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Figyelem!!!
Legnagyobb lapterjesztőnk (sza badá ru -

sítónk) pénzügyi nehéz sé gei miatt az új ság -
árudák egy részé ben ezen a héten sem vá -
sárolhatnak Új Szót, s félő, hogy az elkö -
vetkező hetekben sem. A lapot keressék más
újságárudáknál. Ezúton is felhív juk ked -
ves olvasóink figyelmét: az előfizetés a leg -
biztosabb mód ar ra, hogy az Új Szóhoz
hoz zájus sa nak.

Az önhibánkon kívül okozott kel le -
met lenségekért mi kérünk el nézést!

Sárváriak Misztótfaluban (Fotó: Tamási At tila)

Winkler Gyula: a végeken mindenütt ugyan -
úgy küzdünk a magyarság megmaradásáért

A végeken, legyen az a történelmi Máramaros, vagy a dél-erdélyi szór -
vány, ugyanazok a célkitűzések, itt Rónaszéken ugyanazokkal a kihí vá -
sokkal küzd a magyarság, mint az én szülőföldemen, Hunyad megyében
– mondta hétfő délután Winkler Gyula a rónaszéki kultúrotthonban meg -
szervezett lakossági fórumon.

,,Az asszimiláció elleni küzdelem, a mag yar identitás megőrzéséért folytatott
küzdelem alappillérei az anyanyelvű oktatás, a történelmi egyházak és az ér dek -
képviselet. Törekvéseinkben támpon tot
jelenthet az Európai Unió, hiszen olyan
együttműködéseket lehet kiépíteni a több -
ségi társadalom képviselőivel, ame lyek
kedvezőek a mi közösségeinknek. Azok 
a többségi közösségek jutnak előbbre,
amelyek felismerik, hogy a magyarok -
kal való együttműködés nem hátrány,
nem veszélyforrás, hanem épphogy előny,
mert a multikulturalizmus, a több nyel -
vűség, egymás (folytatás a 2. oldalon)

Sárváriak Szinérváralján
Magasabb szintre emelték a testvérvárosi kapcsolatokat

Ezen a héten sárvári vendégeket fogadtak a szinérváraljaiak. A
négytagú önkormányzati küldöttség egyebek mellett a test véris ko -
lai kapcsolatok elindításáról, életbeültetéséről, tartalommal való
kitöltéséről is tárgyalt a Szinér-parti kisváros képviselőivel, és egy
rendhagyó könyvbemutatón is részt vett.

A jeles vendégek, név szerint Bődi
Piroska könyvtárvezető, Nagy Miklós
történész, közoktatási és közmű velő dé -
si szakreferens, vezető-főtanácsos, Né -
meth Ernő, a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatója és Sütő Ká -
roly aljegyző, hétfő este érkeztek ide. A
helyi iskola mag yar tagozatának é pü -
letében vacsorával egybekötött, éjsza -
kába nyúló baráti beszélgetésre került

sor a két testvértelepülés képviselői kö -
zött, melyen egyebek mellett el hang zott: 
a 90-es évek elején körvonalozódott és
1998. no vem ber 21-én aláírt testvér vá -
rosi kapcsolatok egy új fejlődési sza -
kaszba léptek a testvériskolai szerző dés
aláírásával. Ily módon egyre tágabbá,
átfogóbbá és gyümölcsözőbbé válik ez
az együttműködés.

- folytatás a 3. oldalon -

Nagybányai
olvasóink

figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy

lapunk biztosan és időben el -
jusson önhöz, fizessen elő a
Niv Curier Kft.-nél, V. Luca ciu
utca, 100. szám, tel.: 0262 -
211266, 0745- 918990.

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la jegye ket bo csát ki

DUDÁS GYULA e gyik festmé nyé nek kisorsolására.
Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön ismert és el is -

mert festő mű vé sze, a nagy bányai festőiskola ha gyo má nyai -
nak hű á po lásáért 2012- ben a Ma gyar Köz társasági Érdem rend Lovagkeresztjével
tüntet ték ki. A sorsolásra kerülő festmény cí me Híd utca a református temp lom mal,
mé re te 84x60 cm, felbecsült ér téke 2000 lej. Az alkotást a Bá nya vi déki Új Szó
anya gi tá mo gatására aján lot ta fel a művész. Ezúton is kö szönjük! Tombolajegyek
10 lejes áron a szer kesztőségben és a Teleki Mag yar Ház ban kap hatók. Amikor a 200
jegy gazdára ta lált, nyilvánosan sor so lunk, és valaki a fest mény boldog tulaj do nosa 
lesz. TÖBB TOMBOLAJEGY = NAGYOBB ESÉLY!
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Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel u -

nitárius istentisztelet az evangélikus
templomban.

* 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 plébániatemplomban május 18-
 án délelőtt 11 órai kezdettel kerül sor
az ünnepélyes elsőáldozási szent misé -
re, amely keretében tizenöt felsőbányai 
ifjú fogja megerősíteni hitét.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában má -
jus 18-án tartjuk a harmadikos gyer me -
kek elsőáldozási ünnepségét, a 10 órai
szentmise keretében. Kérjük a kedves
híveket, foglalják imáikban elsőáldozó 
gyermekeinket. 

* A Szatmári Egyházmegye If jú -
sági Irodája meghirdeti a „Tettek nap -
ját” május 31-re. Mottó: „Helyben kell 
szebbé tenni a világot”. A pro gram cél -
ja: ösztönözni a fiatalokat arra, hogy ön -
kéntes tevékenységet vállaljanak kör -
nyezetükben. Plébániánk ez alka lom mal
nagytakarítást hirdet a teme tő ben.  Arra
kérjük a kedves érdeklődőket, gyer me -
keket, fiatalokat és felnőtteket egya ránt,
csatlakozzanak hozzánk, hogy szebbé
és tisztábbá tegyük temetőnket.

* Plébániánk zarándoklatot szer vez
Csíksomlyóra június 6-8. között. Rész -
vételi díj: 160 lej. 

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától kísérték utolsó  
útjára Rasztoczky Rudolf testvérünket, 
aki életének 72. évében hunyt el, Ni co -
lau Lukréczia testvérünket, akit 90 é -

ve sen szólított magához az Úr, Gozsa
György testvérünket, aki életének 72.
évében hunyt el és Steikner Julianna
testvérünket, aki 77 évesen hunyt el.

* Ugyanitt kötött házasságot Tihai
Rafael Sebastian, néhai Tihai János és
Fogel Ecaterina fia és Weisenbacher
Henrietta, Weisenbacher István és Iz -
vor Adrienne lánya.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
má tus egyházközségből kísértük utol -
só útjára Csiszér Istvánné született Ba -
lázs Zsuzsanna asszonytestvérünket, 
aki 75 évesen hunyt el. Nyugodjon bé -
kében!

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus egyházközség május 29-én, csü -
törtökön, délután 16.30 órakor di ák ja -
ink ünnepélyes ballagására vár min den -
kit.

* Ugyanitt kötött házasságot Moş
Mar ian Aurel, ortodox ifjú és Kő mű -
ves Tímea református hajadon. Es kü -
vői tanúként Ghiţan Alexandru, Lu kács
Andrea Tímea, Hajdu Alin és Király
Ramona voltak jelen. Ugyanitt kötött
házasságot Mester Mihály Ákos kato -
likus ifjú és Várdai Erika református
hajadon. Tanúként Klement Orsolya,
Kasai Szilárd, Pribojszki János és E -
gyüd Éva voltak jelen.  Isten áldása le -
gyen e megkötött házasságon !

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus egyházközség templomából kísér -
ték utolsó útjára özvegy Decsuk Sán -
dorné született Mátyus Erzsébet asszony -
testvérünket, aki életének 83. évében
hunyt el, Látis Sándorné született Rácz
Mária testvérünket, akit 72 évesen szó -
lított magához az Úr.

* A nagybányai Krisztus Király
plébánián május 25-én lesz az első ál -
dozás, és június 1-én a bérmálkozás.

Bunda Csilla Annamária

A Má ra -
ma ros me gyei
EMNT nagy -

bá nyai irodájában fo lya ma tosan, in gye ne -
sen se gí tenek az ál lam polgársági ké rel -
mek ki tölté sé ben, a ma g yar állam pol gár -
ság hoz szüksé ges i ratok össze állításában.
Az iro dában lehe tőség van Ma gyar Iga -

zol vány, Pedagógus- és Di ák Iga zol -
vány i gény lésére is.

A nagybányai irodában - Thö köly
utca (Mi nerilor) 7. szám a latt, hét fő től
péntekig 9-16 óra között -, csak úgy mint 
az EMNT- EMNP felső bá nyai i ro dájá ban 
(Felsőbánya, P-ţa Li bertaţii u., 2A. szám,
hétfőtől pén tekig 19.00- 20.00 óra kö zött)

várják az érdeklődőket.
Minden más, a mag yar állam pol -

gársággal és közü gyeink kel kap cso la -
tos kérdésben ke res sék fel bi zalom mal
az EMNT- EMNP nagy bá nyai és fel -
ső bá nyai irodáit.

Elérhetőségeink: 0262- 212.040; 0768-
 193.576; e-mail: maramaros@emnt.org.

Erdélyt Európába, mag yar érdeket Brüsszelbe! 

Miért dolgozik az RMDSZ az
európai parlamentben?

* Winkler Gyula: Az RMDSz kép -
viselői elhozták Erdélybe Európát. Fon -
tos információkhoz jutottunk Brüsszel -
ből - uniós pénzekhez, fejlesztési lehe -
tőségekhez, együttműködési prog ra mok -
hoz juttattuk az itthon élő közös ségün -
ket.

* Sógor Csaba: Az RMDSz meg -
mu tatta Erdélyt Európában. Elvittük
Brüsszelbe hagyományos termé kein ket
- a székely pityókát, a szatmári epret, a
borvizeinket-, bemutattuk szoká sain kat,
kulturális értékeinket.

* Vincze Lóránt: Azért dolgozunk
Brüsszelben, hogy létrejöjjön egy eu ró -
pai szintű kisebbségvédelmi szabá lyo -
zás, amely nagyobb biztonságot nyújt
a romániai magyaroknak.

* Hegedüs Csilla: Azért dolgo zunk,
hogy minden aktív nő megtalálja és meg -
állja a helyét. Az esélyegyenlőség azt
jelenti, hogy minden területen ugyan o -
lyan bánásmód jár nők nek és fér fiak nak
egyaránt. Ez a Nőszervezet üzenete.

* Antal Lóránt az ifjúságot képvi -
seli. Abban hisz, hogy a fiataloknak jó

példák kellenek, biztatásra és biza lom -
ra van szükségük. A sikeres, példa ér té -
kű fiatalok történeteit akarja megmu -
tatni ország-világ előtt.

Sport

Győzelem a nagy rivális otthonában!
Brassói Co rona - HCM Nagybánya 30-35 (16-15) 
Vezette: Rob ert Harabagiu és Silviu Stănescu; Kiállítások: 10-14; 7 mé -

teresek: 5-2 (értékesítve 5-1). 
Co rona: Mirca (10), Dedu (1) - Brădeanu 10 (5 hétméteresből), Chiper 7,

Zamfir 3, Ţăcălie 2, Manda 2, Hotea 2, Apetrei 2, Briscan 2, Tu dor, Raţiu,
Burghel, Pricopi, Cîrstea. 

HCM: Ungureanu (6), Băbeanu (7), Cetăţeanu - Gei ger 9, Buceschi 8 (1),
Nechita 7, Ardean Elisei 7, Marin 3, Oltean 1, Szűcs, Bondar, Tătar, Rudics,
Diniş Vîrtic, Pîrvuţ, Ghionea. 

A női kézilabda bajnokság rájátszásának első mérkőzésén a nagybányai
lányok értékes győzelmet arattak a brassói csapat otthonában. A 43. percig
1-2 góllal vezettek a házigazdák, onnan már csak egy csapat volt a pályán, a
HCM. Az 53. percben már hétgólos előnye volt a vendégeknek. 

Május 21-én 18.30-tól HCM Nagybánya - Dunărea Brăila.

Winkler Gyula: a végeken mindenütt ugyan -
úgy küzdünk a magyarság megmaradásáért
(folytatás az első oldalról) kultú rájá nak,
nyelvének, értékeinek elfogadása, köl -
csönös tisztelete az egész közösséget E -
urópához viszi közelebb” – hang sú lyoz -
ta az RMDSz európai parlamenti kép -
viselője Rónaszéken, ahol a helyi kö -
zösség mag yar, ukrán és román tagjai
keresik helyüket a gyors változásban
le vő világban, hiszen a település vala -
mikor virágzó bányavidék volt – híres
volt sóbányájáról – de ma már túl nyo mó -
részt a mezőgazdaság, állatte nyész tés a
legfontosabb jövedelemforrása az itt é -
lőknek. Éppen ezért a jelenlevőket első -
sorban a mezőgazdasági támoga tá sok ér -
dekelték, az EP-képviselő be szá molt a
megújult Közös Agrár politi ká ról, ismer -
tette az új előírásokat, gaz da kör létre ho -
zására biztatva a rónaszéki lakókat.

,,Ezen a vidéken nincs hagyománya
a társulásnak, viszont felhívnám a fi -
gyel met arra, hogy számos uniós támo -
gatásnál a társulás előnyt jelent, az e -
gyedül gazdálkodók kevesebb támo ga -
tást kapnak, mint azok, akik szö vet kez -
ve, együtt pályáznak”– ismertette az u -
niós elvárásokat Winkler Gyula. ,,So -
kan azt gondolják, hogy Brüsszel mesz -
sze van, meg hogy szórvány közös ség -
ként nincs szükség rájuk, de a május
25-ei megmérettetésen akkor lehetünk
sikeresek, ha mindenki egyformán, a leg -
nagyobb és legkisebb közösség is, az
északi és déli végeken is, átérezzük en -

nek a választásnak a tétjét: annyian va -
gyunk, ahányan szavazunk”– biztatta a 
választáson való részvételre a jelenle -
vőket Winkler Gyula.

A lakossági fórum házigazdája Bé -
res István, az RMDSz Történelmi Má -
ra maros Területi Szervezetének elnöke 
és Herea Aurélia helyi RMDSz-elnök
volt, részt vett Felsőróna község alpol -
gármestere is, Ioan Ruscovan, aki a Ro -
mániai Ukránok Szövetségének színei -
ben nyert mandátumot. A karaván ked -
den Kolozsvárra érkezik. (rmdsz.eu)

„Tűzoltó leszel?
Vagy katona?”
A továbbtanulással kapcsolatos

döntéshozatalban segítő, önisme ret-
 fejlesztő pályaorien tációs hétvégét
szervezünk

VIII. OSZTÁLYOS
DIÁKOKNAK

2014. május 16-17-én

a Teleki Mag yar Házban.
A helyek száma kor lá tozott!
Jelentkezés, információk a Te le -

ki Mag yar Ház irodájában,
TELEFON 0740-751490.

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.
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Anyák Napja és tavaszköszöntő ünnep
a Nicolae Iorga Általános Iskolában 
Az elmúlt héten nagy titoktartás közepette készültek a Nicolae Iorga

Általános Iskola 5-8. osztályos diákjai az Anyák Napi műsorukra. Ti tok -
tartással, hisz a gimnazisták nem árulták el anyukájuknak, hogy a Mátyás
király és Vin cent Van Gogh szellemét megidéző színjátékok mellett, titkos
Anyák Napi köszöntővel lépnek fel.

Mindemellett egész héten f o -
lyó kézműves tevékenységen,
csoportokban vettek részt az A -
nyák Napi üdvözlet és papír ból
készített tulipán elkészítése vé -
gett.

Ünnepségükön részt vett sok
nagyszülő, szülő, testvér és a 9-
 es Számú Napközi (régi 20-as)
óvoda mag yar csoportja is.

A tevékenységet a Bethlen
Gábor Alap által meghirdetett
és megnyert pályázat rész tevé -
kenységeként szervezték meg, 
melynek lesz még folytatása.

A Külhoni mag yar felsősök éve pályázatainak ez már a második lépcsője, a -
mit az iskolában tanuló diákokért szerveznek, hisz már egy on-line újságírási pá -
lyázatba is beszálltak a diákok(10 diák), magyartanáruk segítségével.

Gratulálunk a szervezőknek: Lapsánszki Edith aligazgatónőnek, Bálint Beáta 
magyartanárnak, Kiss Luca történelem szakos tanárnak, Fülöp Gábor zene ta nár -
nak, Ujlaki Zita matematika tanárnak, Vári Renáta óvónőnek. (nagybanya.ro)

Sárváriak Szinérváralján
- folytatás az első oldalról -

Másnap a szinérváraljai református
gyülekezet közösségi házában levő hely -
történeti gyűjtemény anyagának a meg -
te kintésével indult a pro gram, ahol Hu -
szár László lelkipásztor és vitéz Szilá gyi
Béla beszélt a gyűjteményről és a temp -
lomról, illetve ismertette a temp lom kert -
ben található Sylvester-emlékmű törté -
netét. Következett az iskola mag yar ta -
go zatának úgymond „üzemmódban” 
való megtekintése, ahol a gyerekek egy
Madarak és Fák Napi műsorral ked ves -
kedtek a vendégeknek. Németh Ernő, a 
testvériskola igazgatója, a tantermeket
végigjárva, a tanulókkal is elbeszél ge -
tett, egyebek mellett elmondva: az is ko -
la, amit képvisel, több mint 400 gyer mek -

nek az Alma Matere, és örül annak, hogy
- bár a váraljai tanintézményben alig
ne gyedannyian tanulnak - ez az iskola -
kapcsolat létrejött, s bízik abban, hogy
mindkét fél számára előnyössé válik a
jövőben.

A közel 600 esztendős római ka to -
likus templomban folytatódott a láto ga -
tás, ahol Rácz Gábriel plébános kala u -
zolta a vendégeket, ismertetve a mű em -
léképület múltját, jelenét, és kör vona -
lazva jövőjét.

Innen Misztótfaluba vezetett az u -
tunk, ott találkoztunk Gróf Lászlóval, az
Oxfordi Egyetem professzorával és mun -
katársával, Feiszt György szom bathe -
lyi történésszel, levéltárossal, politi kus -
sal, akik a váraljai polgármesteri hiva -
tal meghívására érkeztek térségünkbe,
Petelei Klára: Descriptio Transyl vaniae
című könyvét bemutatni.

Misztótfaluban Ecsedi Árpád tisz te -
letes volt a vendéglátónk, az ő segéd le -
tével jártuk be az évszázadokat, Misz -
tótfalusi Kis Miklós nyomába eredve, és
ismertük meg a település történelmét.

Délután elérkezett a mostani talál ko -
zó másik jeles momentuma, a már em -
lí tett gyönyörű kivitelezésű térké pé sze -
ti album bemutatója. Mintegy hatva nan
gyűltünk össze a kultúrotthon Mihai Bă -
laj termében, ahol Székely Miklós vá -
ro si tanácsos üdvözölte a jelenlévőket,
majd átadta a szót az Oxfordi Egyetem
nyugalmazott professzorának, Gróf Lász -
lónak és munkatársának, Feiszt György -
nek, akik vetítettképes előadás kereté -
ben vezették végig a hallgatóságot a kar -
tográfia történetén. Az előadó román
hangját Vicsai János történelem szakos
tanár szolgáltatta. Az eseményen töb -
bek között jelen volt Szinérváralja pol -
gármesterasszonya, Gabriela Tulbure és
alpolgármestere, Bodea Octavian is. Az
előadás végén Gabriela Tulbure üdvö -
zölte az építő jellegű kezdeményezést,
és kedélyes párbeszédet folytatott Gróf 
Lászlóval. Mivel a közönség jól viselte 
magát, ez utóbbi, ígéretéhez hűen, az
e lőadás háromnegyed órás változatát mu -
tatta be, nem pedig az általában kor rek -
cióként alkalmazott három órásat, ami -

vel Gróf László tréfásan fenyegetőzött. 
Bár szerintem a hosszabb változat sem
számított volna büntetésnek a hallga tó -
ság számára, hiszen igazán érdekes dol -
gokat tudhattunk meg.

A sárváriak látogatásának utolsó prog -
rampontja a közös vacsora volt, melyre 

a Chilli vendéglőben került sor, oldott,
vidám hangulatban, ugyanakkor - a hal -
vacsora mellé - közösségeinket érintő
fontos kérdések is terítékre kerültek.

Tamási At tila

Gróf László egy kötetet
ajándékoz Gabriela Tulbure

polgármester asszonynak

Iskolások műsora

Németh Ernő iskolaigazgató ismerkedik a váraljai tanulókkal

Meghívó
Mottó: „Legyenek egy, amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy le gye -
nek ők is egyek mibennünk, s így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (János 17,21)

Szeretettel meghívunk, kedves barátunk, 2014. május
23-án (pénteken) a

Nagybányai HÁLÓ Klubra
17.00 órától 19.00 óráig, az alsófernezelyi Árpádházi

Szent Erzsébet templom hittantermébe.
A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív személyek, ta -

lálkozások és közösségek.
A Hálóban a legfontosabb a közösségépítés. A kövek, a közösségek (lel -

kiségi mozgalmak, plébániák) és a személyek. Az egyház pedig a közösségek
nagy hálózata.

Mindenkit szeretettel várunk!

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

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

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

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.
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Vélemény-nyilvánítás
2014. május 8, 9, 10, 11-én zajlottak a Teleki Napok ren dez -

vényei Nagybányán, a Teleki Mag yar Házban. Ez minden évben
fontosnak tartott esemény Nagybánya és környéke magyar ságá -
nak az életében. A Teleki Napok szervezése, sikeres lezajlása nem
kis energiába, fáradozásba kerül a rendezőségnek.

Véleményem szerint az ehhez való
viszonyulás megdöbbentően siralmas
volt, ami az érdeklődést és megjelenést il -
leti. Azért vannak, akik időt, energiát nem
sajnálva rendszeres résztvevői az emlé -
ke zésre és emlékeztetésre hivatott ren dez -
vényeknek, és magyar ságtuda tuk erősí té -
sének. Máskor is, és most is nagy oda a -
dással készült a Ház a méltó ünnep lésre.

Mi, misztótfalusiak az ünneplés és
emlékezés harmadik napján kapcso lód -
tunk be, én mint meghívott előadó a
Nagybányai Teleki Blanka nevét viselő 
nyugdíjas egyesület tagjaként, a töb bi -
ek résztvételükkel tiszteletüket fejez -
ték ki vidékünkhöz kötödő nagymúltú
elődeink előtt.

Úgy vélem, a szombati nap (május
10.) volt a rendezvénysorozat fény pont -
ja, ekkor hangzottak el nagyon tanul sá -
gos előadások a Nagybánya és kör -
nyékéhez kötődő Teleki család jeles
képviselőiről: Teleki Blankáról, Teleki
Sándorról és Teleki Pálról, na meg egy 
igen értékes könyvbemutató az 1848-
 49-es események nagybányai vonat ko -
zásairól, Balogh Béla több évi munká -
jának eredményekáéppen. Hámori Pé -
ter  történész  Teleki Pál politikai tevé -
kenységéről, ennek nagybányai vonat -
kozásával kapcsolatosan igen jól doku -
mentált előadást tartott.

Az előadás-sorozatot az udvaron, a
Te leki Sándor szobra előtti tisztelgés kö -
vette, egy rövid kultúrműsorral egybe -
kötve, majd a Ház homlokzatán a há -

rom Teleki-t ábrázoló dombormű fela -
vatása következett. (Dinyés László szob -
rászművész munkája.)

Jó érzés volt a cserkészcsapat lát vá -
nyos szereplése, a Sík Sándor vers, „Az
acélember”, Markó Botond szavalata,
jelenlegi társadalmi problémákat alle -
gorizált. Szólott hozzánk a jelenlevő Te -
leki Sándor leszármazott, aki értéke lé -
sét fejezte ki a Telekiek hagyományá -
polása tekintetében, de utalt a jövendő
problémáinak fontosságára is, főleg a
megmaradásunkkal kapcsolatosakra.

Mindig nagy tisztelettel és szinte á -
hitattal lépek be a Mag yar Házba, olyan
jó tudni, hogy Nagybánya és környéke
magyarságának van egy olyan helye, a -
hol szeretettel fogadják, ahol sok ér de -
kes dolog történik, ahol erősítheti ma  -
gyarságtudatát, ahol találkozhat rég nem
látott ismerősökkel, elbeszélgethet ve -
lük, ahol mag yar nyelvű könyveket vá -
sárolhat. Ezen kívül vannak az állandó
rendezvények.

A  fájó az, hogy ezekkel a lehetősé -
gekkel kevesen élnek. A szombati na pon
is a csak félig megtelt terem látványa
nagyon lehangoló volt. Mi lehet az oka?
Könyörgöm, mondja meg már valaki,
hogy értsem meg én is. Úgy vélem, az
eset kapcsán, hogy mindez tükrözi a
nem törödömséget, a kényelem kere sést,
megalkuvást, közönyt. Mit gondol hat -

nak azok, akik hiányzásukkal „ho no -
rál ták” a rendezvényt?

Egy másik elgondolkoztató jelen ség,
és a legérthetetlenebb számomra, hogy 
Nagybányán van egy Teleki Blanka ne -
vét viselő nyugdijas egyesület, s büsz -
kélkedik is vele mindenfele, annak csak
egy néhány tagja tartotta érdemesnsk a
megjelenést, s ezek közül is egyesek
sze lektív hallgatói voltak a szombati 
prog ramnak, ilyen-olyan kifogásokra hi -
vatkozva. Talán a legszomorúbb, hogy 
az egyesület elnöke teljes hiányzásával 
tüntetett. Ezt nem lehet személyes üggyé
lealacsonyítani.

Azt is kellett lássam, hogy volt ro -
mán nemzetiségű, magyarul értő, aki vi -
dékről eljött ünnepelni. Beszéltünk ve le.

Az én véleményem az, hogy hasz -
náljuk ki a lehetőségeket, éljünk velük, 
hisz hála a jó Istennek adódtak olya -
nok, akik ezeket nekünk megte remtet -
ték. Köszönet és hála érte kedves Dá -
vid Lajosnak, Markó Hajnalnak és kis
csapatuknak. További jó mun kálko dást,
kitartást kívánunk, és még a sok-sok
szép  rendezvény megszervezéséhez, le -
bonyolításához erőt, egészséget min -
den kinek!

Tisztelettel: Romok Márta

A felsőbányai Bodnár Gáspár könyvtár várja olvasóit
Felsőbányán először az 1842-ben megalakult Olvasó Egy -

letből, majd a Polgári Olvasókörből, a Polgári Kaszi nó ból,
a Népkönyvtárból és a Katolikus Legényegyletből kölcsö -
nözhettek ki könyveket a helybeliek. 1948-től a városi könyv -
tárban, a mag yar általános és középiskola könyvtárában,
majd az iskolák egyesítése után az 1. Számú Általános Is -
kola könyvtára nyújtott olvasnivalót.

1993 óta az RMDSz-székház ad otthont a Bodnár Gás -
pár Könyvtárnak. Bodnár Gáspár katolikus lelkész, két el -
beszéléskötet és színművek szerzője volt.

A könyvtár gondozói Sajtos Mária, Lendeczki Dezső és
Májer Sándor. Nyitvartartás 10-12 óra. Pénteken délután
négy és nyolc óra között lehet könyvet kölcsönözni.

A polcokon sorakozó körülbelül 3500 könyv nagy része 
a Mag yar Műveltségszolgálat adománya. Az állományt he -
lyi adományozók, Majdik József. Tóth Irén és Petők And -
rás is gazdagították.

A polcokon többek között Vörösmarty Mihály, Petőfi Sán -
dor, Arany János, Jókai Mór szemünket is gyönyörködtető 
díszkötéses művei csillognak. Szintén értékes tartalmúak a 
helytörténeti kiadványok, például Hit ter Ferenc és Páin La -
jos nehezen hozzáférhető dokumentumokban és visszaem -
lékezésekben gazdag Felsőbányai Arcképcsarnoka, vala -
mint a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület
által kiadott Felsőbányai Kalauz, amelynek Máriás József 
nemcsak a szerkesztője, hanem egyes fejezeteinek a szer -
ző je  is.

A könyvtár egyik kincse a 19 kötetes Mag yar Nagy le xi -
kon.

Felsőbányán először a Haranth-házban csodáltam meg
a 20 kötetes Pallas Lexikont. A múlt század kilencvenes 
éveinek első felében egy budapesti belvárosi köny ves bolt -
ban pillantottam meg  a Mag yar Nagylexikon első köte tét.
Amikor megláttam az árát, hirtelen emelkedni kezdett e -
gyébként alacsony vérnyomásom, mert majdnem egyhó -
napi nyugdíjamba került egy kötet. Csupán azzal vígasz -
taltam magam, hogy előbb vagy utóbb egy nagybányai vagy
felsőbányai közkönyvtárban én is lapozgathatom a leg át -
fo góbb mag yar nyelvű ismerettárat. Kívánságom 2004- ben
teljesült. A megbízható tájékozódásnak, ismeretszerzésnek 
ezt a nélkülözhetetlen segédeszközét a Mag yar Nagy lexi -
kon Kiadó Rt. adományozta a Bodnár Gáspár Könyv tár -
nak.

Jelenleg a könyvek nagy része a polcokon porosodik,
mert nagyon kevés az olvasó. Hű barátaink, az élet út vesz -
tőiben eligazító, tanácsokat nyújtó könyvek csak akkor él -
nek, ha olvassák őket. Városunk általános iskolája mag yar
tagozatának a tanítónői és tanárai azzal támogathatnák a
Bodnár Gáspár Könyvtárat, ha tanítványaikat meggyőz -
nék arról, hogy nemcsak kötelező házi olvasmányokat, ha -
nem a könyvtár polcain árváskodó, továbbgondolkodásra
késztető könyvekkel is csiszolják agyukat és nemesítsék lel -
küket.

Boczor József

Megemlékeztek a
nagybányai zsidóságról

70 éve közel 6000 nagybányai és mintegy 31000 máramarosi
zsidó esett a Holokauszt áldozatául 1944-ben.

Május 11-én emlékeztek meg
a tragikus eseményekről a nagy -
bányai zsinagógában. A meg -
emlékezésen részt vettek a vá -
ros előljárói, élükön Cătălin
Cherecheş polgármesterrel, va -
lamint természetesen a zsidó
közösség képviselői.

A rendezvényen felszólalt 
egy túlélő is, a 85 éves Fülöp
Dezső, aki 15 éves gyer mek -
ként élte át a vészidőket. Sze -
mélyes vallomásai, elbe szé lé -
se mély hatást tett a hall gató -
ságra, elevenen vázolva a történelem ezen szörnyű  pillanatait.

A város polgármestere, a tanúságtétel után kifejezte: az áldozatok emlékét
köteles a közösség hűen őrizni, és fejet kell hajtani azok mél tósága előtt.

(az emm.ro nyomán)
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Honfoglalás
Egy patak partján találtam magam.

Gyöngyöző vize sebesen sisteregve u -
gyan, de mégis lágyan-langyan si mo -
gatta végig a köveket, utat törve ma gá -
nak a völgybe, a horizontba vesző sík -
ság felé.

Hirtelen, szinte a semmiből, négy
alak tűnt fel közvetlenül mellettem. Egy
nő, egy férfi és két gyerek. Nyo muk -
ban néhány kecske és birka kullogott,
finnyásan válogatva a jobbnál jobb, kö -
vérebbnél kövérebb füvek között. Ilyen -
kor kissé lemaradtak gazdáiktól, s mi -
kor észbe kaptak, zabolátlanul ugrán -
dozva hozták be a lemaradásukat.

Egyszer csak a férfi megállt, szem -
ügyre vette a tájat, mélyen beleszip pan -
tott az ózondús levegőbe, majd leha jolt, 
tenyerével vizet mert a lába előtt a lá -
zatosan végigsimuló patakból, ke zét az 
ég felé emelte, úgy csorgatta, pergette
életadó cseppjeit a földre, mintha csak
áldozatot mutatott volna be a napisten
előtt.

- Nézd, Agáta, milyen színtiszta ez
az ér - mondta csodálkozva, tenye ré -
ben a Nap felé emelve a gyémántként
csillogó patakvizet. - Azt hiszem, meg -
érkeztünk. Ez a hely lesz az új ottho -
nunk.

- Valóban gyönyörű ez a táj, itt min -
dent megtalálunk, amire szükségünk van. 
Van víz, termőföld, vad... De talán o -
débb még ennél is csodálatosabb hely
vár ránk - reménykedett epekedve A -
gáta.

- Nem, nem megyünk tovább. Most
már bizonyossá vált előttem, ez a leg -
szebb hely a világon. Nem érzed, hogy
ez a táj kész befogadni minket?

- Nem is tudom, Éliás, talán igazad
van… Meg kellene várnunk, hogy mit
szólnak a törzs többi tagjai is. Nem dönt -
hetünk egyedül - próbált egy végső, szin -
te reménytelennek tűnő esélyt ki csi kar -
ni akarata érvényesítésére Agáta.

Közben további családok is érkez -
tek. Két tucatnyian lehettek. A férfiak
kérdőn néztek Éliásra, a nők pedig csa -
patba verődve vesézték ki a potenciális 
új hazának az előnyeit és a hátrányait.

Miután kicsit kifújták magukat, kört
alkotva leültek, és tanácskozni kezd tek.
Hosszas tanakodás után úgy döntöttek, 
ott maradnak. Egyesek a táj szépsége
és gazdagsága miatt döntöttek a lete le -
pedés mellett, mások pedig azért, hogy
végre valahára véget érjen hónapok óta 
tartó barangolásuk.

- Vándorlásunk bevégeztük, ott ho -
nunkat megtaláltuk. Legyen ennek a hely -
nek a neve Szín Ér - hangzott el a ver -
diktum a törzsfőnök Éliás szájából.

A férfiak még aznap elindultak éj -
jeli menedéket keresni. Hamarosan ta -
láltak is egy barlangszerű bemélyedést
az egyik sziklában.

Közben észrevétlenül mindenhová
követtem őket. Csak később jöttem rá, 
amikor véletlenül szembetalálkoztam e -
gyikükkel, hogy tulajdonképpen nem is
látnak engem. Az ő világukban nem is
létezem.

S ha már megadatott, hogy tanúja le -
gyek ennek a kezdetleges, mond hat nám,
minden gúnyt kiölve a szóból, primitív
honfoglalásnak, megpróbáltam minél
tel jesebben megélni, átélni, megál mod ni.

Ott-tartózkodásom alatt tanúja vol -
tam, miként válik a vad természet em -
beri közösség bölcsőjévé.

Percek alatt berendezkedtek a bar -
langba, ami persze nem is volt olyan
nagy munka. Avart szórtak a földre, majd 

leteregettek rá néhány báránybőrt, s már
kész is volt a nyughely. Az állatokat egy
néhány fa által körülírt, vízszintesen li -
ánokkal od a kötözött karókkal határolt
karámba terelték. Közben az asszo nyok
és a gyerekek bogyókat, erdei gyü möl -
csöket gyűjtögettek. Néhány férfi va -
dászni indult.

Mire az azzal megbízott férfiú tüzet
csiholt, minden szükséges alapanyag
e lőkerült a bőséges vacsorához. Sike -
rült elejteniük egy őzgidát, két nyulat
és egy fácánt.

A ropogó tűz mellett jóízűen csám -
csogott felnőtt, gyerek egyaránt. Öröm 
rajzolódott ki mindannyiuk orcáján. Va -
csora után a gyerekek önfeledt hancú -
rozsba kezdtek, a felnőttek pedig kéje -
sen mártóztak meg a teli gyomor ered -
ményezte boldogság állapotában. Elé -
gedettség telepedett arcukra. Meg sem
lepődtek, amikor a törzs örökös elé ge -
detlenkedője, Ubul, csak úgy mel lé ke -
sen megjegyezte:

- Tényleg jó ez a hely. Itt meglesz
mindenünk, értelmetlen tovább keres -
gélnünk más otthon után. Mostantól mi -
énk ez a hely, s mi ezé a helyé va gyunk.

Elégedetten indultam útnak. Érez -
tem, hogy fel kell fedeznem ezt a fur -
csa világot, amibe csöppentem. Csak -
hogy fázni kezdtem, a sötétség pedig
át hághatatlan, áttörhetetlen fallá válto -
zott. Féltem, és magányos voltam. Már 

kezdtem bánni, hogy engedtem lázon -
gó lelkem parancsának. Ráeszméltem,
hogy a távol nem rejthet ismeretlen Ká -
naánokat számomra.

Visszanéztem a tábor irányába, és lát -
tam a tűz fényét, hal lottam a gyermekek 
zsivaját. Vissza for dultam. A tűznya lá -
bok bólyákként vezérelték utamat.

***
Amikor megébredtem, olvasólám -

pám fénye mosta át retinámat. Nem
tudtam, mennyi időre szundítottam el.
Csak néhány percre, vagy év száza dok -
ra? Éhség gyötört és szomjúság. Máig
nem tudom, miért, de nem a hűtő szek -
rény felé vettem az irányt. Kimentem az
udvarba, letéptem a lugasról egy ge rezd
delavári szőlőt, és jóízűen, mohón maj -
szolni kezdtem a szemeket. Aro má juk -
ban éreztem az évszázadok zama tát, íz -
lelőbimbóimat úgy járták, ci káz ták át az 
ízek, mint villámok a nyári ég boltot. Egy
pillanatra mintha megállt volna az idő.
Mintha a múlt jelenné öb lösödött volna,
a jelen pedig múlttá zsu gorodott volna.
A jövő… A jövő pe dig szellemként ö -
lelt át jelent és múltat egyaránt. Egy pil -
lanatnyi időtlenség ke rített hatalmába.
Ritka pillanat az ilyen, de ha már ha tal -
mába kerített, kiél vez tem minden porci -
kámmal. Lelkembe akkor leltek örök
honra a múlt borrá forrt sző lőfürtjei.

Tamási At tila

Péter Károly jegyzete:

Az utolsó kovács
Ritka foglalkozás manapság a 

kovácsmesterség, és főleg az o lyan
falu ritka, ahol a kovácsműhely a
falu kellős közepén áll, közvetlen
az autóbuszmegálló mellett, nem
a végén.

Elbeszélgettem a jó öreggel. Egy
ötven éve történt esetet mondott el
nekem, amikor is az akkori ko vács
így oktatta új inasát:

- Először kiveszem a patkót a
tűzből, aztán ráteszem ide, az ül -
lőre. Amikor megrázom a fejem,
te ráütsz a kalapáccsal.

- Én úgy is tettem. A fejire ütöttem. Azóta vagyok a falu kovácsa. Az u -
tolsó. Nekem már nem volt inasom.

Megértettem a viccet, de a belőle, valamint az öreg szemeiből áradó ke -
serűséget is.

Most éppen kint áll a jó öreg a műhely előtt. Ebédel. Kétfogásos az ebéd:
mindkét kezében egy-egy kekszet szorongat. Szebb idők emlékeként, jobb ke -
zében ott lapul a rozsdás bicska is, csak úgy, hiába. Amikor az ebéd gyenge mi -
voltára utalok, az öreg tovább viccelődik.

- A kekszet nem kell felmelegíteni, a keksz nem lötyög ki, szopogatni is le -
het, s akkor meglágyul. Valamikor, ha szalonnát sütöttem, az emberek mind
idecsődültek a buszmegállóból. A keksznek nincs illata, igaz színe se, csak o -
lyan sápadt, mint én vagyok.

Amikor munkájáról akartam faggatni, csak annyit mondott:
- Amennyi munka akad, azt kekszerővel is el lehet végezni. Meg aztán in -

kább üldögélek itt a műhelyben, mint otthon az állandóan karattyoló mama
mellett. A kinyitott műhelyajtóból legalább rálátok a világra, de érteni már ke -
veset értek belőle…

- Mondja bátran, mit nem ért, hátha tudok segíteni.
- Hová lettek a régi szép idők, hová lett az ifjúságom, hová a szerelem, az

erő, miért rozsdázott meg a bicskám, hová lettek a lovak, hát a pirospozsgás
parasztfiúk és parasztlányok? Miért szűnt meg a kovácsműhely messzire csen -
gő üllőjének zenéje? Nem értem, és kész!

A „segítség”a porfelhőből kibontakozó autóbusszal jött, s kivételesen ne -
kem szólt: csak én szálltam föl, az öreg ott maradt a falu közepén, meg vá la -
szolatlan kérdéseivel együtt. Vajon ott van-e még?

A Híd utcai iskoláért

Tisztelt
Nagybányaiak!

Kedves Barátaink!
A nagybányai mag yar nyelvű köz -

oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
A Nagybánya-óvárosi Refor mátus Egy -
házközség, Nagybánya Ön kor mány za -
ta és a Németh László El mé leti Líceum,
együtt gondolkodva kö zös ségünk ügye
iránt érzékeny, nemes lel kű nagybá nyai
magyarokkal arra az el határozásra ju -
tott, hogy tovább szer ve zi városunk ban
a mag yar nyelvű ok ta tást és nevelést
szolgáló intéz mény há lózatot. (...)

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

Az iskola beindítása elodázhatat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket
több más épület fenntartása is igény be

veszi, más támogatókat kell keresnünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy
támogassák az iskola ügyét!

Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for -
mata Baia Mare Oraşul Vechi. Adó szám
(cod fis cal): 7875704. Elérhetősé geink:
Bak László református lelkipásztor

Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!

A részletes felhívást korábbi
lapszámainkban találják meg.
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-  Mi a kannibálok kedvenc 
TV-showja?

- ???
- Egyen ön is milliomost. 

 ***
Bíróságon: 
- Vádlott! Tud valamit mon -

dani, ami enyhítené a bünte té -
sét? 

- Igen. Házi őrizet, ká bel -
té vé, hifitorony.

***
- Halló, vízművek?
- Igen, tessék!
- A vízcsapomból víz fo lyik!
- Hát mi folyjon belőle, nagy -

okos?

- A számla szerint sör vagy 
pezsgő!

***
Egy lány elmegy a paphoz

gyónni:
- Vétkeztem, atyám, még -

pedig a hiúság bűnébe estem.
Naponta többször is megbá -
mu lom magam a tükörben, és
azt mondom magamnak, hogy
milyen gyönyörű vagyok.

A pap erre felnéz, majd azt
mondja:

- Lányom, ez nem bűn, ha -
nem inkább tévedés.

***
A kis Peti a nagy mamá já -

nál nyaral, és kint játszik az ud -
varon a szomszéd gyere kek kel.
Egyszer csak beszalad a szo -
bá ba:

- Nagymama, hogy hívják
azt, amikor két em ber egy szo -
bában alszik és az egyik felül
van, a másik pedig alul?

A nagyi zavarba jön, elő -
ször nem tudja, mit feleljen.
Némi töprengés után úgy dönt, 
hogy őszintén válaszol:

- Hát, kicsim, azt úgy hív -
ják, hogy szexuális aktus.

- Jó - mondja a gyerek és
fut vissza a barátjához.

Kis idő múlva ismét bejön:
- Nagyi, te engem félre ve -

zettél! Azt úgy hívják, hogy e -
meletes ágy!... Ja, és a Pistike
anyukája üzeni, hogy beszélni
akar veled!

***
A bankigazgató pirongatja

a biztonsági őrt, mert az öreg is -
mét néhány percet késett a szol -
gálatból.

- Pista bácsi! Vegye tudo -
má sul, hogy a bankban a pon -
tosság ugyanolyan fontos, mint... 
mint a katonaságnál. Volt ma -
ga katona?

- Igen, kérem, voltam - így
az öreg.

- Na és mit mondott magá -
nak az ügyeletes tiszt, amikor
késve ment be a laktanyába?

- Alezredes elvtárs jelen tem, 
a zászlóalj felsorakozott!

***
- Mi az abszolút selejt?
- ???
- Az Alföld. Jobbra se lejt,

meg balra se lejt.

***
A férj megrázza alvó fele -

sége vállát:
- Ébredj fel és öltözz! Ég a

ház! 
- Szerinted mit kellene föl -

vennem?
***

Imbolyog a részeg az ut cán.
Jön vele szembe fekete kö peny -
ben egy apáca. A részeg hirte -
len behúz neki egy jobb hor -
got, megsorozza a gyomrát,
majd ballal állcsúcson vágja.
Az apáca eszméletlenül el terül.

- Lassú vagy, Bat man.

***

Két rendőr járőrözik a fo lyó -
parton. Az  egyik meglát egy
tehenet, mely a patakból iszik.
Józsi bácsi simogatja a tehén
nyakát Mariska néni meg feji.

A rendőr odaszól a kollé -
gájának!

- Te, koma, nézd már mi -
lyen jó gép ez, a patakból i szik, 
hátul meg tejet ad ki. Vegyünk 
mi is egyet!

Vesznek egy tehenet, levi -
szik a folyóparthoz, az egyik
belenyomja a tehén fejét a víz -
be, a másik meg rángatja a tő -
gyét! A tehénnek fáj is, fullad
is, hátul kipottyant egyet. Erre

a rendőr a másiknak:
-  Te koma, ne nyomd már

a fejét ennyire, ez már az isza -
pot szívja!

***
Két rendőr áll a lift előtt:
- Jóska, hívd a liftet!
- Lift! Gyere le!
- A gombbal, te hülye!
- (Zakója gombjába sut tog -

va) Lift, gyere le!
***

Autós a benzinkútnál:
- Kérem ellenőrizze az ab -

roncsokat!
- Egy, kettő, három, négy... 

Megvan az összes!

Tévedés
A nő a házasság elején

azt reméli, hogy a férfi meg
fog változni, de téved.

A férfi a házasság elején 
azt reméli, hogy a nő nem
fog megváltozni, de téved.

Félreértés
Egy férfit felhív a fele sé ge:
- Gyere azonnal a kór -

házba, anyám haldoklik. Va -
lószínűleg nem éri meg a
holnap reggelt!

- De drágám, este foci -
döntő lesz a tévében!

- Nem baj, akkor felve -
szed, és megnézed máskor!

A dologból végül válás
lett, amikor a férj feltűnt a
kórházban egy kamerával és 
egy kameraállvánnyal...

Aranyköpések
- Kölcsön kenyér megszárad.
- Nem iszom többet..., de kevesebbet sem.
- Ne vígy engem a kísértésbe. Odatalálok magam is.
- Csapatmunka az, amikor sokan csinálják azt, amit én

mondok...
- Kinek a pap, kinek a pénz beszél.
- Felirat a motoros hátán: ,,Ha ezt el tudod olvasni, le e -

sett az asszony…”

- Papa, gyűjtse össze a gyógyszervényeit, aztán a legfon to -
sabbakat kiváltjuk magának születésnapi ajándéknak...

- Örülök, hogy békét kötött a többi családdal, Don Ca pone,
de mi lesz így velünk, szegény temetkezési vállalkozókkal?...

Rablók társasjátéka: Garázdálkodj okosan!
- Te aztán szerencsés vagy, haver, még egyszer lophatsz!
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Szakállas vagy gyönyörű nő?
Az utóbbi napokban csupa olyan esemény történt, amely arra in -

díthatná a józan, jóérzésű erdélyi mag yar embert, hogy Eu ró pá ra, az
európai parlamenti választásra gondolva, felsóhajtson: Mi nem ilyen 
lovat akartunk!

Megbolydult, megbolondult az ország
és a világ.

Szatmárban a miniszterelnök, aki a
magyarok képviselőivel kormányoz,
kampánygyűlésen politikai ellenfe lei -
nek támogatására buzdította a híveit,
mert – mint mondta – csak összefogva
győzhetik le a magyarokat.

Kolozsvárt az ellenzéki Norica Ni -
colai üzent hadat, támadta meg a Szé -
kelyföldet. Szerencsénkre nem a régiót,
csak a Székelyföld című kulturális fo -
lyóiratot. Liberális nézeteit az sértette,
hogy a Művelődési Minisztérium kisebb
összeggel, akkorával, amekkorát őno -
ri ca sága egy hét alatt elkölt, támogatja
a legolvasottabb erdélyi irodalmi- mű -
vé szeti folyóiratot. Az idegesítette fel a 
kommunista szolgálatok ideológiáján
pallérozott honanyát, hogy a kiadvány
szerkesztői nem átallják a Székely föl -
dön megjelenő lapot Székelyföldnek ne -

vezni. Ráadásul kifogásolta, hogy a fo -
lyóirat „száz százalékban mag yar nyel -
vű”. Holott szerinte Európában a több -
nemzetiségű közösségek valamennyi
hivatalos nyelven népszerűsítik kultu -
rális identitásukat, amikor közpénzből
jelentetnek meg folyóiratot. (Látszik,
hogy egy sem járt a kezében…) Az pe -
dig végképp kivágta a hölgynél a biz to -
sítékot, hogy – idézem, mert ekkora stu -
pidságot én nem tudok újrafogalmazni
–:  „A Székelyföld olyan folyóirat, a mely
teret enged az RMDSZ választási a nya -
gainak és üzeneteinek. Minden tiszte -
le tem a mag yar nemzetiségű román ál -
lampolgároké, viszont politikai propa -
gan dának tartok minden kísérletet, amely
az ország határaitól próbál külön vá lasz -
tani régiókat. A hasonló üzenetet meg je -
lenítő szervezet vagy kiadvány egy ér tel -
műen túllép a törvényes kereteken, mi vel
a román állam széthullását szor galmazza.”

Ennyit a listavezető EP-jelölt nyel -
vi egyenjogúságról vélt gondolatairól,
politikai tisztánlátásáról.

A tisztánlátással másoknak is bajuk
akadt a napokban. Traian Băsescu ro mán
államfő (hebehurgyasága miatt ál lam fér -
finak nem mondanám) és Dmit rij Ro go -
zin orosz kormányfő-helyettes azon vi -
tá zik egymással, hogy ki ivott többet.
Utóbbi, amikor megfenyegette Băses -
cut, amiért Románia nem enge dé lyezte
különgépének átrepülését az or szág lég -
terén vagy előbbi, amikor kö te kedni kez -
dett az orosz kormány Gigi Becalijával?

A nyilatkozatháborúból nem marad -
hatott ki Vic tor Ponta miniszterelnök
sem, aki a szatmárti magyarok legyő -
zé se után az orosz polgári repülőgépek
vadászgépekkel való földrekény szerí -
té sének valószínűségéről beszélt. Min -
denesetre nem vall józanságra a csörte, 
és javunkra sem válik. Legalább Tra ian
Băsescu, aki sokszor járt Kovász nán,
annyi székely bölcsességet meg fo gad -
hatott volna, hogy a medve nem játék.

De a hatalomtól megrészegült politi -
kusok olyanok, mint a Habsburgok, ne -
hezen tanulnak és könnyen felejtenek.

Az európai politikusok sem tanul tak
semmit abból, hogy az ukrán-orosz konf -
liktust, az ukrán polgárháborút az rob -
ban totta ki, hogy a kijevi parlament
visszavonta a nyelvtörvényt, kétségbe
vonta a kisebbségek – amely nagy te -
rületeken orosz többség – jogát, hogy

anyanyelvét hivatalosan is használja.
Vagy azok gyújtották meg a robban tó -
zsínort, akik ezt a „megoldást” a sok
megvakult képviselőnek – mint kisör dö -
gök – a fülébe súgták. Európa ma egy
olyan ukrán kormányt támogat, amely
a zömében nacionalista és esetenként
fasiszta képviselőkre támaszkodik.

Mindez elrettentő is lehetne azok szá -
mára, akik töprengenek, szavazzanak
vagy sem Európára. Ne legyen az! Mi
valóban nem ilyen Európát akartunk, a -
karunk. De hogy olyan legyen, ami lyen -
re vágyunk, választanunk kell. Aki nem
választ, az is választ! A Norica Nicolai
féle múltszázadi politikusokat támo gat -
ja. A Băsescu-Rogozin féle erőszak po -
litikát és gyűlöletbeszédet promoválja.

Pedig azokat kellene saját érdekünk -
ben támogatni, akik – még ha sze rin -
tünk keveset is – léptek előre a sok szí -
nű, be- és elfogadó Európa építésének
irányában. Akik összefogták az euró -
pai kisebbségek képviselőit, felrázták
az alvó kisebbségvédelmi szervezetet, s
kérik, egyre inkább követelik, hogy az
őshonos kisebbségek kérdése ne a tag -
államok belügye maradjon, hanem ösz -
szeurópai megoldás szülessen.

A Fidesz-KDNP és az RMDSZ lehet
a mérleg nyelve a Néppárt kontra szo -
ci alisták ugyancsak komoly pár(t)harc -
ban, olvassuk. A nyertesek mi magya -
rok is lehetünk, ha részt veszünk, részt
vállalunk. (Ambrus At tila/maszol)

HOBO - az elmaradt előadás:
2014. június 14-én, szombaton 19.00 órától

Földes László Hobo lett volna az idei Teleki Napok egyik ven dé ge,
aki az elmúlt pénteken hoss zú évek óta sikeresen futó József At ti la
estjét adta volna elő („Tudod, hogy nincs bocsánat”). Az elő a dás
betegség miatt elmaradt, máris sikerült azonban új időpontot
rögzíteni: a mag yar blues megalapítója  jú nius közepén, a Teleki
Mag yar Ház kertjében fog fellépni. A BELÉPÉS INGYENES!

!né-41 suinúJ

BALOGH BÉLA:

1848-1849

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

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!

„Új Oroszország” alakul? 
Veszélyesen expanzív új koncepcióval állt elő az ukrajnai vál sá got

illetően Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az „új Orosz or szág nak”
nevezett, gyakorlatilag az orosz birodalom 18. századi ki ter je dését
jelentő terület visszaszerzésén dolgozik, és ha tervének vég rehajtása
sínen marad, akkor nemcsak Kelet-Ukrajna, hanem to váb bi ukrán és
környező régiók térhetnek vissza Moszkva hatalma alá – írta
elemzésében az FPRI amerikai külpolitikai kutatóintézet.

Ha az Egyesült Államok és az Euró -
pai Unió nem lép fel keményebben
Moszk vával szemben, akkor Ukrajna
gyakorlatilag hónapokon belül szétes -
het vagy visszakerülhet az orosz befo -
lyá si övezetbe – állapították meg a szak -
értők. Ha az említett ukrán megyék O -
roszország részévé válnának, akkor
Moszkva a Fekete-tenger teljes északi
partvidékét uralma alá kerítené, és az
orosz határ egészen Moldováig vagy Ro -
mániáig terjedne. Putyin április 17-én,
a Közvetlen kapcsolat című élő tévé -
műsorban egyértelműen utalt az „új O -
roszország” koncepcióra, és megje gyez -
te: „csak Isten tudja”, hogy a szoci a lis -
ta forradalom előtt az orosz cári biro -
da lomhoz tartozó, a mai Ukrajna keleti 
és déli részén fekvő területeket 1922 u -
tán miért tették az Ukrán Szovjet Szo -
ci a lista Köztársaság részévé. Ráadásul
Putyin szemében olyan területek is az
új Oroszországhoz kell, hogy tartoz za -
nak, amelyek korábban valójában so sem
voltak a cári birodalom részei.

A kutatók szerint Putyin egyér tel mű

célja, hogy Oroszország egyik legna -
gyobb vezetőjeként vonuljon be a tör -
té nelembe. Ennek érdekében pedig gya -
korlatilag háborút indított Ukrajnáért.
Az orosz taktika azonban merőben új
jellegű: Putyin el akarja kerülni a nyílt
katonai konfliktust annak érdekében,
hogy ne hozza beavatkozási kény szer -
be a nyugati hatalmakat. Ehelyett bur -
kol tan, lépéről-lépésre halad terve meg -
valósítása felé, és Kelet-Ukrajnában u -
gyanazt a forgatókönyvet követi, mint
a Krímben. Az elemzés szerint az E -
gyesült Államoknak és az EU-nak két
lehetősége van. Vagy folytatják az ed -
di gi belenyugvó magatartásukat és gyen -
ge gazdasági szankciókat, ez esetben
azonban Putyin beteljesítheti tervét. A
másik opció, hogy a Nyugat olyan mély
és kiterjedt gazdasági szankciókat hoz, 
amelyek valóban megrengetnék az o rosz
gazdaságot. Ennek azonban katonai moz -
gósítással is párosulnia kell, már csak
a zért is, mert a szankcióknak a moszk -
vai elitre gyakorolt hatásai igen kor lá -
tozottak – írja az elemzés. (MTI)

KÖNYVVÁSÁR NAGYBÁNYÁN
Erdélyi és magyarországi kiadók legjobb könyvei! 

Ismét Nagybányára látogatnak a ma -
rosvásárhelyi MEN TOR KIADÓ szer -
kesztői, szerzői, munkatársai! Május 23-
 án, pénteken délután 13-20 óra kö -
zött a neves erdélyi könyves műhely és 
a legjobb magyarországi kiadók – EU -
RÓPA, HELIKON, MAGVETŐ, MÓ -
RA – köteteinek gazdag választéka, szép -
irodalom, gyermekkönyvek, isme ret -
ter jesztés és albumok várnak min den -
kit a Teleki Házban zajló nagy KÖNYV -

VÁSÁRON. Május 23-án 17.00 órá -
tól KÖNYVBEMUTATÓ is lesz, be -
mu ta tásra kerülnek Vári At tila: Nap -
pali holdfény, Sebestyén Mihály: Mid -
way-szigetek, Szilágyi Sándor: Hanyat -
ló Erdély c. kötetei, valamint a Káli- Ki -
rály István által szerkesztett Embe rek-
 életek sorozatban meg jelent Bedő Bé la:
Mag yar tiszt a román had se reg ben és
Méliusz Anna: Nem hősökről be szé lek c.
kötetek. Szeretettel várunk mindenkit!



Nem tudták eltakarítani
a bálnatetemet -
feltették eBay-re

Az interneten bocsátotta árverésre
egy partra vetődött ámbráscet tetemét
egy kanadai halászfalu, mert nincse -
nek megfelelő eszközeik az eltakarítá -
sá hoz. Az eBay azonban leállította az

árverést. Munkatársuk szerint az érté -
ke sítés a szabályokba ütközik, az ol -
dalon élő és halott állatokat is tilos
árul ni. A bálna tetemére hétfőig tucat -
nyi ajánlat érkezett, a legmagasabb
két ezer dollár volt. A 12 méteres ám -
bráscet teteme egy hete került partra az 
új-fundlandi St. George községben. Az 
ezerfős falu lakói szerint nincsenek
megfelelő eszközeik ahhoz, hogy eltá -
vo lítsák az oszlásnak indult tetemet, a
kanadai halászati hatóság pedig nem
akart segíteni nekik. A falu vezetősége
az erős bűztől tartva döntött úgy, hogy
elárverezi az interneten a cetet. Pe ter
Fenwick polgármester szerint a hatósá -
gok felszólították őket, hogy távolítsák 
el a tetemet, ehhez azonban semmilyen 
segítséget nem adtak. A hideg időnek
köszönhetően a tetem még jó állapot -
ban van, és a polgármester most abban

reménykedik, hogy sikerül felkelteni
valahol a nagyvilágban egy múzeum
érdeklődését a bálna iránt. Két másik
új-fundlandi falu is hasonló gondokkal 
küzd, miután két kék bálnát mosott
náluk partra a víz. Az egyik állat teste
az oszláskor felfúvódott, ezért robba -
nástól tartanak Trout River falu lakói.
Egy ontariói múzeum szakértőket küld 
a térségbe, hogy biztonságba helyez -
zék a veszélyeztetett fajok listáján is
szereplő állat tetemeit. (mti)

A szoptatás megóv a
cukorbetegségtől?

Azoknál a nőknél, akik szoptattak,
körülbelül 40 százalékkal kisebb
eséllyel alakul ki 2-es típusú cukor -
betegség, mint azoknál, akik nem – de -
rült ki egy hosszú távú német vizsgálat
eredményeiből. A potsdam-rehbrückei 
Német Táplálkozáskutató Intézet ta -
nulmánya szerint a szoptatásnak ked -
vező hatása van a testsúlyra és az
anyagcserére. A kutatók egy 1994 és
2005 között végzett vizsgálat során
felvett információkból 1262 nő adatait
értékelték. Kérdőívek segítségével ér -
deklődtek a szoptatás időtartamáról és
a megkérdezettek életmódjáról. Felje -
gyezték a testtömegüket, és vérvizs gá -
latot is végeztek. Az derült ki, hogy a
hosszabb ideig, fél évnél tovább szop -
tató nőknél átlagosan alacsonyabb volt 
a vérzsír és magasabb az adiponectin
hormon szintje. Ez a hormon a zsírszö -
vetből szabadul fel, és kedvezően be -
folyásolja a zsír- és cukoranyagcserét,
miközben javítja a sejtek inzulinérzé -
kenységét. “Ez azt jelentheti, hogy a
szoptatás az anyai testsúlyra és az
anyagcserére is jótékonyan hat, ezzel
csökkenti a szoptató nőknél a 2-es tí -

pu sú diabétesz kockázatát” – magya -
ráz ta Matthias Schulze, a kutatás veze -
tője. Az összefüggés társadalmi hely -
zettől és életmódtól függetlenül érvé -
nyes volt. A kutatás eredményeit a
Dia betologia című szaklap tette közzé.

Putyin betiltotta
a káromkodást

Oroszországban július 1-től tilos a
szitkozódás a televízióban, a rádióban,
de a mozifilmekben, valamint a művé -
szeti, irodalmi alkotások bemutatá sa -
kor is. Az erről szóló törvényt a na pok -
ban írta alá az orosz államfő. A tör -
vénysértőket akár 2,5 ezer rubeles
bün tetéssel is sújthatják, de ha az illető
valamilyen hivatalt tölt be, akkor a
büntetés mértéke ennek a duplája le -
het. A jogi személyekre még nagyobb,
akár 50 ezer rubeles bírságot is kivet -
hetnek. Ha például televízió-, vagy rá -
dióadásban megismétlődik a szitko zó -
dás, akkor az elkövetőt akár egy évre is 
eltilthatják a munkavégzéstől. A tör -
vény az irodalmi és művészeti alko tá -
sok bemutatására, koncertekre, szóra -
koztató műsorokra vagy kulturális, ne -
velési célú rendezvényekre, színházi
elő adásokra, filmbemutatókra ugyan -
úgy vonatkozik. A jogszabály hatályba 
lépése előtt készült művészeti, irodal -
mi alkotásokra, filmekre nem vonat -
koznak a cenzúra szabályai. Az audio -
vizuális termékeken, illetve a könyve -
ken fel kell tüntetni, hogy káromkodást 
tartalmaznak, és lezárt csomagolásban
kell azokat árusítani. A mozifilmek ve -
títésére csak azt követően lehet enge -
délyt kiadni, ha nem hangzanak el ben -
nük “nyomdafestéket nem tűrő kife je -
zések”. Az orosz “káromkodásellenes” 
jogszabály a nyilvános rendezvénye -
ken is tiltja a szitokszavak használatát.
Független szakértői vizsgálat fogja el -
dönteni, hogy milyen szavak és kife je -
zések állnak ellentétben az irodalmi
orosz nyelvvel. Az Eho Moszkvi orosz 
rádió szerint néhány színház Oroszor -
szágban nehéz helyzetbe kerül a jog -
szabály hatályba lépését követően, az -
az július 1. után. Ilyen a Praktyika ne -
vű teátrum, amelynek a műsorán szere -
pel Pavel Prjazsko Az élet sikerült
című darabja, amelyben a káromkodás
fontos művészi eszköz. A rádió emlé -
keztet rá, hogy Oroszországban a saj -

tóra vonatkozóan korábban már meg -
tiltották a szitkozódást. Alig több mint
egy éve írta alá Vlagyimir Putyin azt a
törvényt, amely jelentős mértékű pénz -
büntetéssel sújtja Oroszországban az
elektronikus médiumok képviselőit, ha 
nem helyettesítik adásukban sípolással 
a káromkodást, illetve az írott sajtót, ha 
a lapokban, internetes kiadványokban
szitokszavakat közölnek. Kirívó bün -
tetésekre, vagy a sajtótermékek betil -
tására azonban eddig nem volt példa.

Tovább okosodott
a Google Maps

A Google felfrissítette az androidos 
okostelefonokon/tableteken, illetve az
iPhone-okon és iPadeken futó Google
Maps alkalmazását. Az egyik legfon -
to sabb újdonság, hogy a szoftver im -
már többek közt azt is képes jelezni,
hogy az adott úti cél eléréséhez a több -
sávos utakon pontosan melyik sávban
kell tartózkodnunk, ezenkívül pedig ak -
tív navigáció mellett is rendkívül egy -
szerűen válthatunk a különböző alter -
na tív útvonalak között. A sávinfor má -
ciós szolgáltatás egyelőre sajnos csak
az USA-ban, Kanada egyes részein és
Japánban érhető el, de a későbbiekben
várhatóan a világ többi régiójában is
használható lesz. Amennyiben olyan
helyre kirándulunk, ahol nincs mobil -
net lefedettség, vagy például külföldön 
vagyunk, ahol csak drága mobilnet
roamingot tudunk használni, akkor re -
mek szolgálatot tehet a térkép lemen -
tési lehetőség. Ilyenkor ugyanis az elő -
re lementett térképek segítségével ak -
kor is használható a Google Maps, ha
éppen nem vagyunk on line. Ezenkívül
említést érdemel még a tovább fejlesz -
tett szűrési lehetőség, melynek révén a
kereső minden korábbinál pontosabb
eredményekkel szolgálhat, ezenkívül
pedig a városi tömegközlekedési funk -
ciókon is csiszoltak a Google fejlesz -
tői. (technet)

Milyen a jó házasság?
VÍZSZINTES: 1. “Jó házasélet

az, amely a szerelem útjain halad:
jobb, ha észrevétlenül ...” (Edmond
Rostand). 13. Lélegzik. 14. Egykori
iskolatípus. 15. Gyümölcskocsonya.
16. Ki tudja ... hoz a holnap? 18. Sze -
szes ital. 19. El len!! 21. Nem kell több. 
22. Nedvszívó papír. 24. Réztábla a
kapu ...; Cronin regénye. 26. Egy szer -
re! 27. Tanít, oktat. 28. Kéznél levő
hosszmérték. 29. Foszfor, trícium és
deutérium. 30. Ablakkeret! 31. Francia 
énekes (Salvatore). 32. Vakarni kezd!
33. Lóerő (röv.). 35. Fül (ang.). 37. ...
Derek; filmszínésznő. 38. Súlypát. 40.
Törtető em ber. 43. Szamojéd népcso -
port. 46. Gyors. 47. Opus (röv.). 49.
Me tallica-sláger. 50. Tiltószó. 51. Be -
fagy! 52. Lengyel város. 54. Félfont!
56. Német filozófus volt (Georg Anton 
Friedrich). 58. Ászokhordó nyílása.

59. Dél-amerikai kukoricapálinka. 61.
Linz része! 62. ... seb; Meg Ryan film -
je. 63. Karolás. 64. Robin Cook re gé -
nye. 66. Párt! 67. ENSZ-szerv. 68. Lu -
xemburgi, kambodzsai és zambiai gkj.
69. Angol filmszínész (Jeremy). 71.
Nauru fővárosának lakója. 74. Ekkor
indul!

FÜGGŐLEGES: 1. Mérgelődni
kezd! 2. Francia divatmagazin. 3. Most 
a végén! 4. Lovat abrakol. 5. Őszi eső
jelzője lehet. 6. Betegség. 7. Ady End -
re egyik álneve. 8. Melodikus. 9. A
szé leken falaz! 10. Kázus. 11. Talál.
12. Célzást felfog. 16. A gondolat be -
fejező része. 17. Hattyúk ...; Csaj -
kovsz kij-balett. 20. Ovidius gúnyneve. 
23. Csavarog. 24. Sémi nép. 25. Metzi
városrész! 28. Jó a szíve. 29. Közte rü -
let. 31. Terepjárómárka. 32. Német
szí nésznő (Caterina). 34. Traktor húz -
za. 36. Osztrák, norvég és svéd gkj. 38. 
Big ...; londoni látványosság. 39. Tör -
vény (lat.). 41. ...-jour; lámpaernyő.
42. A hal légzőszerve. 44. ... Saldana;
amerikai színésznő. 45. Jellegzetes
illa tú gomba. 48. Mondat végére kerül. 
52. Tanít, nevel. 53. Lakásbejárat! 55.
Íróeszköz. 57. Németországban élő,
szláv népcsoport. 58. Arányszélek! 59. 
Egyedül (ang.). 60. Dinnyét próbál.
62. Mi az, hogy! 63. Szobakutya. 65.
Szerecsen. 67. Iráni és japán gkj. 70.
Színszélek! 72. Rangjelző szó. 73.
Ilju sin gépe.

   Szerkesztette: Csatlós János
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A szakállas mag yar
bárónő története

Az egész világ a „szakállas nő”, Conchita Wurst transzvesztita
oszt rák előadónak az idei, Koppenhágában tartott Eurovíziós Dal -
fesztiválon aratott győzelméről beszél. A verseny dán szervezői a to -
leranciát hirdették meg az idei fesztivál központi témájaként, a -
zonban Fehéroroszországban, Örményországban és Oroszor szág ban
sokan követelték, hogy a dalfesztivál közvetítésekor vagy takar ják ki
Wurstot a képernyőről, vagy ne közvetítsék az osztrák ver senyző
előadását. Kevesen tudják, hogy a 19-20. században Ma -
gyarországon is élt egy „szakállas nő”: ő volt Barcsy Szidónia.

Barcsy Szidónia Pest-Budán szüle -
tett, 1866. május 1-jén. Semmi különös 
nem volt rajta, szép volt és bájos, s idő -
vel igazán mutatós fiatal nővé csepe -
redett. Akadtak is udvarlói bőven - töb -
bek között báró Barcsy Antal lovaska -
pi tány, akinek végül sikerült is elnyer -
nie a kezét. Szidónia 19 éves volt, a mi -

kor világra hozta közös gyermeküket,
Nicut. A nagy boldogság azonban saj nos
nem tartott sokáig, 12 nappal később
ugyanis a fiatal báróné rémülten vette
észre, hogy arcán szakáll kezd bur ján -
zani. Nem engedhette, hogy ezt a férje
is észrevegye, ezért nekiállt egyesével
kihúzogatni a nem kívánatos szőrszá -
la kat.

Egy ideig sikerült titokban tartania,
milyen szerencsétlenség érte, ám aztán 

a szakálla olyan mértékben kezdett nő -
ni és erősödni, hogy Antalnak is sze met,
pontosabban kezet szúrt, amikor meg si -
mogatta hitvese orcáját. A férj megle -
pő módon elég jól fogadta, sőt megtil -
tot ta feleségének, hogy az eltávolí tásá -
val bajlódjon. Ezek után ismét felhőt -
le nül boldog napok következhettek vol -

na, ám feltűnt nekik, hogy a gyerme kük
túlságosan kicsi, s ezt aztán az orvos is
megerősítette, sőt közölte a párral, hogy
Nicu liliputi.

A bajok tovább gyarapodtak, ugyan -
is Antal üzleti számításai nem jöttek be,
s elveszítette a vagyonát. Ebben a szo -
rult helyzetben Szidónia különleges a -
dottsága jelentette az egyetlen mentő ö -
vet a számukra. Vidékre mentek, és szen -
zációként - természetesen pénz fejében 

- mutogatták az egyébként még mindig 
csinosnak számító asszony hosszú sza -
kál lát. Itthon azonban kevesen voltak
haj landók fizetni az efféle látvá nyoss á -
gért, úgyhogy miután a családnak so kat
kellett nélkülöznie, elhatározták, hogy
meghódítják Nyugat-Európát.

A sikerhez külföldön is kevés lett
volna egy szakáll, de bárói ranggal kie -
gé szülve már elegendő volt ahhoz, hogy
megkeressék a napi betevőjüket. Időköz -

ben a kis Nicu 12 éves lett, s elkezdtek i -
ránta is érdeklődni, sőt munkát kapott egy
cirkuszban. Beutazták Európát, 1903- ra
pedig sikerült annyi pénzt megta karí ta -
niuk, hogy átkeljenek az Atlan ti-óce á -
non, és letelepedhessenek Ameriká ban.
Ott még nagyobb szenzációnak számí -
tott, hogy egy szakállas európai báróné -
nak liliputi fia van, ezért azonnal kap -
tak egy cirkuszi szerződést.

Idővel azonban Szidónia egyre ke -
vésbé tudta lenyűgözni a közönséget, s 
kénytelen volt felhagyni a fellépé sek -
kel. Ráadásul 1912-ben elhunyt a férje, 
így örömöt már csak az okozott szá má -
ra, hogy a még mindig nagy népszerű -
ségnek örvendő fiát időnként elkísér -
het te a cirkuszba. 1914-ben feleségül
ment Nicu egyik kollégájához, „a leg -
hosszabb hajú cher o kee indiánhoz”, a -
kivel boldogan élhettek volna, ha nem
fogy el olyan nagyon hamar az An tal -
tól örökölt kicsike vagyon. Szidónia
kénytelen volt elfogadni egy régi cir ku -
szi ismerőse által számára felkínált ál -
lásajánlatot, s élete végéig, azaz 1925.
október 19-éig (59 éves koráig) neki
dolgozott. A feljegyzések szerint cu kor -
betegségben hunyt el.

Nicu Kan sas-be költözött, és foly -
tat ta karrierjét. Egész életében elvárta,
hogy felnőttként kezeljék, így amikor
91 éves korában eltávozott az élők so -
rá ból, végrendeletének megfelelően egy
speciális, kifejezetten neki készített ko -
porsóban, nem pedig gyerekkopor só ban
helyezték végső nyugalomra.

(mult-kor)

Nem állunk készen az idegenekkel való találkozásra
Egy új tanulmány szerint a föld la -

kóknak fejleszteniük kell kozmikus tu -
datukat, mielőtt kapcsolatba lépnek
egy földönkívüli civilizációval. „A tu -
do mányos társadalom bizonyos mérték -
ben elfogadja, hogy ez a kapcso latfel -
vé tel az elkövetkező 50-100 évben be -
következhet” - írja Ga briel De la Tor re,
a spanyolországi Cadiz Egyetem kli -
nikai neuropszichológusa, az emberi té -
nyezők specialistája. „Ennek követ kez -
ménye, hogy egyre jobban foglalkoztat 
minket ez a lehetőség és a következ mé -
nyei. A kapcsolatteremtés témaköre szá -
mos kérdést vet fel, melyeket nem
könnyű megválaszolni. Becslésünk sze -
rint ennek az eseménytípusnak nem
csu pán társadalmi hatása lesz, de az
öntudatra és a biológiára is hatást fog
gyakorolni”

De la Torre 116 főiskolai hallga tó val
végzett el egy felmérést. Alanyait Spa -
nyolországból, az Egyesült Államok ból

és Olaszországból vallási nézeteikről,
csillagászati ismereteikről és a földön -
kí vüli intelligencia után kutató SETI
programokról kérdezte, valamint egyéb
tényezőket, köztük a figyelmet és az
ész lelést vizsgálta. Az eredmények több
olyan aspektusra rávilágítottak, melyek
hatással vannak az űrrel szembeni tu -
da tosságra.

Több mint 100 évvel ezelőtt egy ka -
nadai pszichiáter, Rich ard Brucke az
öntudaton túli új evolúciós lépésként
írta le a „kozmikus tudatot”. „Brucke
szerint az öntudat következtében az em -
ber nem csupán a fáknak, kövek nek,
víztömegeknek és saját végtagjainak
van a tudatában, de képes önmagát az
egész világegyetemtől elkülönülő enti -
tásként felismerni” - taglalta De la
Torre. „Véleményünk szerint a sikeres
kapcsolatfelvételhez szükség van a koz -
mikus tudat bizonyos fokú elsajátí tá sá -
ra. A kozmikus tudatot nem egy kü lön -

leges, misztikus dologként, hanem a va -
lóság tudatos érzékeléseként értelmez -
zük, túl a félelem, a vallás, a tagadás ha -
tásain” - írja. „Egyes egyének, kis cso -
portok már most is rendelkeznek a meg -
felelő szinttel, ami egy ilyen esemény
kapcsán szükséges lehet, de tovább kell
elemeznünk a jelenlegi globális tudati
szintünket”

Hogyan érhető mindez el? „Úgy vé -
lem, további oktatásra van szük sé günk”
- válaszolt De la Torre a Dis cov ery
kér désére. „Ismerik az ‘áttekintés-ef fek -
tust’, amiről már annyi űrhajós be szélt?”
- kérdezett vissza, utalva az űrhajósok
által sokszor emlegetett, a felfogásban, 
érzékelésben bekövetkező eltolódásra, 
amit a földkörüli pályán való repülés
vált ki.

„Szerintem valami hasonlóra lenne
szükség, azonban itt a Földön. Talán
még mindig vannak régi, meg ol dásra
váró problémáink.” (sg.hu)

Eladó a Drakula-kastély
Eladó az erdélyi „Dra kula-kas tély”

- értesült a The Daily Tele graph. A
brit lap on line kiadása szerint a Bras -
sótól 30 kilométerre fekvő törcsvári
„vámpírkastélyt”, amelyben manap -
ság múzeum működik, nem hirdették
meg nyilvánosan. „Ha valaki egy ész -
szerű ajánlattal áll elő, megnézzük, ki -
ről van szó, mit is javasol és ko mo -
lyan fontolóra vesszük az ötletet” - kö -
zölte Mark Meyer, az eladás ügye i -
nek intézésével megbízott New York- i
Herzfeld and Ru bin ügyvédi iroda mun -
katársa. A Tele graph megjegyezte,
hogy Meyer egyúttal Moldova tiszte -
letbeli amerikai konzulja.

A törcsvári (Bran) kastélyt először 
a 13. században említette egy írásos
feljegyzés. Az ezt követő évszá za dok -
ban számos átépítésen esett át, a tö -
rök hódítás korában kész erőd volt. A 
hírhedten kegyetlen Vlad Tepes ha -
va salföldi vajda ezen a vidéken élt a
15. században, és a fáma szerint né -
hány hónapig a kastélyban ra bosko -

dott. Bram Stoker róla mintázta híres
hősét, Drakula grófot, akinek halha -
tatlanságához a Christoper Lee fő sze -
replésével forgatott filmek is hozzájá -
rultak.

Manapság évente 560 ezren for -
dulnak meg a kastélymúzeumban.
Me yer szerint a tulajdonos Dominic
főherceg és családja sok gondot for -
dít a kastélyra, de nincs elég ener gi á -
juk arra, hogy a hely igazi turista csa -
lo gató célponttá váljon, ahol két-há -
rom napot is eltölthetnek a látogatók.
Mint hozzáfűzte, elég nagy a birtok,
hogy felépülhessen rajta egy kis ho tel.

„Ez nem csupán nemzeti mű em -
lék, de egyben a legnagyobb és legje -
lentősebb idegenforgalmi attrakció is 
Romániában” - hangsúlyozta Meyer,
aki nem említett konkrét eladási árat.
A Tele graph azonban emlékeztetett,
hogy Dominic főherceg évekkel ez e -
lőtt 80 millió dollárért ajánlotta fel a
kastélyt a román kormánynak.

(mult-kor)
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 8 párperces tipp stressz el len
Lazíts! Megérdemled, jót tesz neked, ráadásul kevesebb időt igényel,

mint hinnéd! Nem muszáj wellness-hétvégére vagy többhetes jógatá bor -
ba menned azért, hogy rendbe hozd az elméd és az idegrendszered.

Figyelj a légzésedre!
Tarts öt perc szünetet, amikor csakis a lég zé -

sedre figyelsz! Ülj egyenesen, csukd be a sze -
med, a kezed pedig tedd a hasadra vagy a com -
bodra. Lassan lélegezz be az orrodon, mintha a
rekeszizmod alsó részébe szívnád a levegőt,
majd pedig onnan ki a szádon keresztül.

Ezzel azonnal csökkentheted a pulzusod és a
vérnyomásod. Ne akard tudatosan szabályozni a 
levegővétel nagyságát vagy hosszát, csak hagyd 
történni!

Légy jelen!
Bármilyen testhelyzetben lehetsz, akár sétál -

hatsz is közben. A lényeg, hogy öt percen át
csak egyetlen cselekvésre vagy állapotrészletre
fókuszálj! Ha ülsz, akkor például a talpad hely -

zetére, ha pedig sétálsz, akkor arra, milyen érzés minden lépésnél hozzáérni a
talajhoz. Ettől máris csökken a feszültség!

Mondd ki!
Nem muszáj mindent egyedül megoldanod, sőt! A barátaid és a családod se -

gítenek – legalább azzal, hogy meghallgatnak telefonon vagy személyesen. 
Akár egyetlen hívással gondoskodhatsz róla, hogy máris mérséklődjön a

szervezetedben a stresszhormon szintje.

Fejleszd a testtudatod!
A technika rendszeres alkalmazásával azonnal érezheted, hogyan reagál a

tested a stresszre. Sokszor ugyanis csak akkor veszel tudomást a feszültségről,
ha már durva tünetet, például fejfájást okoz. 

Feküdj le, vagy dőlj hátra a széken, s a lábujjaidtól felfelé haladva minden
részedre szánj egy-két percet, hogy megállapítsd, hol érzed magad görcsösnek.
A problémás területeket tudatosan lazítsd el!   (folytatjuk)

                     Sándor Alexandra (bien.hu)

Egy csodálatos növény:
a ginkgo

Ha belepillantunk a legfrissebb tudományos irodalomba, hamar rájövünk,
hogy a ginkgo egyike a legnagyszerűbb gyógyhatású növényeknek. A fiatalság
igazi forrásaként nemcsak javítja a memóriát és csökkenti az időskori elbutulás
tüneteit, de a legújabb kutatási eredmények szerint egészséges felnőtteknél is
javítja a szellemi egészséget, ezenkívül pedig számos kóros folyamat (diabé te -
szes retinopátia, klaudikáció intermittens, alsó végtagi érszűkület, merevedési
zavar, fekélyek, ízületi gyulladás) kezelésében is jelentős szerepet játszik.

A ginkgo javítja
a cukorbetegek
vérkeringését

és a retinopátiát
A felnőttkori, vagy más né -

ven 2-es típusú cukorbetegség
egyik legsúlyosabb mellékha tá -
sa a perifériás keringés romlása,
ezáltal többek között a szem
ideg hártyájának, a retinának a
ká rosodása, mely gyakran teljes

vaksághoz vezet. Ezek az elváltozások azért alakulnak ki, mert a cukorbeteg ség -
ben a vér viszkozitásása megnő, a vörösvértestek gyakran összetapadnak, ke -
ménnyé, törékennyé válnak, ezáltal nehezen hatolnak át a hajszálereken, rá adá -
sul a sejtkárosító szabad gyökök vérszintje is magas a cukorbetegek szerve ze -
tében.

2004-ben látott először napvilágot az a tudományos eredmény, mely szerint a 
ginkgo csökkenti a vérsejtek rigiditását, ezáltal könnyebbé téve azok átjutását a
hajszálereken, így javítva a 2-es típusú cukorbetegek vérkeringését. Ötvenhat
re tinopátiás cukorbetegnek adtak napi 240 mg ginkgot három hónapon
keresztül. A ginkgo csökkentette a résztvevők vérsejtjeinek rigiditását, a vér
sűrűségét, és megvédte a sejtmembránokat a szabad gyökök pusztításától. A
ginkgo fokozta a véráramlást a betegek retináját behálózó hajszálerekben.
Ráadásul a résztvevők vérének oxigénszállító képessége is növekedett, ami
elengedhetetlenül fontos a sejtek egészséges működéséhez.

A felsorolt előnyös változások csökkentik a perifériás vérkeringés zavarai ál -
tal okozott betegségek intenzitását, például jelentősen javítják a 2-es típusú cu -
korbetegeknél gyakori retinopátiát.

A ginkgokivonat a retinopátia kialakulását is megelőzheti, ami azért olyan
fontos, mert a cukorbetegeknél a retinopátia kialakulásának kezdete az első tü -

ne tek, tehát a látászavarok jelentkezésénél jóval korábbra tehető. A ginkgo
szedé sével tehát a cukorbetegség okozta vakság megelőzhető.

Aki ginkgotartalmú terméket szeretne fogyasztani, annak ajánljuk a Ginkgo
Biloba extractumot, ugyanis a benne található ginkgo-flavonoidok hozzájá rul -
nak a keringési rendszer normális működéséhez, a megfelelő véráramláshoz, így 
a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátásához is. A ginkgolevél-kivonat ja -
vítja az agy vérellátását és ezért különösen hatásos szédülés, csökkenő figyelem, 
valamint a szellemi teljesítőképesség gyengülése esetén.

A Gin-Gin kapszulában lévő hatóanyagok pedig hozzájárulnak a megfelelő
szellemi és fizikális erőnlét fenntartásához, a sejtek oxigénnel és tápanyaggal
való ellátásához, a keringési rendszer normál működéséhez. Ebben nem csak
ginkgo, de ginzeng és zöld tea is található.

               Forrás: Dr. Antal Dezső/ dr.min eral.hu

Vásároljon
EKE-Vár

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

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

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

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

A erdélyi mag yar
turistaság

120 esztendeje
Vaskos kötetben, igényes kivite le zés -

ben látott napvi lá got az Er délyi Kárpát-
 Egye sület múltja és jelene. Az 1891-ben
lét re ho zott civil szerve ze tünk egész Er -
délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló kiad vány
elkészítésére. Az 560 oldalas, nagy mé -
retű, színes képmelléklettel gazda gí tott,
igényes ki vi te lezésű könyv beszerezhető 

az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, va la -
mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.
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• Gyermekgondozást vállalok. Te le -
fon: 0741-355751.

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó rá -
kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
veket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

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

• Város központjában
található ven déglő felszolgálót
(pincért) ke res. Jelentkezni lehet
önéletrajzzal. Tel: 0262-217290,
9-17 óra között. E- mail: bilardi.sec -
re tar iat@gmail.com, vagy
személyesen: Culturii utca 3
(Rivulus Szálloda)

• Eladó Koltón családi ház nagy 
kerttel, szép kilátással. Tel.
0742183155

• Eladó 2 db. régi faragott fotel.
Tel. 0262437750

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, após, nagyapa

MOVIK TIBOR
79 éves korában visszaadta lel -

két Teremtőjének. Drága halottun -
kat fo lyó hó 16-án, ma 14 órakor he -
lyez zük örök nyugalomra a luthe rá -
nus ká polnából. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drá ga jó férj, apa, nagyapa, testvér

SZÍGYÁRTÓ SÁNDOR
életének 77. évében május 11-én

el hunyt. Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak, akik a
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot he lyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett

NAGY KATALIN
életének 71. évében Német or -

szág ban elhunyt. Emléke legyen
áldott, pi henése békés.

Sógornője Rózsika, bátyja Imre

RÉSZVÉTNYÍLVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a Grabán családnak a szeretett 

GRABÁN ISTVÁN
váratlan eltávozása miatt érzett

mély fájdalmukban. Nyugodj béké -
ben, Doki!

A Hupka család

Fájó szívvel búcsúzom unoka -
ö csémtől,

dr. GRABÁN ISTVÁN-tól
A család gyászában együttér zés -

sel osztozom, Szigyártó Marika

Megrendüléssel értesültem

dr. GRABÁN ISTVÁN
hirtelen elhunytáról. Mély együtt -

érzésem a gyászoló családnak.
Hupka Katalin

Őszinte szívvel osztozunk
Szígyár tó Camelia és családja
fájdalmában a szeretett férj,
édesapa, nagyapa

SZÍGYÁRTÓ SÁNDOR
elhunyta miatt érzett fájdalmuk -

ban. Nyugodjon békében.
A lépcső házi szomszédok

Szomorú szívvel búcsúzom
szere tett apatársamtól

MOVIK TIBORTÓL
Nyugalma legyen csendes,

emlé ke áldott. Anyatársa Erzsike

Őszinte együttérzéssel oszto -
zunk Rigán Csabával és családjával 
a sze retett

MOVIK TIBOR
elvesztése miatti fájdal muk -

ban. Szénási Zsombor és családja

Mélyen együttérzünk Rigán
Csa bá val és családjával

MOVIK TIBOR
eltávozása felett érzett fájdal -

muk ban.
Rigán At tila és családja

Megrendülten értesültem
szere tett keresztanyám

LÁTIS MÁRIA
szül. Rácz

elmúlásáról, őszinte együttér zé -
sem „Kepy” keresztapámmal és
unokatest véreimmel, Mónikával és
Erikával.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csen des. Beby (TX-US)

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Látis Sándor Mihály öcsémnek,
sze re tett felesége elhunyta miatti
fájdal mában.

Bátyja Béla, felesége Mária és
fiai Sándor és Róbert

Együttérzésünket fejezzük ki
kol lega nőnknek, Rigán (Movik)
Tün dé nek szeretett édesapja
elvesztése mi att érzett mély
fájdalmában. őszinte részvétünk
családjának.

Isten nyugtassa békében!
Munkatársai, Bigimpex kft

„Addig vagy boldog, míg van, a -
ki szeret / aki a bajban fogja a ke zed,
s hogy milyen fontos volt neked, / csak
akkor érzed, ha nincs már veled.”

Búcsúzunk a szerető unoka test -
vér től, nagybácsitól, rokontól, a
sáros magyarberkeszi 

BRASSAI ÁRPÁDTÓL
aki hosszú szenvedés után vissza -
adta lelkét Teremtőjének! Emlé ked
le gyen áldott, nyugalmad csen des!
Őszinte részvét a gyászoló család nak.

Szopkó Erzsike és Tibi, Csendes 
Gizike, Lajos, Csilla, Andrea és vő -
le génye Róbert

„Életünknek egén fénylő csillag
voltál, / Itt hagytál bennünket, még
csak nem is szóltál, / Most, hogy már
kialudt az az áldott fényed, / Pótol -
ha tatlan lesz a Te drága lényed.”

Fájdalmát átérezve sok erőt kí vá -
nunk Brassai Ibolyának és szeretett
gyermekeinek Zsoltnak, Tímeának
és azok családjainak, a drága férj, é -
desapa, nagyapa elvesztésében.

Berkeszi Lajos és a Ladányi csa lád  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk a Tu si cu
Mi ne Alapítvány munkatársainak
mind azért a szeretetért és gondos ko -
dá sért, amivel a drága 

NICULAU ERZSÉBETET
(Lukréciát)

ápolták hosszú betegsége alatt és 
mel lettünk álltak a nehéz pillana -
tok ban. Lánya Niculau Adriana

MEGEMLÉKEZÉS

Május 18-án lesz egy éve annak
a szomorú napnak, amikor a
szeretett édesanyánk, nagymamánk 
és anyó sunk

HOROTÁN
ERZSÉBET-MAGDOLNA

szül. Rettegi (Csöpi)
örökre eltávozott szerettei köré -

ből. Emlékét kegyelettel őrízzük.
Gabi, Angelika és családja

Május 21-én 3 éve, hogy eltávo -
zott körünkből a szeretett férj,
édesapa, a pós, nagytata

BÁLINT LÁZÁR

Nyugalma legyen csendes.
Bá na tos családja

Fájó szívvel emlékezünk testvé -
re inkre

NEGRUS ÁGIRA
aki május 13-án 7 éve és

NEGRUS MIKLÓSRA

aki május 26-án 17 éve hogy itt
ha gyott bennünket. Kegyelettel őríz -
zük emléküket.

Három testvérük és családjaik

Május 17-én lesz 22 éve annak
a szomorú napnak, amikor a
szeretett férj, apa

GLODEAN SÁNDOR

szíve megszűnt dobogni. Övé a
csend és a nyugalom, mienk a könny és 
a fájdalom. Bánatos felesége Má ria,
lánya Margit.

HIRDETÉSEK 2014. május 16.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő

május 29-én, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á nál. Sze re tettel várok mindenkit!

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

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* KÓRUSPRÓBA min den szer -
dán 19.00 órakor a Ház ban!

* TÁNCHÁZ – minden hétfőn 17
ó rai kez det tel ap rók tán ca, fél héttől na -
gyob bak nak! Szeretettel várunk!

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

május 22-én, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á nál. Sze re tettel várok mindenkit!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

Nyitva munkanapokon 16-20 
óra között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260
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Már bizonyos: július 1-től a dán
Lars Walther lesz a Minaur edzője

Lars Walther 1965 október 15-én született. Hat nyelven be szél,
mar ket ing végzettsége van, és A kategóriás kézalabdaedzői
licenccel rendelkezik.

Játékosként megfordult a dán Aal -
borgnál és Brondersleynél, a lissza bo -
ni Sportingnál és a Maritimonál,  a né -
met HSG Nordhorn és HSV Emden,
valamint az izlandi Akureyri csapa ta -
i nál. Edzőként hazájában, Dániában
kezdett  a Virum Sorgenfri, illetve a
ROAR Roskilde (egy második hely)
csapatainál, majd következett az SG
Flensburg Handewitt, Eintracht Hil -
desheim és TV Emsdetten (mind há -

rom Németország), Gorenje Velenje
(Szlovénia, második hely és Baj no -
kok Ligája nyolcaddöntő 2006-ban),
Conversano (Olaszország, második
hely és olasz kupa 2008-ban), Orlen
Wisla Plock (Lengyelország, lengyel 
bajnok és kupadöntős, legjobb edző
2011-ben, második hely és BL ne gyed -
döntős szereplés 2012-ben).

Sok sikert kívánunk!
(simsán)

„Ő a mi hősünk” –
Al bert-emlékkiállítás Váradon 
„Az én édesapám jó példa lehet mindenkinek” – mutatott rá Al bert 

Flórián lánya, Magdolna az egyetlen aranylabdás mag yar
labdarúgó emlékének szentelt kiállítás nagyváradi megnyitóján,
vasárnap délután. 

Bár a három évvel ezelőtt, 70 éves
korában elhunyt „Császár” relikviái gya -
korlatilag önmagukért beszélnek, az egy -
begyűltek – köztük Tőkés László és
Sógor Csaba európai parlamenti kép -
viselő, Szabó Ödön parlamenti képvi -
se lő, Csűry István királyhágómelléki re -
formátus püspök – egyöntetűen hang -
súlyozták, hogy Al bert Flóriban nem

csak a zseniális futballistát tisztelik, ha -
nem példamutató életét is.

„Ő a mi hősünk” – fogalmazta meg
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC el -
nöke, emlékeztetve rá, hogy Al bert pá -
lya futása alatt végig, 1952-től 1974-ig
kizárólag a „Zöld Sasok” színeit vi sel -
te, 537 mérkőzésen lépett pályára a fel -
nőtt csapattal és ezeken összesen 383
gólt szerzett.

Volt gólkirály, mag yar bajnok, ma -
g yar és európai kupagyőztes (1965- ben
a Fradival megnyerte a Vásárvárosok
Kupáját), míg a válogatottal olimpiai
és Európa-bajnoki bronzérmet szer zett,
1967-ben pedig ezidáig egyetlen ma -
gyarként átvehette az Aranylabdát, a -
me lyet most a nagyváradi kiállításra is
elhoztak.

„A család büszkesége. Ez majdnem
olyan, mint amilyet Messi vagy Ronal -
do szokott kapni” – mondta Al bert Fló -
rián lánya, aki könnyeivel küszködve
nézte végig az édesapja életét és pá lya -
futását bemutató kisfilmet.

A Fradi sikerekben gazdag múltját
is jól tükröző kiállítás kapcsán a csapat
jövőjéről kérdeztük Kubatovot, aki úgy
véli, „Al bert Flóriánok nem születnek,
ő az egyetlen.” Hatékonynak tartja vi -
szont a klub utánpótlás-nevelését: köz -
vetlenül náluk mintegy négyszázan rúg -
ják a bőrt, de ezzel párhuzamosan part -
ner együtteseiknél nagyjából további
négy száz gyermek nevelkedik, hogy ké -
sőbb az élvonalban is bemutat koz has son.

A 23. Festum Varadinum alkal má -
val Bihar megyébe elhozott Al bert Fló -
rián-emlékkiállítás a Lorántffy Zsu -
zsanna Egyházi Központ múzeum ter -
mé ben délutánonként látogatható má -
jus 18-ig.

(Krónika)

MINAUR 40!
„Fiaim, büszke vagyok rátok! Szívből köszönök nektek mindent,

amit a Minaur csapatáért tettetek!” Ezzel kezdte Lascăr Pană be szé -
dét a Minaur HC fennállásának negyvenedik évfordulója alkal má ból
tartott ünnepségen, amelyet  a Minaur Sportalapítvány és
Nagybánya megyei jogú város polgármesteri hivatala rendezett.

A megható ünnepségen a Minaur egy -
kori és jelenlegi játékosai, edzői, támo -
ga tói és munkatársai vettek részt, meg -
emlékeztek az egykori (és ki tudja, jö -
vőbeni?) sikercsapat elmúlt negyven é -
véről. 

1974. május 14-én  alakult meg az or -
szág első, kizárólag kézilabda klubja, a 
HC Minaur. „Fantasztikusan fegyel me -
zettek voltatok és úgy dolgoztatok, mint
sehol máshol ebben az országban!”
mond ta Lascăr Pană, akinek nevéhez
fűződik a klub megalakulása és sike re -
i nek legnagyobb kovácsa, aki névtelen
játékosokból az ország legjobb kézilab -
dázóit faragta. Az elmúlt negyven év -

ben a csapat 25 alkalommal dobogós he -
lyezést ért el a nemzeti bajnokságban:
kétszer bajnokságot, hét alkalommal má -
sodik- és tizenhat alkalommal harma -
dik helyezést. Ehhez társul még öt Ro -
mánia Kupa-győzelem. Huszonhárom
alkalommal szerepeltek fiaink a nem -
zet közi kupákban: két alkalommal meg -
nyerték az IHF kupát és három alka lom -
mal Kupagyőztesek Kupája elődön tő -
sök voltak. Mindezekhez csak gratu lál -
ni tudunk és azt kívánjuk, hogy minél
hamarabb felemelkedjenek a lányok
szint jére, hogy bizonyosságot nyerjen:

Nagybánya a romániai kézilab da -
sport fővárosa!

Nyomasztó fölény! Ham il ton
Barcelonában is legyőzte Rosberget
Lewis Ham il ton nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat Nico

Ros berg előtt, A 15. helyről rajtoló Sebastian Vettelt a negyedik
helyen intették le.

Lewis Ham il ton probléma nélkül raj -
tolt el, Nico Rosberg viszont kicsit be -
ragadt, és a remekül startoló Valtteri Bot -
tas támadta. A finn az első kanyarban a 
harmadik helyen állt, mögötte Dan iel
Ric ciardo küzdött Romain Grosjean
el len.

Sebastian Vettel rosszul rajtolt, visz -
szacsúszott a 15. helyre, de szép lassan
elkezdte feldolgozni magát. Közben Ric -
ciardo utolérte Bottast, aki azonban
tar tani tudta a harmadik helyet, ezért az 
ausztrálnak azt ajánlották, hogy inkább 
hagyja a csatázást és maradjon le.

Az első kerékcserék után viszont
Ric ciardo megelőzte a finnt, mögöttük
Romain Grosjean igyekezett vissza tar -
ta ni a két Ferrarit. Ez nem sikerült, A -
lonso és Räikkönen is megelőzte a fran -
ciát. Közben Vettel a második kerék -
cse réjét követően tovább zárkózott fel,
már a középmezőnyben harcolt a cím -
védő.

Az élen Ham il ton magabiztosan ha -
ladt, de a gumik kopása miatt Rosberg
folyamatosan csökkentette a hátrányát. 
Az 52. körben Vettel harmadik kerék -
cse réje után Alonso elé jött vissza, majd
megelőzte Räikkönent is. A Ferrari finn
világbajnoka három körrel a vége előtt
csapattársával szemben is pozíciót vesz -
tett, sőt, az utolsó körben még kör hát -
rányba is került a két Mercedesszel
szemben.

Az utolsó körökre Rosberg egy má -
sodpercen belülre került, de Ham il ton
védte az első helyet. A német az utolsó
kanyarokban előzési helyzetbe került,
de erre már nem kerülhetett sor, Ham il -
ton zsinórban a negyedik versenyen vég -
zett az élen, és ezzel összetettben is az
él re állt. Rosberg mögött Ricciardo lett 
a harmadik, a 15. helyről rajtoló Vettel
pedig a negyedik helyen végzett.

Spanyol Nagydíj:
1. Lewis Ham il ton / brit / Mercedes

/ 1:41:05.155
2. Nico Rosberg / német / Mercedes

/ 0.636 mp h.
3. Dan iel Ricciardo / ausztrál / Red

Bull-Renault / 49.014 mp h.
4. Sebastian Vettel / német / Red

Bull-Renault / 1:16.702 p h.
5. Valtteri Bottas / finn / Wil liams-

 Mercedes / 1:19.293 p h.
6. Fernando Alonso / spanyol / Fer -

rari / 1:27.743 p h.
7. Kimi Räikkönen / finn / Ferrari / 1 

kör h.
8. Romain Grosjean / francia / Lo -

tus-Renault / 1 kör h.
9. Sergio Pérez / mexikói / Force

In dia-Mercedes / 1 kör h.
10. Nico Hülkenberg / német / For -

ce In dia-Mercedes / 1 kör h.
11. Jenson But ton / brit / Mc Laren-

 Mercedes / 1 kör h.
12. Kevin Magnussen / dán / Mc La -

ren-Mercedes / 1 kör h.
13. Felipe Massa / brazil / Wil li ams-

 Mercedes / 1 kör h.
14. Danyiil Kvjat / orosz / Toro Ros -

so-Renault / 1 kör h.
15. Pas tor Maldonado / venezuelai

/ Lo tus-Renault / 1 kör h.
16. Esteban Gutiérrez / mexikói /

Sauber-Ferrari / 1 kör h.
17. Adrian Sutil / német / Sau ber-

 Ferrari / 1 kör h.
18. Jules Bianchi / francia / Marus -

sia-Ferrari / 2 kör h.
19. Max Chilton / brit / Marus sia-

 Ferrari / 2 kör h.
20. Marcus Ericsson / svéd / Cater -

ham-Renault / 2 kör h.
(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


