u gyan is  több, megyénkhez
kö tődő része is van, így túl az értékes kortör té ne ti elemeken, helytörténeti
szempontból is érdeklődésre tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében.

Bukovinában
Május 25., csütörtök:

Tehát már Bukovinában vagyunk.
Uscieryki nevű településnél, a Czarny
és a Bialy Czeremosz összefolyásánál
léptük át a határvonalat Galícia és Bu -
kovina között. A két történelmi or szág -
részt a Czeremosz folyó alkotta ter mé -
szetes határ választja el egymástól. 

Gura Putileiből kb. 8 órakor in dul -
tunk el. Hegyi utakon, ösvényeken ha -
ladtunk feljebb és feljebb. Nagyon fá -
rasztó volt az út, hiszen nem csak ma -
gunkat kellett vinnünk, de a kerék pár -
jainkat is. Hogy minek, azt csak az a -
tya isten tudja! Szenvedés volt ez a ka -
paszkodó embernek, állatnak egyaránt. 
A hatalmas termetű lovak a páncéltörő
ágyúk elé fogva, talán még jobban szen -
vedtek, mint az emberek. Parancsszó nél -
kül is meg-megálltak, hogy remegő vég -
tagokkal, dülöngélve kifújják magukat.

Fent a magasban két Rata repült el
felettünk. A légvédelmi tüzérek tüzel -
tek rájuk eredménytelenül, elszeleltek
a gyorsan repülő fürge gépek. 

Századunk zöme délután 5 óra kö rül
ért fel a hegy ama részére, ahol meg ál -
lapodtunk. Amint megtudtuk, az 57-ese -
ket váltjuk fel. 

Hamarosan sátrat vertünk. Fenyő -
gallyal álcáztuk, magunk alá is fenyő -
gallyacskákat tettünk derékaljnak.

É.-i irányból sűrű tüzérségi be csa pó -
dások hallatszanak.

Még írok Böncinek egy lapot, azu -
tán lefekszem.

A sátrunktól mintegy harminc mé -
ternyire hó van, megmostam a kezem
benne és szopogattam is, mert víz nin -
csen itt a közelben. 

Május 26., péntek:

Éjjel arra ébredtem, hogy a sátorból
kibújt lábam ázik. 

Szakaszaink el lettek osztva a lö vész 

századokhoz. Reggel el is mentek, és
védelembe fognak helyezkedni, tőlünk 
10-12 kilométernyire északi és keleti i -
rányban. A zászlóaljtörzs, a géppuskás 
törzs (ahová én is tartozom), az árkász
század és a 3. lövész század itt marad -
nak ezen a helyen. 

Ez a hegycsúcs, amelyiken va gyunk,
Poczkiu néven van a térképen feltün -
tetve, tengerszint feletti magassága:
1242 m. 

Kertész Mátyás tizedes talált egy
bun kert, ahol én is helyet ka pok. Csak
jobb lesz, mint sátorlap alatt aludni.

Délután tüzérségi csata tombolt É.-
 ÉK.-en, a tisztek szerint Kutynál. Tisz -
tán lehetett hallani a becsapódásokat. 

Május 27., szombat:

Ébresztőkor esett az eső. Tábori fhdgy.
parancsára a szakácsok minden kész le -
tüket a mi bunkerunkba hozták, mert a
konyhánál mindenük elázott. 

Megtörtént az első partizántámadás
az éjjel. A páncéltörőket támadták meg. 
Két sebesültünk van. Az egyiknek a ke -
zét lőtték át, a másiknak (Pocsai) a lá -
bát találták el. 

Május 28., vasárnap: 

Pünkösd  vasárnapja. 
Egy ízben lementünk a forráshoz, 

vízért. Betértünk egy közeli faházba is, 
hogy tejet, sajtot vagy vajat vegyünk.
Dohányért és cigarettáért. Hajlé kuk ban
olyan bűz volt, hogy ha lett is volna va -
lamijük, én akkor sem vettem volna sem -
mit tőlük. 

Május 29., hétfő:

Bunkerásáshoz fogtunk hozzá a törzs
hét embere részére, mert a mostani „la -
kásunk” a szakácsoké lesz. Estig vér -
hólyagos lett a kezem a csáká nyozás tól. 
Hiába, nem szokta a cigány a szántást! 

Az utánpótlást szállítóktól hal lot tuk,
hogy tegnap este egy 57-es katona ké zi -

gránátokat szállított. Kocsija felrob bant,
és a rakomány a levegőbe repült. A ka -
tona és egy, az ablakon bámészkodó
asszony meghalt. 

Délután öt óra felé az akna vető sök -
től egy sebesültet hoztak. Bunker épí tés -
hez szükséges fát döntögettek, meg csú -
szott, éppen a zuhanó fa alá. Nyolc cen -
tis hasadás van a koponyáján. 

Május 30., kedd:

Egész napon át bunkerásás. 

Május 31., szerda:

Veres Peti, Bocskai és én fenyő tör -

zse ket hordtunk fel a völgyből a bun -
ker befedéséhez. Délutánra már eléggé 
elfáradtunk. Többször is pihennünk kel -
lett. Amikor leültünk, én rendszerint a
nyugaton látható hegyeket néztem, a me -
lyek Magyarországot takarják el a kí ván -
csi szemek elől. Vajon mi van mö göt -
tük, mi van arra az Alföld felé, mi tör -
ténik szülővárosomban, Békéscsabán? 
Gondol-e ott rám valaki? 

Két ízben is idegen gépek rep ked tek
felettünk. Tüzérségi párbaj ma is volt,
úgy estefelé, de mintha messzebbről hal -
latszana. 30 pengőt küldtem haza, re mé -
lem meg fogják kapni. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Erkölcs és törvény
Sírba kergetnek azzal a sokat hallatott dologgal, hogy erkölcstelenek-e vagy

törvénytelenek államelnökünk bizonyos tettei.
Először is tisztáznunk kell, hogy mit takar a fenti két fogalom.
Erkölcs néven ismerjük egy adott közösség – társadalom – íratlan, nem kény -

szeríthető, ám mindenki által ismert normáinak összességét. Az erkölcsi érték
egyetemes jellegű, azaz minden emberre vonatkozik, és mindenkinek tiszte let -
ben kellene tartania. Büntetés itt nincs, max i mum a társadalom, a közösség meg -
vetését vonja maga után, mint következményt, a normák be nem tartása. Ilyen
erkölcsi norma például embertársaink tisztelete, a rossz kerülése, a jótevés, az
emberszeretet, mások segítése, a becsület, a kötelesség, vagyis minden más,
ami az em ber magatartását „belülről” szabályozza. 

Erkölcsösnek lenni nem más, mint emberségesnek lenni; s fordítva: az er -
kölcstelenség valójában embertelenség.

Törvény néven ismerjük az írott, szankcionálható normák összességét, ame -
lyek egy adott közigazgatási egységben érvényesek. Be nem tartásuk bünte ten -
dő, és bűncselekménynek vagy szabálysértésnek számítanak. Ilyen tett a lo pás,
a csalás, a gyilkosság stb. Ezekben az esetekben a bűnösséget az arra hivatott
szervek vagy személyek mondják ki.

Államelnökünk megesküdött, hogy minden erejét és hozzáértését a nép szel -
lemi és anyagi haladásának fogja áldozni. E helyett látjuk: kapzsi, uszít, szid,
kioktat, diszkreditál és diszkriminál stb., hogy csak pár példával szolgáljak, ami
a dolgok erkölcsi oldalát illeti. Törvénytelen tetteinek törvényes „kezelése”
csak jövőre várható.

Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

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
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- A férjem a házasságunk
első  évében minden reggel csók -
kal ébresztett.

- És utána?
- Vett egy ébresztőórát.

***
Az öreg bácsi felveszi a ka -

bátját, és indulni készül ott hon -
ról. Felesége utána szól:

- Hová mész?
- Elmegyek az orvoshoz.
- Beteg vagy?
- Nem, csak gondoltam, fel -

i ratok egy Viagrát.
- Akkor várj, én is jövök -

ká szálódik ki a néni a hinta -
székből.

- Miért? Beteg vagy?
- Nem, csak kérek egy Te -

ta nusz-oltást, ha már előve szed
azt a régi, rozsdás szerszámot.

***
Egy em ber fekszik kint a ré -

ten a fűben, és nézi a felhőket
az égen. Egyszer csak meg szó -
lal:

- Uram, mondd meg ne kem, 
mennyi is valójában egymillió
év!

Mire az Úr valóban leszól
az égből:

- Számomra az csak egy perc -
nek számít.

- És mondd, mennyi tíz mil -
lió fo rint?

- Az nekem csak tíz fo rint!
- Akkor nem kaphatnék tíz 

forintot?
- Várj egy percet...

***
Munkahelyén levelet kap egy

férfi, elolvassa, majd elsápad.

Kollégája együttérző n meg -
kérdezi tő le:

- Rossz hír?
- Igen. Valaki azt írja, hogy

ha még egyszer randevúzom a
feleségével, megöl.

- Barátom, én a helyedben
békén hagynám a nőt!

- Igen én is úgy gondolom, 
hogy nem éri meg. Csak az a
gond, hogy a levél névtelenül
jött!

***
A főnök levelet diktál a sző -

ke titkárnőjének:
- Írja rá, kérem, a nevet, cí -

met is a borítékra: Kovács Je -
nő, Pápa.

- Jé, ilyen nevű pápáról még
nem is hallottam!

***
Mórickát dorgálja az apu ká -

ja:
- Kisfiam, pont úgy eszel, 

mint a malacok! Igen, pont o -
lyan vagy, mint egy malac! Tu -
dod egyáltalán, mi az a malac?

- Igen, papa! A malac egy
nagy disznónak a gyereke!

***
Két szőke nő beszélget:
- Jaj, rémes ez az idő. Nem

elég, hogy esik az eső, de még
az esernyőmet is elhagytam!

- És mikor vetted észre?
- Amikor a kapuban össze

akartam csukni!

***
A bíró lefúj egy vitatható sza -

bálytalanságot, mire az egyik
játékos dühösen odakiált:

- Bíró úr, maga teljesen vak?

- Mit mondott? - kérdez visz -
sza a bíró mérgesen.

Erre a játékos:
- Jézusom, ráadásul még sü -

ket is!
***

- Sárikám, ez a millió csil -
lag fölöttünk mind a tanúja le -
het, mennyire szeretlek téged...

- Két tanú az oltár előtt sok -
kal megbízhatóbb!

***
- Ki az? Hét ujja van és tíz

gye re ke.
- ???
- Asztalos, aki nem tud vi -

gyázni.
***

Elmegy egy férfi a paphoz.
- Atyám, segítsen! Azt hi -

szem, a feleségem meg akar mér -
gezni!

- Ne aggódj, fiam. Beszé lek
a fejével.

Másnap:
- Sikerült beszélni vele?
- Igen, három órán ke resz -

tül beszéltem vele.
- És?
- Szerintem, fiam, inkább 

idd meg a mérget.

***
Gazsi gurul lefelé a hegyről 

kerékpárjával. Hirtelen elé ug -
rik egy rend őr:

- Állj meg, Gazsi! Nincs
lám pád!

- Ugorj, rendőr! Fékem sincs.

***
Egy férfi mondja a ha ver já -

nak:
- Öregem, egyre jobban ag -

gaszt az anyósom egészsége!
- Miért, mi baja?
- Hát pont ez az, hogy sem -

mi az égvilágon!

***
A férj mondja a fele ségé nek:
- Képzeld, azt olvastam egy

tudományos oldalon, hogy tu -
dósok szerint a fű és a többi nö -
vény is érez fájdalmat!

Mire a feleség:
- Gyenge próbálkozás, in -

dítsd már be azt a rohadt fű nyí -
rót!

***
Egy dühös fickó lép be a kocs -

mába, kezében egy pisztollyal.
- Úgy hallottam, a felesé -

gem megcsalt valakivel! Hadd 
lássam, van-e elég bátorság ben -
ne, hogy kiálljon velem!

Erre egy hang a háttérből:
- Haver, szerintem nincs e -

lég golyó a pisztolyodban eh -
hez...

***

Jön egy nő az orvoshoz, kék -
re-zöldre verve, mire a doktor
felkiált:

- Istenem, mi történt ma gá -
val?

A nő sírva mondja:
- Akárhányszor hazajön az 

uram részegen, mindannyiszor 
nagyon megver.

- Hmm - mondja az orvos -,
tudok erre egy teljesen biztos
és hatásos szert! Ahogy az ura
hazaért, vegyen egy csésze ka -
millateát és öblögesse vele a tor -
kát, alaposan öblögessen, öb lö -
gessen!

Két hét múlva újra eljön a
nő a doktorhoz; virágzóan néz
ki és mondja:

- Doktor úr, csodálatos, a -
mit javasolt! Képzelje, jön az u -
ram holtrészegen, én meg csak 
öblögetem, öblögetem a tor kom, 
ő meg nem bánt.

- No látja! - mondja a doki
szerényen. - Egyszerűen csak
be kell fognia a száját.

***

- Mit csinálsz akkor, ha egy
üres szobában vagy, és fel aka -
rod akasztani a kabátodat? 

- Ez a gondolat szöget üt a
fejembe! Kihúzom a szöget, ek -
kor nagy kő esik le a szí vem -
ről. A kővel beverem a szöget
a falba, és felrakom a kabá to -
mat.

***
Rendőr az igazoltatni kí vánt

személyekhez:
- Rakják a földre a szemé -

lyi igazolványukat, jogosít vá -
nyukat és a gépjármű forgalmi 
engedélyét!

- De biztos úr, csupa sár a
föld!

- Csönd legyen, csinálják,
amit mondtam. A törzsőr mes -
ter úr azt mondta nekem, hogy
vegyem fel az adataikat!

***
- Mi a hasonlóság egy nő

és egy tehénlepény között?
- Az, hogy mindkettő ese -

tében érvényes: minél öre gebb,
annál könnyebb felszedni.

HIRDETÉS: Szobafestést, mázolást
vállalok. Igény esetén házhoz is megyek!

Egy középiskolában nagyon elterjedt az a szokás, hogy a
lá nyok a mosdóban kirúzsozzák a szájukat, majd meg csó kol -
va a tükröt, ott hagyják az ajaklenyomatukat. A takarítónő
szól az igazgatónak, így az összes lányt, akinek rúzsos a szá -
ja, tanítás után behívják a mosdóba. A takarítónő elmeséli
nekik, hogy milyen nehéz is a rúzst lemosni a tükörről, majd
tart egy bemutatót. Fogja a felmosórongyot, belemártja a leg -
közelebbi WC kagylóba, és elkezdi letörölni a rúzsfoltokat.

Na, ez volt az utolsó nap, amikor a lányok rúzsnyomokat
hagytak a tükrön...

napivicc.com
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Elmaradhat az október eleji gázáremelés
Az előzetes bejelentésekkel el len -

tétben mégsem drágul október else jé -
től a lakosság által fizetett földgáz ára 
– derül ki az energetikai ügyosztály
keddi közleményéből.

Rámutatnak, a román állam fenn -
tartja abbéli jogát, hogy ha laszt has son
a gázár-liberalizációs menetrendben,
amíg nem rendeződik az Európai Bi -
zottsággal való nézeteltérés. A közle -
mény arra is kitér, hogy Răzvan Ni -
colescu energetikai ügyekért felelős
tárca nélküli miniszter hétfőn Brüsz -
szelben tárgyalt az Európai Bizottság 
energetikai szakértőivel a földgáz nem -

zeti és regionális vonatkozásairól.
Mint kiderült, a nézeteltérést a brüsz -

szeli testület és a bukaresti kormány
között az okozza, hogy a bizottság ál -
lí tólag meg akarná tiltani Romá niá nak,
hogy földgázt exportáljon. „Tájé koz -
tat tam őket, hogy ennek a nézetel té rés -
nek a rendezéséig a román állam fenn -
tartja jogát, hogy elhalassza a lakos -
sá gi földgázár liberalizációjának ü tem -
tervét. Így tehát azt tervezzük, hogy
nem ültetjük gyakorlatba a Boc-kor -
mány által elfogadott október elsejei
drágítást” – idézi a közlemény az e -
nergetikai minisztert. (kronika.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 javí tá so kat is 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: M.I. – 200 lej (2 db. ezüst téglajegy), Szabó Eduárd
– 10 lej (póló-bónusz), Valdman Eleonóra – 10 lej (póló-bónusz), Valdman Ist -
ván – 10 lej (póló-bónusz), Valdman István és Eleonóra – 50 euró (2 db. ezüst),
Megyeriné Kovács Katalin, Bu da pest – 6400 fo rint (1 db. bronz, 2 db. egyszerű és
2 db. póló-bónusz), Haszeg Zoltán, Bu da pest – 10 lej (póló-bónusz), Laki Ló -
ránt, Bu da pest – 10 lej (póló-bónusz), Pekó Zsolt, Bu da pest – 1400 fo rint (2 db.
póló-bónusz), Pacsa Szilárd, Mezőkövesd – 10 lej (póló-bónusz), Név nélkül –
100 lej (ezüst téglajegy), Talpos Gábor, Anglia – 10 lej (póló-bónusz), Kalamár
Kira Boglárka, Nagybánya – 50 lej (bronz), Kalamár Ede Zsolt – 50 lej (bronz),
Gyarmathy Gábor és családja – 40 lej (4 db. póló-bónusz), Szabó Gizella – 50 lej 
(bronz), Kirmaier Alida – 500 euró (4 db. gyémánt téglajegy), Balázs Udo-Zsolt
– 10 lej (póló-bónusz), Várdai Kiara – 10 lej (póló-bónusz), Balázs Mónika – 50
lej (bronz téglajegy), Kis Angela – 10 lej (póló-bónusz), Fux János – 10 lej (egy -
szerű téglajegy), Roth István és Emese, Szada – 7700 fo rint (1 db. ezüst téglajegy
és 1 db. póló-bónusz), Mihály Hanna, Hagymáslápos – 10 lej (póló-bónusz),
Kin czel Ferenc – 100 lej (ezüst), Mátyus László – 100 lej (ezüst), Kis Csaba, Er -
dőkertes – 10 lej (póló-bónusz), Roth János, Franciaország – 10 lej (pó ló- bó -
nusz). Póló-eladásból származó bevétel: 680 lej és 11 000 fo rint.

Eddig összegyűlt támogatás: 17 640 lej, 46 500 forint és 1 825 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. A felajánlott és sorsolásra, illetve részben jótékonysági ár -
ve résre kerülő alkotások nagyrészt már megtekinthetők a Ház hon lapján ,
az ősz folyamán pedig kiállítás keretében fogjuk bemutatni! (TMH)

Kedvezményesen nyaralhatunk
szeptemberben a tengerparton

Kedvezményes áron nyaralhatnak a 
turisták szeptemberben a „Tenger par -
tot mindenkinek” elnevezésű pro gram
keretében: a romániai turisztikai ügy -
nökségek tájékoztatása szerint az üdü -
lők már akár 150 lejért is foglalhatnak
szállást hat éjszakára. 

A legdrágább akciós nyaralási cso -
ma gokat Constanţán, valamint Mama -
ia és Eforie üdülőtelepen kínálják: az
egycsillagos szállodában hat éjszaka 205
lejbe kerül, a kétcsillagos szállás he lye -
ken 235 lejbe, a háromcsillagos ho te -
lekben 265 lejt kell fizetni, míg a négy- 
és ötcsillagos szállodák 485, illetve 605
lejért kínálnak hat éjszakára szállást
egy vendégnek.

Az all in clu sive szolgáltatásért u gyan -

akkor 765–958 lejt kell fizetniük a tu -
ristáknak a legfelkapottabb üdülőte le -
pe ken. A román tengerpart déli részén
ennél olcsóbban lehet nyaralni szep tem -
ber folyamán: a hat éjszakás ajánlat egy
személy részére 159 lejtől kezdődik, az 
ötcsillagos szállodákban pedig 469 lej -
be kerül a reggelit is magában foglaló
ellátás.

A „Tengerpartot mindenkinek” prog -
ramhoz eddig 26 tengerparti szálloda
csatlakozott, ezek összesen közel két -
ezer vendégnek biztosítanak kedvez mé -
nyes csomagokat, amelyeket az ország
harminc turisztikai ügynökségénél le het
megvásárolni. Az ajánlat révén a tu ris -
ták Constanţa megye több múzeumába 
is belépőt kapnak. (kronika.ro)

Elfogadta a kormány az
autóstoppot tiltó tervezetet

Elfogadta keddi ülésén a kormány az autóstoppolást gya kor la tilag 
betiltó törvénytervezetet – erősítette meg a maszol.ro-nak a Me diafax 
hírügynökség értesüléseit Korodi At tila környezet védel mi miniszter.
A jogszabály hamarosan a parlament elé kerül.

A tervezet a személyszállítást sza -
bá lyozó 2003-as törvényt módosítja, és
egyetlen cikkelyből áll. E szerint bün -
tetendők azok a járművezetők, akik az
önkormányzatok által kibocsátott en ge -
dély nélkül szállítanak utasokat. Így 1000
és 5000 lej közötti bírságot kell fizet -
nie annak, akik stopposokat vesz fel.

A jogszabály a szándék szerint a fe -
ketefuvarozásnak próbál gátat szabni.
Indoklása szerint az engedély nélküli
utasszállítás súlyosan károsítja a köz -
szál lítási cégeket, és az államkasszát is
negatívan érinti, mivel a stopposok ál tal
fizetett összegek után a sofőrök nem fi -
zetnek adót.

A múlt év végén a tervezetet egy -
szer már közvitára bocsátotta a szállí -
tásügyi minisztérium. Akkor a legfőbb
ellenvetés az volt: nehéz bizonyítani,
hogy a sofőr pénzt fogadott el az utas -
tól. A jogszabály gyakorlatba ültetését
még a közlekedési rendőrség vezetője is
ellenezte. Egyébként az Európai Unió
egyetlen tagállamában sem tilos a stop -
polás, a korlátozás csak az autópá lyák -
ra érvényes. A tervezet idén júliusba ke -
rült újra közvitára.

„Elsietett, erőltetett”
Korodi At tila a maszol.ro-nak el mond -

ta, a szállításügyi minisztérium ra gasz -
ko dott ahhoz, hogy a kormány sür gős -
sé gi rendelet formájában fogadja el a
tervezetet. A miniszterelnök azonban a 
keddi kormányülésen ezt ellenezte, így 
a jogszabály a parlament elé kerül.

„A tervezettel az a legnagyobb gond,
hogy nehéz eldönteni, ki az, aki stop -
post vesz fel, és ki az, aki feketén fu va -
ro zik. Vic tor Ponta a parlamentre bíz ná
annak eldöntését, hogy ezt meg lehet
állapítani, vagy sem” – magyarázta az
RMDSZ-es miniszter, aki egyetért a
kormányfő döntésével, mert a terve ze -
tet „elsietettnek és erőltetettnek” tartja.

Más európai országoktól eltérően
Romániában a felvett autóstoppostól
többnyire elvárják, hogy fizessen a fu -
varért. A viteldíjról sokszor már az uta -
zás elején megegyeznek a felek. Egyéb -
ként a fizetség az egészségügyben szo -
kásos hálapénzhez hasonló módon cse -
rél gazdát, az utazás végén az utas be -
látása szerinti hozzájárulást ajánl fel az 
üzemanyagköltséghez, amelyet a sofőr 
vagy elfogad, vagy nem. (maszol.ro)

Miért került a román gazdaság recesszióba?
Romána gazdasági teljesítménye 1

százalékkal esett vissza a janu ár-már -
cius közötti időszakhoz képest, az eu -
rópai statisztikai hivatal, az Eurostat
hivatalos adatai szerint Románia ezzel
a leggyengébb teljesítményt érte el az
Európai Unió tagállamai között.

Az Eurostat statisztikái ellentmon -
da nak az Országos Statisztikai Hivatal
adatainak, miszerint az idei év első ne -
gyedében a gazdaság 0,2 százalékkal
nőtt. Az Európai Unió szintjén egyéb ként
Románia mellett még két ország gaz -
dasága került recesszióba a második év -
negyedben: Olaszországé és Ciprusé.

Szakértők szerint öt okra vezethető
vissza a negatív gazdasági teljesít mény.
Egyrészt az új adók és illetékek beve -
ze tése okozta a hanyatlást, az üzem a -
nyag literére kivetett 7 centes illeték és

az „oszlopadó” visszafogta a válla la -
tok beruházói kedvét. A külföldi be -
fekte té sek aránya az idei év első felé -
ben kereken 10 százalékkal esett vissza 
a tavalyi esztendő hasonló idősza ká -
hoz képest. A gazdasági recesszióban
nagy szerepet kapott a közköltségek
csök kentése is, mindez elsősorban az
építkezéseket befolyásolta hátrányo san.
A román vásárló ráadásul egyre ke -
ve sebbet fogyaszt, a kiskereskedelmi
forgalom évről évre gyengébb lesz. A
legdrámaibban a lakossági szolgál ta -
tá sok estek vissza. Az Országos Sta -
tisztikai Intézet adatainak megfelelően
a recesszióhoz nem kis mértékben hoz -
zájárult a mezőgazdaság gyen gébb tel -
jesítménye, amelyet még az előre jel -
zettnél is nagyobb mértékben károsí tott
a kedvezőtlen, esős időjárás. (maszo.ro)



Egy hetvenéves ausztrál
férfi a La

Manche-csatorna
legidősebb átúszója

Egy hetvenéves ausztrál férfi, Cyril
Baldock büszkélkedhet a La Manche-
 csatorna legidősebb átúszójának címé -
vel. A sydneyi Bondi Surf Club örökös 
tagja helyi idő szerint múlt szerdán
kora reggel indult el Angliából és 12
óra 45 perccel később ért partot a fran -
ciaországi Cap Gris-Nez-nél. “Meg csi -
náltam” - írta ki Twit ter oldalára a fér -
fi, amint teljesítette a 34 kilométeres
távot. “Hivatalosan is én vagyok a leg -
idősebb em ber, aki átúszta a La Man -
che-csatornát” - tette hozzá a 70 éves
és kilenc hónapos Baldock, aki az an -
gol Roger Allsoppot fosztotta meg a
meg tisztelő címtől. A korábbi csúcs -
tar tó 70 évesen és négy hónaposan,
majdnem 18 óra alatt tette meg a távot
2011-ben. “Évek óta nem volt részem
ilyen szórakozásban” - jegyezte meg
Bal dock, miután partot ért Franciaor -
szágban. “A tizedik órában úgy érez -
tem, hogy semerre sem tartok, de a se -
gítőim fantasztikus támogatásának és
inspirálásának hála végigcsináltam” -
hangsúlyozta a rekorder, aki tisztában
volt a rá váró kihívásokkal, mert 1985-
ben, 41 éves korában egyszer már át -
úszta a csatornát. Baldock akkor 10 óra 
44 perc alatt teljesítette a távot. A mos -
tani átúszás során a férfi kísérői a Twit -
teren közvetítették az eseményeket: a
bejegyzések szerint nagyjából félúton
Baldock sportitalokat ivott és bevett

egy gyulladáscsökkentőt, majd amikor 
a francia partvonal már a látóhatáron
be lül volt “fájdalmakkal küzdött ugyan,
de még mindig élvezte” a kihívást.
Baldock edzőjének, Des Renfordnak
egy évtizede tett ígéretét teljesítette,
valamint a rákkutatás számára gyűjtött
pénzt az átúszással - írta a The Aus tra -
lian című ausztrál lap az AAP ausztrál
hírügynökség jelentése alapján. Ren -
ford maga akarta átúszni a csatornát,
de ebben egy szívinfarktus megaka dá -
lyozta. Baldock az ötödik ausztrál, aki
átúszta a La Manche-csatornát. A La

Manche-csatorna kíséret nélküli átúszá -
sának gyorsasági rekordját is egy
ausztrál, Trent Grimsey tartja, aki
2012-ben 6 óra 55 perc alatt teljesítette
az embert próbáló kihívást. Lehet, hogy
a 70 éve férfi rekordja tiszavirágéletű
lesz, mert egy honfitársnője, a 73 éves
Irene Keel is át akar úszni Angliából
Franciaországba. (mti)

Először állítottak elő
működőképes

háromdimenziós
agyszövetet

Első ízben állítottak elő laborató -
riumban működőképes háromdimen -
ziós agyszövetet, amelyet két hónapon
át sikerült életben tartani. A bostoni
Tufts Egyetem kutatóinak eredményei
felgyorsíthatják az Alz hei mer-kór és a
demencia más formáinak gyógyítására
alkalmas készítmények kifejlesztését,
valamint elősegíthetik a legoptimá li -
sabb módszerek kidolgozását a kopo -
nya sérülések kezelésére. A kísérletek -

ről az amerikai Nemzeti Tudományos
Akadémia folyóiratában, a Pro ceed ings
of the Na tional Acad emy of Sci ences
(PNAS) on line kiadásában jelent meg
tanulmány. Mindeddig a kutatók Petri-  
csészében tenyésztették az agysejteket
ahhoz, hogy ellenőrzött környezetben
tanulmányozhassák viselkedésüket. A
kétdimenziós szövettenyészetekben
azonban lehetetlen leképezni az agy
bonyolult szerkezetét, a szürke és fehér 
állományra való tagozódását, az előb -
bit a neuronok sejtjei alkotják, utóbbit
pedig a neuronok nyúlványai. Mivel a
sérülések és a betegségek különbö ző -
képp érintik az agy szürke- és fehér -
állományát, olyan modellek szüksé ge -
sek, amelyek segítségével leképez he -
tők a kóros folyamatok - olvasható a
Daily Tele graph on line kiadásában és
a ScienceDaily tudományos hírportá -
lon. Az utóbbi időben már voltak pró -
bálkozások a neuronoknak 3D gélben
való tenyésztésére, hiszen ebben a kör -
nyezetben az agysejtek minden irány -
ba kiterjeszthetik nyúlványaikat, kap -
cso latot teremtve egymással. A tenyé -
szeteket azonban csak rövid ideig tud -
ták életben tartani, és az agy bonyolult
szerkezetét sem sikerült leképezni. A
bostoni kutatók kétfajta, különböző fi -
zikai tulajdonságokkal rendelkező bio -
anyagot használtak, a selyem fehérjéi -
ből előállított szivacsos állványzatot,
amely a jövendőbeli agy vázakánt szol -
gált, valamint egy lágyabb állagú gélt
alkalmaztak. Hogy szeparálják a szür -
ke és fehér állományt, az állványzatot
fánk alakúra képezték, majd patká -
nyok agysejtjeivel népesítették be. Ezt
követően a fánkot megtöltötték géllel,
amely a pórusokon keresztül az áll -
vány zatot is megtöltötte. Mindössze
né hány nap leforgása alatt a neuronok
funkcionális hálózatokba rendeződtek
az állványzat pórusai körül, majd nyúl -
ványaikat kiterjesztették a fánkot be -
töltő gélen keresztül, hogy kapcsolatot
teremtsenek a váz túloldalán lévő agy -
sejtekkel. A kísérlet eredményeként kö -
rülhatárolt fehérállomány képződött,
amely izolálva volt az agy szürkeállo -
mányától. A legújabb kísérletek során

a bostoni tudósok hat koncentrikus kör -
ből álló állványt is készítettek, hogy
leképezzék az agykéreg hat rétegét,
ame lyek mindegyikében más és más
tí pusú sejtek találhatók. A 3D-s agy szö -
vet segítségével a tudósok azt is vizs -
gálták, hogy milyen kémiai és elektro -
mos vezetési változások következnek
be egy koponyasérülést követően. “Ez -
zel a modellel valós időben követ het -
jük nyomon, hogy miként reagál az
agy szövet a traumára, de ami még fon -
tosabb, a gyógyulás folyamatát is vizs -
gálhatjuk, és azt is megtudhatjuk, hogy 
hosszabb időtáv alatt mi játszódik le az 
agyban” - hangsúlyozta a kutatásokat
irányító Da vid Kaplan professzor.

Végre feltalálták
a keményvaj-kenőkést
Egy dizájner trió találta fel azt a

kést, amivel tökéletesen meg lehet
ken ni a kenyeret, akkor is, ha kemény a 
vaj. Első látásra nem tudni, hogy mire
jók a kis lyukacskák az acélon. Aztán
kiderül: a vajból nem szeleteket vág ez
a kés, hanem hasonló elven, mint a
sajt reszelő, vékony vajcsíkokat választ 
le a hűtőben megkeményedett vaj tömb -

ről. Így tökéletesen kenhetővé válik a
kenyéren. Egy ausztrál dizájner-trió
találta fel a zseniális vajazó kést - írja a
wired.com-ra hivatkozva a HVG. Ami -
kor Craig An drews, Sacha Pantsc hen -
ko és Nor man Oliveria rájött erre a po -
fonegyszerű megoldásra, azt gondol -
ták, már réges-rég feltalálta valaki. De
nem leltek ilyen találmányra, így több
prototípus kipróbálása után rozs da men -
tes acélból elkészítették a profi vajazó
kést. (hvg)

Csak férfiasan!
VÍZSZINTES: 1. Üllő (lat.). 5.

“In dulatos nődnek vívó mérgére ne
lágyulj, ...” (Cato). 13. Kassák Lajos
lapja. 14. Gyümölcs. 15. Az érem elő -
lapja. 16. Becézett At tila. 18. Időmérő
szerkezet. 19. Mely személy? 21. Az a
másik. 22. Diák. 24. Oktat, nevel. 26.
Állóvíz. 27. Fogyasztható a víz. 28.
Nem távozik. 29. Tengeri hal. 30. Be -
cézett Kálmán. 31. ... Forman; ameri -
kai filmrendező. 32. Az angol konzer -
vatív párt tagja. 33. Sörcseppek! 34.
Gléda. 36. Némán akad! 37. El tud
vinni. 38. Szerb város. 40. Kettőzve:
afrikai fadob. 42. Attól fogva. 44.
Omá ni, mag yar és olasz gkj. 46. Né -
met betű. 48. Savmaradék! 50. Traktor
húzza. 52. Arrafele! 53. Az Északi-
 ten gerbe ömlő, belga folyó. 55. Hiva -
tali munkahely. 57. ... ákác; Szép Ernő

színműve. 60. Fül (ang.). 61. Közszál -
lítási jármű. 62. Ölel. 63. Néma okos!
64. A mag yar királyi korona is ilyen.
65. Üres beszéd. 66. Görög sziget. 68.
Kínai hosszmérték. 69. Levon ... Pet -
roszján; örmény politikus. 70. Gubós
növény. 71. Kibédi ...; mag yar színész. 
73. Államhatalmilag szervezett rém -
uralom. 76. Nézd, csak!

FÜGGŐLEGES: 1. Cremonai he -
gedűkészítő család. 2. Hol land kémnő
volt az I. világháborúban. 3. Bostoni
lakosok! 4. Beszélő. 5. Spanyol festő
(Joan). 6. ... kezekkel! (Glad stone). 7.
Két orvos! 8. Esti kürtszó a seregben.
9. Pára! 10. Ünnepélyesen átad. 11.
Zambiai, spanyol és máltai gkj. 12. La -
tin költő. 17. Menekül. 20. Ipari tanu -
ló. 23. A taxis ügyfele. 24. Hintőpor.
25. Kissé hideg! 28. Szolmizációs
hang. 29. Bika (sp.). 30. A gondolat
be fejező része. 31. Máltai és argentin
gkj. 32. Morzehang. 35. Azon a he -
lyen. 37. Hím kecske. 39. Torna esz -
köz. 41. Szír rítusú katolikus. 43. Öt -
órai ital. 45. Gyenge, bágyadt fény jel -
zője. 47. Beverő! 49. Hol ..., hol nem
...; mesekezdet. 51. Pénzzé tesz. 54.
Jel legzetes érzékszerv. 55. Láncfo na -
lat erősít. 56. Dési! 58. “Én is ... éne -
kem” (József At tila). 59. Formál. 61.
Metzi városrész! 62. A sas fegyvere.
64. Deréköv. 65. Úr (ném.). 67. Svéd -
ország NOB-jele. 69. Trombitahang.
72. Félfont! 74. A közelebbi. 75. A
tetejére.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Hogyan lett női Drakula
Báthory Erzsébetből?

Szörnyeteg volt, vagy áldozat?
Négyszáz éve, 1614. augusztus 21-én halt meg a csejtei várban e -

csedi Báthory Erzsébet grófnő, a külföldön talán legismertebb, de nem
a legrokonszenvesebb mag yar asszony. Bár az újabb kuta tá sok
szerint politikai okokból, vagyona miatt keverték rossz hírbe, a
köztudat mégis afféle női Drakulaként tartja számon.

A hírneves Báthory-család ecsedi á -
gából származó Erzsébet 1560. au gusz -
tus 7-én született Nyírbátorban. Nagy -
báty ja Báthory István erdélyi feje de lem,
később lengyel király, unokatestvére
Báthory Gábor fejedelem volt. Gyer -
mekkorát az ecsedi kastélyban töltötte, 
tizenegy éves korában jegyezték el a
nála öt évvel idősebb Nádasdy Ferenc
gróffal. A szóbeszéd szerint még meny -
asszonyként a kelleténél szorosabb
kapcsolatba került egy szemrevaló pa -
rasztlegénnyel. A viszony következ mé -
nyét, egy gyermeket a család eltün tet te,
a lányt pedig - betegségére hivatkozva
- az 1575-ben megült lakodalomig szi -
gorú őrizet alatt tartották.

A titokzatos asszony

Erzsébet férjétől, a híres törökverő
“fekete bégtől” nászajándékként kapta
meg a Kis-Kárpátokban, Nyitra várme -
gyében fekvő csejtei kastélyt és a kör -
nyező 12 falvat. A bátor, de rendkívül
kegyetlen Nádasdy hosszú hadako zá -
sai idején a nem túl előnyös külsejű, ma -
gányos és zárkózott feleség vissza vo -
nultan élt Csejtén, kapcsolatot alig né -
hány emberrel tartott - talán ezért is
tűnhetett fel később titokzatos asszony -
ként a legendákban. A házasságból öt
gyermek született a férj 1604-ben be kö -
vetkezett haláláig.

Báthory Erzsébetről már Nádasdy é -
letében is tudni vélték, hogy okkult tu -
dományokkal foglalkozik, szolgálókat
kínoz. Megözvegyülése után még hát -
borzongatóbb híresztelések keltek szárny -
ra: a legenda szerint egyszer ráfröccsent
egy megütött szolgáló vére, s ettől szebb -
nek érezte bőrét. Az öregedéstől rette -
gő asszony úgy érezte, rátalált az örök
ifjúság titkára: a lányt ott helyben meg -
ölte és megfürdött vérében. Hamaro san
a környék minden szűzét a várába vi -
tette, ahol megkorbácsolta, kegyet le nül
megkínozta őket, majd vérüket vette,
sőt meg is itta vérüket, olykor egye ne -
sen a megcsonkított testekből. Amikor
birtokáról mindenki elmenekült, női
szeretőjével akadémiát létesített, s vég -
zett az ide küldött lányokkal is, állí tó -
lag hatszáznál több áldozat vére szá -
radt a lelkén.

Befalazva, ítélet nélkül

A visszavonultan élő, akkor ötven é -
ves Nádasdynét, akit már többen bepa -
naszoltak az udvarnál, 1610. de cem ber 
29-én tartóztatta le személyes ellen sé -
ge, Thurzó György nádor. Azon nyom -
ban eljárást indítottak ellene, amely ben
a vád így szólt: “Több leányt és szüzet
és más nőket, akik lakosztályában tar -
tóz kodtak, kegyetlenül és a halál kü -
lön böző nemeivel megölt és megö le -
tett.” Kínvallatás alá vetett cselédei el -
le ne vallottak, őket egy héttel később
le fejezték vagy máglyán elégették. A
gazdag és befolyásos főúri családból
származó Báthory Erzsébetet per és í té -
let nélkül a csejtei várban befalazva tar -
tották fogva, itt halt meg 1614. au gusz -

tus 21-én, valóban elborult elmével.
A Thurzó által indított eljárás ta nú i -

nak vallomásai csak úgy hemzsegnek a 
hátborzongató részletektől, a kínzások, 
megaláztatások leírásaitól, s még a kan -
nibalizmus vádja is felbukkan bennük.
Ugyanakkor szabályszerű tárgyalásra - 
bár ezt II. Mátyás király is szor gal maz -
ta - nem került sor, a vádlott korai ha -
lála mindenkinek kapóra jött, mert bű -
nösségét nem sikerült bizonyítani. Mai 
szemmel nézve koncepciós perről be -
szélhetünk, hiszen az igazi kérdéseket
fel sem tették, a vádat cáfoló iratokat és 
leveleket figyelmen kívül hagyták. A
több száz áldozat gyakorlatilag lehe tet -
lenség, miként a hírhedt vérben fürdés
is (az emberi vér gyors alvadása miatt). 
A vámpírlegendák magyarázatául a pa -
rasztoknak nyújtott, vagy nyújtani kísé -
relt kezelések szolgálhattak, hiszen ak -
koriban a gyógyítás érvágásból és a se -
bek kiégetéséből állt.

Báthory Erzsébet a köztudatban vér -
szívó szadista szörnyetegként él, legfel -
jebb azon vitatkoznak, vámpírnak vagy
vérfarkasnak tekinthető-e. A tárgyila -
go sabb történészek úgy vélik, hogy a va -
lóban labilis idegzetű nő politikai bűn -
ügy áldozata lett: Thurzó nádornak a nő
vagyonára fájt a foga, de a Báthoryak
elleni sértődöttsége is motiválhatta.

Báthory Erzsébet alakja számos iro -
dalmi mű, vers, regény és film ihletője
volt, hiszen együtt van benne titok, vágy
és erotika, szadizmus és szexualitás: a
közelmúltban a cseh-szlovák Juraj Jaku -
bisko a legdrágább közép-európai fil -
met rendezte róla, a francia Julie Delpy 
pedig görög sorstragédiaként dolgozta
fel történetét. (mult-kor)

Állítólag megtalálták a világ
legnagyobb harangját 

Egy nagyszabású búvárexpedíció azt állítja, hogy Mianmarban
egy folyó mélyén megtalálták a világ legnagyobb harangját, a
majdnem 300 tonnás legendás Dhammazedi-harangot, amelyet az
1600-as évek elején loptak el a burmai buddhisták legszentebb
templomából, a Svedagon pagodából. 

“Miután kikértük a folyó sárkány -
szellemeinek engedélyét, immáron vég -
legesen bejelenthetem, hogy megtalál -
tuk a Dhammazedi-harangot” - mondta 
kedden San Lin, az inkább ezoterikus,
mint tudományos eszközöket használó
expedíció vezetője. A 270, más forrá sok
szerint 297 tonnás harangot a napok -
ban emelik ki a Rangun folyó vizéből.

Az expedíció több tucat résztvevője 
pusztán búvárszemüveg és lélegzőpipa 
segítségével, a technika vívmányai he -
lyett inkább a spirituális praktikákra tá -
maszkodva kutatott a harang után, a mely
a hagyomány szerint három folyó ösz -
sze folyásánál süllyedt el elrablója, Fi li -
pe de Brito portugál kalandor és zsol -

dos hajójával együtt.
A sárkányszellemeket, amelyek a le -

genda szerint a harangot őrzik, szerze -
tesek szűnni nem akaró imájával és más
rituálékkal igyekeztek kiengesztelni. Az
állami örökségvédelmi hivatal szóvivő -
je kinevette a búvárcsapat ezoterikus
módszereit, szerinte a régiséget inkább 
kitartó kutatással és szervezőmunkával 
lehet megtalálni.

Ha a legendák igazak, az óriás ha rang
körülbelül olyan nehéz, mint egy uta -
sokkal és üzemanyaggal teli Boe ing 777-
 es repülőgép. Kincskeresők már régóta 
próbálják megtalálni, de egyelőre még
a puszta létezése sem bizonyított két -
séget kizáróan. (mult-kor)

A vikingektől örököltük az idegesítő hanghordozást
Egy új elmélet szerint szoros összefüggés van a vikingek által vé -

gigrabolt angliai és skóciai területek és a brit dialektusokban év szá -
zadokkal ezelőtt megjelent felfelé ívelő beszéddallam között.

793. június 8-án az észak-angliai Lin -
dis farne lakói szörnyű napra ébredtek:
vérszomjas harcosok szálltak partra a
kicsiny northumbriai sziget békés ko -
lostoránál, lemészárolták a szerzetesek 
nagy részét, majd minden fellelhető ér -
téket magukkal vittek. Az eset megdöb -
bentette a kortársakat, a tragédiáról
meg emlékező Angolszász Krónika, il -
let ve a polihisztor-teológus, Alkuin is
isteni büntetésnek tulajdonította a pél -
dátlan vérengzést.

Akkor kevesen sejtették, hogy az
addig szinte teljesen ismeretlen északi
kereskedőnép hódításával új korszak
kö szönt Európára, s a vikingek csa ta ki -
ál tásaitól lesz hangos az öreg kon ti nens.
A kiváló hajózási ismeretek birtokában 
a harcosok széltében-hosszában beu taz -
ták Európát, megalapították a Nor mann
Hercegséget és a Kijevi Ruszt, bené pe sí -
tették Feröert, majd Izlandot, telepeket
hoztak létre Új-Fundlandon, valamint a

Lab ra dor-félszigeten, sőt Leif Erik sson
révén eljutottak Amerikába is.

A mintegy három évszázadon át tar -
tó vi king korszak hatása természetesen 
nem tűnt el nyomtalanul. S hogy meny -
nyire nem, azt egy új kutatás újfent bi -
zonyítja: az angol nyelvben megfi gyel -
hető uptalkot állítólag szintén az északi 
nép fiainak és lányainak köszönhetik a
hűvös Albion lakói - no meg mi, ma gya -
rok, hiszen a jelenség immáron a ma gyar -
ban is kezd utat törni magának.

A felfelé ívelő beszéddallam (an go -
lul high ris ing ter mi nal, azaz HRT), az
úgynevezett uptalk olyan jelleget köl -
csönöz minden mondatnak, mintha az
kérdés lenne. Az uptalk Észak- Ame ri -
ká ban viszonylag új, s főleg a fiatalabb 
korosztályokra jellemző, de a jelenség
évszázadok óta megtalálható a brit dia -
lektusokban (Scouse, Geordie, Bel fast).
Az uptalk egyik “pionírja” George W.
Bush amerikai elnök volt, aki Mark Li -

ber man fonológus szerint második el nö -
ki terminusának idején mondott be szé -
deiben használt igen sokszor kérdő hang -
súlyú kijelentő mondatokat.

Hogy a jelenség mennyire nem új ke -
letű, arra Dan iel Hirst kutatása a bi zo -
nyíték. A francia nyelvészprofesszor
ugyanis szoros összefüggést talált az
említett brit dialektusokat beszélők és
azon területek között, amelyek gya kor -
ta ki voltak téve a vi king portyá zá sok -
nak a középkorban. A nyugat-nor végi -
ai egyébiránt az egyik utolsó olyan dia -
lektus a világon, amelynél megfi gyel -
he tő a felfelé ívelő beszéddallam - Hirst
szerint az uptalk Northumbriából és Skó -
cia nyugati partjaitól indulva “fertőzte” 
meg az északi településeket.

Az uptalk a brit angolba az ausztrál
sorozat, a Neigh bours által szivárgott
be a nyolcvanas évek végén, a második 
hullám “felelősei” pedig az amerikai
filmkultúra termékei voltak - például
az 1995-ben megjelenő Clue less (Spi -
nédzserek) című opusz. A jelenség ne ve
egyébiránt James Gorman, a The New
York Times tudományos újságíró já nak
tollából származik. (mult-kor)
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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.

 7 trükk, hogy minden eddiginél 
 több kalóriát égess

A gyors metabolizmus gondoskodik róla, hogy a tápanyagok
minél tempósabban hasznosuljanak a szervezetedben, a salak pe -
dig mielőbb távozzon belőle. Ha gyakran kínoz haspuffadás, rit -
kán jársz vécére, és úgy érzed, a súlyfelesleg leadása számodra ne -
hézkes, akkor itt az ideje, hogy a következő sebességfokozatba
kap csold az anyagcserédet!

Tankolj fel vízzel!
Tudtad, hogy a testednek bőséges vízbevitelre van 

szük sége a kalóriaégetéshez? Amennyiben egy kicsit
is folyadékhiányos állapotba kerülsz, az anyag cseréd
mintegy önvédelmi reakcióként azonnal le lassul. 

Kutatások bizonyítják, hogy akik naponta leg -
alább nyolc pohár vizet magukhoz vesznek, ugyan -
olyan táplál kozás és mozgás mellett több energiát
használnak fel, mint akik csak négyet. A magas víz -
tartalmú zöldségek és gyümölcsök is segítenek
neked.

Építs izmot!
Ne félj a súlyzóktól, a saját testsúlyos edzésektől, meg a többi olyan mozgás -

formától, ami tónusos izomzatot eredményez! 
Hatalmas tévedés, hogy ez férfias lenne – kivéve, ha pont a súlylökés a ked -

venced, és arra vágysz, hogy mázsákat dobj a magasba hirtelen.
Tudományosan bizonyított tény, hogy minden 0,45 kg izom naponta 6 kaló -

riát éget pusztán az önfenntartásra (tehát akkor, ha meg sem moccan), míg
ugyanennyi zsír csak kettőt. 

Ez a látszólag nüansznyi különbség rengeteget jelent az egész tested és az
összes nap szintjén…

Eddz keményen!
Egy jó aerob sporttevékenységgel nemcsak

addig égetsz kalóriát, amíg edzel, hanem utána
akár 24 órával is. 

Ha bevállalod a magas intenzitású, akár inter -
vallum felépítésű tréningeket – ahol a kiadósabb és 
az enyhébb szakaszok időközönként váltják egy -
mást –, akkor sokkal gyorsabb anyagcserét re -
mélhetsz. 

A kocogásba érdemes kisebb sprinteket beépí -
tened, az aerobikot pedig végezd step lépcsővel!

Fűszerezz!
A fűszerek nemcsak mennyei ízt adnak az ételeidnek, hanem még gyorsítják

is az anyagcserédet. 
Ha a kedvenc kajádhoz adsz egy evőkanálnyi aprított csilipaprikát, biztos

lehetsz benne, hogy az emésztés ideje alatt több kalóriát éget a szervezeted.
Ideiglenes és csekély hatásról van szó ugyan, ám ha rendszeressé teszed a

megfelelő táplálkozás és testmozgás mellett, igenis tovább javíthatod az
eredményeidet.

Állj rá a fehérjére!
A nyugati társadalmak táplálkozási trendjei

döbbene tesen szegények fehérjében. 
A diétázók gyakran pro tein porokhoz nyúlnak,

hogy fedezzék a szükséges mennyi séget – holott
természetes forrásból is megoldható mind ez. 

A halak, a fehér és a sovány vörös húsok, a zsír -
sze gény tejtermékek, továbbá a hüvelyesek első -
rangú fe hérje-lelőhelyet jelentenek a tojás meg a
szója mellett.

A pro tein eltelít, segít izmot építeni, és gyorsítja
az anyagcserédet.

Kávézz egy kicsit!
Ha rajongsz a kávéért, valószínűleg az élénkítő és koncentrációt elősegítő

hatása miatt szerettél bele. A mértékletes – napi egy-két csészényi – kávéfo -
gyasz tás azonban más előnnyel is jár: a koffein rövidtávon megnöveli a meta -
bolikus rátát, tehát az anyagcsere hatékonyságát. 

Különösen érdemes bevinni egy kicsit ebből a vegyületből a szervezetedbe,
ha úgy érzed, hogy egy fárasztó nap végén már semmi kedved az edzéshez.
Délután öt után azonban már ne kávézgass, mert megzavarhatja az alvás -
ciklusodat!

Hagyd a villámdiétákat!
A villámdiéták egyértelműen felejtősek – minden olyan étrenddel egyetem -

ben, amelyek napi 1 200 kalóriánál kevesebbet írnak elő neked.
Ilyen alacsony energiabevitel mellett ugyanis a béka hátsó fele alá csökken az 

anyagcseréd sebessége, a látszólagos fogyás pedig csupán vízveszteség. 
Vagy ha hosszabb ideig tartod a kegyetlen étrendet, a szervezeted előbb nyúl

az izmaid jelentette raktárhoz, mintsem hogy zsírt égessen. A metabolizmusod
igényeit szem előtt tartva tehát ne is próbálkozz ilyenekkel!

                Sándor Alexandra Valéria (bien.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.

• Eladó családi ház (85 m2 + 250 m2

udvar) Nagybánya központjában, La ka -
tos utca 11. szám. Irányár 55 000 euró,
alkudható. Tel. 0362/417907 vagy 0771/
782714.

GYÁSZJELENTÉS

Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

VIGH TIBOR
a Wigmond cég alapítója, éle té -

nek 54. évében 2014. augusztus
27- én visszaadta lelkét az Úrnak.
Sze ret tünket augusztus 29-én 13.00
órakor búcsúztatjuk a Virághegyi
temető ben. Gyászolják Őt a
hozzátartozók és mindazok, akik
hittek benne, akik a gyógyulásában
reménykedtek. Drá ga emléke
szívünkben örökké él!

Fájó szívvel búcsúzunk a sze re -
tett testvértől, anyától, nagyma má tól

RAJCSÁNYI KATALINTÓL
aki életének 82. évében

visszadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma le gyen csendes. Ezúton
mondunk köszö ne tet mindazoknak,
akik temetésén tisz teletüket tették.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk ba -
rá tunktól és keresztapánktól

VIGH TIBORTÓL
aki oly korán az örökké való ság ba
távozott. Nyugodjék békében. Őszin -
te részvétünk a gyászoló családnak.

Evelin, Éva és Kocsis István

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki a gyászoló családnak

VIGH TIBOR
barátunk elhunyta miatt érzett

fáj dalomban. Dobai Mura és At tila

MEGEMLÉKEZÉS

A nagybányai Vegyészeti Mű szaki 
Középiskola 1952-ben vég zett növen -
dékeinek 62. éves osztály ta lál kozója 
alkamával fájó szívvel, né ma kegye -
lettel és tiszteletadással meg emlé kez -
tünk  2014. augusztus 28-án osztály -
társainkról és taná ra inkról, a kik már
örökre eltávoztak közü lünk. Nevük 
mindörökre írva marad az 1952.
évi kicsengetési kártyánkban.

Az osztálytársak

„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, édes apá -
ra, apósra, nagytatára, a koltói

FÁBIÁN KÁROLYRA

Már 6 hete, hogy távoztál kö zü -
lünk, és nagyon hiányzol nekünk.

Emlékedet kegyelettel őrízzük!
A gyászoló család 

Tragikus hirtelen, egy perc alatt
elmentél, / Szívedben nem volt más
csak hogy minket szerettél, / nem
vársz minket ragyogó szemekkel, /
Nem ö rülsz már nekünk szerető
szíveddel, / Bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha 
senki el nem vehet, / Telhetnek
hónapok, múl hatnak évek, / Szívből
szeretünk, s nem feledünk téged. /
Nyugodj csen desen, legyen békés
álmod, / Találd meg odafenn az
örök boldogságot.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a koltói

TAR LAJOS-AL BERT 
halálának 2-dik évfordulójára.
Bá natos felesége Enikő és

leánya Brigitta

Hétfőn vette kezdetét és holnap, azaz szombaton ér véget a Teleki Mag yar Ház

idei „VÁSÁRFIA” KÉZMÍVES TÁBORA: augusztus 25-30. között régi idők já té -

kaival ismerkedhettek a beiratkozott gyermekek, fiatalok. A rendezvényt a Nem -

zeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma támo gat ta.

BALOGH BÉLA:

1848-1849
NAGYBÁNYÁN

Okmányok az 1848/1849- es for -
ra dalom és szabad ság harc nagy bá nyai
vonatko zá saihoz - Megvásá rolható
(30 lej) a Teleki  Mag yar 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

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

* GYÓGYTORNA –  jövő ked den
17.30 órától várják ismét szeretettel az
érdek lőd ő ket!

* A TERSÁNSZKY KÖNYV TÁR
au gusz tusban ZÁRVA!

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – szep -
tember 4., VÁSÁROS NA MÉNY –
szept. 11. 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).
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FORMA 1 BELGA NAGYDÍJ

Ricciardo nyert, Rosberg
lenullázta Hamiltont

A Red Bull ausztrál pilótája, Dan iel Ricciardo nyerte meg a For -
mula–1-es Belga Nagydíjat, a második helyen a pontversenyben élen
álló mercedeses német Nico Rosberg, a harmadikon a Wil li am sszel
versenyző finn Valtteri Bottas zárt. Lewis Ham il ton a fu tam elején
defektet kapott, miután csapattársával csatázott, végül pe dig nem fejezte 
be a futamot, így a különbség 29 pontra nőtt Ros berg és Ham il ton
között. Az eredményhirdetésen Rosberg megkap ta, amit tavaly
Vettelnek is el kellett viselnie: kifütyülték a szurko lók.

Nagyon vártuk a Mercedes bel har -
cát a Belga Nagydíjon, de nem tartott
sokáig: miután Lewis Ham il ton leraj -
tolta az angol a pole-ból induló Nico
Rosberget, a német a 2. körben a Les
Combes-kombinációban vissza táma -
dott, a két autó összeért, Rosberg első
légterelője defektet okozott Ham il ton
bal hátsó kerekén. Az angol visszaesett 
a mezőny végére, ráadásul a padló le -
me ze súlyosan megrongálódott, így nem
tudott elég gyors lenni ahhoz, hogy a
pontszerző helyek közelébe kerülj

Fel is adta a futamot a hajrában, így
Rosberg 11 pontról 29-re tudta növelni 
az előnyét. 

Második lett, de nem tudott örülni
az eredményének, hiszen az ered mény -
hirdetésén úgy kifütyülték,  mint ahogy
tavaly szokták Sebastian Vettelt. Le wis 
Ham il ton népszerűségét ismerve lehet, 
hogy ez a következő hetekben is így lesz.

Bottas odaért a dobogóra, a Belga
Nagydíj négyszeres győztese, Kimi Räik -
könen pedig a 4. helyen ért célba.

A finn a 21. kör után a verseny má -
sodik felét ugyanazokon a gumikon tel -
jesítette, de nem támadták hátulról, Ke -
vin Magnussen mögött ugyanis hatal -
mas csata alakult ki az utolsó körökben 
Vettel, Fernando Alonso és Jenson But -
ton szereplésével. Az agresszívan vé de -
kező dánt csak Vettel tudta megelőzni,
de Alonsót kétszer is leszorította az út -
ról, ami miatt a verseny után meg bün -
tették, így elvesztette pontjait.

Alonso a futam elején 5 másod per -
ces büntetést kapott, mert nem tudott
el indulni a felvezető körre, és az indu -
lás előtti 15 másodperces időszakban
még a szerelők az autóját bütykölték.

A spanyol a 8. helyen ért célba, pe -
dig többet ígért a futam.

Pontot szerzett még Sergio Pérez és 
Danyiil Kvjat, az első tíz futamon e -
redményes Nico Hülkenberg pedig Mag -
nussen büntetése után a Mag yar Nagy -
díj nullázását követően visszatért a pont -
szerzők közé.

Folytatás két hét múlva Monzában.

A megszűnés fenyegeti a
Konstancai HCM-et 

„Nem értem, hogy Románia legeredményesebb férfi kézi lab da -
csapatát miért nem akarják megmenteni” – panaszolta  Nurhan Ali, a
Konstancai HCM igazgatója, aki továbbra is megoldást próbál ta lálni
az állami számvevőszék döntése miatt kialakult helyzetre. 

A kilencszeres országos bajnok, hat -
szoros Román Kupa- és háromszoros
Szuperkupa-győztes tengerparti együt -
test ugyanis a megszűnés fenyegeti a -
miatt, hogy a számvevőszék zárolta a
megyei tanács által számukra a sport -
törvény alapján megítélt 4 millió lejes
támogatást, arra kötelezvén őket, hogy
azt a – kisebb projektek vissza nem té -
rítendő támogatásait szabályozó – 350-
 es törvény alapján hívják le.

„Csakhogy ez a versenysporttal nem
összeegyeztethető. Ha nem kapsz pénzt,
nyilván adósságot halmozol fel” – mu -
ta tott rá a klubvezető. Mivel az említett 
jogszabály szerint megítélt finan szí ro -
zást tartozás esetében nem lehet i gény -
be venni, és még a játékosok fize té se i -
re sem használható fel, az önkor mány -
za tok többsége a sporttörvény alapján
támogatja a versenysportot.

Nurhan fontosnak tartaná, hogy a
hivatásos sporttevékenységeket egyér -
telműen válasszák szét a tömeg sport -
tól. Az elmúlt időszakban kormány ha -
tá rozat-módosítást szorgalmazott, és Gab -
riela Szabó sportminiszter segítségével 

próbálnak megoldást találni a kialakult 
problémára. „Tárgyalások folynak kor -
mányzati szinten, állítólag tíz napon be -
lül változhat valami” – magyarázta
Nur han.

„A belgiumi kiszállás a legdurvább. 
Csupán a részvétel és a repülőjegyek
költ ségei 20 ezer euróra rúgnak. De min -
dent elkövetek, hogy előteremtsem rá a 
pénzt, már csak azért is, hogy meg -
mentsük a csapat és az ország imázsát.
Ha nem jelenünk meg, Romániát két év -
re eltiltják a BL-szerepléstől, és több tíz -
ezer eurós büntetést is kirónak a honi
szövetségre” – magyarázta a klub el nök.
Mivel a szponzorok nem tolonganak a
székházuk ajtaja előtt, meglátása sze -
rint az egyedüli megoldás az lenne, ha a
városi tanács költség vetés-módo sí tás -
sal kisegítené őket.

A címvédõ Konstancai HCM-nek a
Cãlãrasi otthonában kellene hétvégén
elkezdenie a 2014–2015-ös hazai baj -
nokságot, míg a BL-selejtezõk 3. cso -
portjában esedékes, Initia Hasselt el le -
ni mérkőzés szeptember 6-ára van ki -
tűzve. (A Krónika nyomán)

Meglepetések fordulója a Liga 1-ben
A Marosvásárhelyi ASA és a Ste a ua

veretlensége is megtört az élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában. 

A meglepetések sorát előbbi ala ku -
lat nyitotta, amikor az addig még nye ret -
len Brassó otthonában hagyta a három
pontot. Noha a vendégek Bumba révén 
már a 4. percben megszerezték a ve ze -
tést, a folytatásban már nem tudták gól -
ra váltani támadásaikat, miközben a há -
zigazdáktól Grigorie (38. perc) és Cons -
tantinescu (76.) is feltörte a vásárhelyi
védelmet. A 2-1 arányú győzelemről a -
zonban még a brassóaik edzője, Szabó
Adrián is elismerte, hogy részben a sze -
rencsén múlott.

A címvédő Steaua sem járt nagyobb 
sikerrel hétvégén, hiszen amellett, hogy
gyenge teljesítményt mutatva hazai kö -
zönsége előtt 1-0-ra kikapott a Piatra
Neamţ-i Ceahlăultól, még Filip (87. perc)
és Chipciu (90.) kiállításait is a vesz te -
sé gek számlájára kell írnia. A kudar c -
ért önmagát hibáztató Costel Gâlcă hi -
á nyolta a távolról indított kapura rú gá -
sokat, de reméli, hogy a bolgár Lu do -
gorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező 
visszavágójára már hatékonyabb lesz a 
csapat játéka.

A Dinamónak sem volt felhőtlen a
hétvégéje, mert bár egy gól nélküli dön -
tetlennel pontot rabolt a Con cordia Chi -
ajna otthonából, kialakított helyzeteik
értékesítése még mindig várat magára.
„Nagyon feszült mérkőzés volt. Krí zis -
be kerültünk, nem tudunk gólt sze rez -
ni. A pozitívum, hogy nem kaptunk ki és
ellenfelünk nem tudta megközelíteni a
kapunkat” – magyarázta Ştefan Bărbo -
ia nu. A Dinamo hátvédje Lazăr 75. perc -
beni kiállítását eltúlzottnak tartotta, ám 
annak örült, hogy a játékvezető végül nem
fújta le idő előtt a meccset. Kovács Ist -
ván ugyanis a hajrában megelégelte a
dinamós szurkolók szidalmazását, és
számításba vette, hogy idő előtt leál lít -
ja a játékot.

A Liga 1 5. fordulójának ered mé nyei:
Brassó-Marosvásárhely 2-1, Chiajna- Di -
namo 0-0, Pandurii-Viitorul 1-1, Ste a -
ua-Ceahlăul 0-1, FC Botosani-Kv. “U” 
1-0, Rapid-Astra 0-2, Craiova-Petrolul 
0-2, CFR-Gaz Metan 4-1, CSM Iasi-
 O telul 0 – 0. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

1. Dan iel Ricciardo  / ausztrál / Red Bull-Renault / 1:24:36.556
2. Nico Rosberg / német / Mercedes / 3.383 mp h.
3. Valtteri Bottas / finn / Wil liams-Mercedes / 28.032 mp h.
4. Kimi Räikkönen / finn / Ferrari / 36.815 mp h.
5. Sebastian Vettel / német / Red Bull-Renault / 52.196 mp h.
6. Jenson But ton / Brit / Mc Laren-Mercedes / 54.580 mp h.
7. Fernando Alonso / spanyol / Ferrari / 1:01.162 p h.
8. Sergio Pérez / mexikói / Force In dia-Mercedes / 1:04.293 p h.
9. Danyiil Kvjat / orosz / Toro Rosso-Renault / 1:05.347 p h.
10. Nico Hülkenberg / német / Force In dia-Mercedes 1:05.697 p h.
11. Jean-Éric Vergne / francia / Toro Rosso-Renault / 1:11.920 p h.
12. Kevin Magnussen / dán / Mc Laren-Mercedes / 1:14.262 p h. *
13. Felipe Massa / brazil / Wil liams-Mercedes / 1:15.975 p h.
14. Adrian Sutil / német / Sauber-Ferrari / 1:22.447 p h.
15. Esteban Gutiérrez / mexikói / Sauber-Ferrari / 1:30.825 p h.
16. Max Chilton / brit / Marussia-Ferrari / 1 kör h.
17. Marcus Ericsson / svéd / Caterham-Renault / 1 kör h.
18. Jules Bianchi / francia / Marussia-Ferrari / 5 kör h.**

* 20 másodperces büntetés.
** nem ért célba

  FELADTA (a megtett körök számával)
Lewis Ham il ton / brit / Mercedes / 38
Romain Grosjean / francia / Lo tus-Renault / 33
Pas tor Maldonado / venezuelai / Lo tus-Renault / 1
André Lotterer / német / Caterham-Renault / 1
Leggyorsabb kör: Rosberg (36. kör) 1:50.511 (Nemzeti Sport)


