
A május 25-i választások tétje
* A magyarok negyedszázada megbíznak az RMDSz-ben. A mi köte lessé günk az,

hogy minden mag yar embert képviseljünk. Azokat is meg kell győz nünk az egy sé ges
képviselet fontosságáról, akik nem voksolnak, vagy esetleg másra sza vaz nak.

* A mag yar emberek azt várják az RMDSz-től, hogy védje meg a jogainkat
és tartsa egybe közösségünket. Nekünk most is ez a legfőbb feladatunk: érvé nye -
síteni akaratunkat, és képviselni érdekeinket mindenhol, ahol rólunk döntenek.

* Május 25-én az európai képviseletünkről döntünk. Az a közös érdekünk,
hogy minél több magyart küldjünk Brüsszelbe. Mert a magyarok érdekeikért csak a 
mag yar képviselők küzdenek, értékeinket csak ők viszik el Európába.

* Ha az RMDSz jelöltjei nem jutnak be, minden erdélyi mag yar képviselő
helyét egy román foglalja el. Romániának csak román képviselői lesznek, és ők,
ahogy itthon sem, úgy Európában sem fogják érdekeink képviselni.

* Ha az RMDSz nem jut be az európai parlamentbe, Romániában is meg gyen -
gül a politikai súlyunk – itthon nehezebben fogjuk érvényesíteni akaratunk.

* Az idei EP választás az őszi elnökválasztás előzetes megméretkezése. Az
RMDSz belpolitikai erejét, kormányzóképességét az adja, hogy mindig jól sze -
repel a választásokon.

* A május 25-i választásokon a magyarság itthoni képviseletéről is dön tünk. 
Meg kell mutatnunk, hogy egy erős közösség vagyunk, tudjuk, hogy mit akarunk, 
és céljaink elérése érdekében európai értékek mentén cselekszünk. 

A TELEKI NAPOK
részletes programja

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

18.00 (!) óra – Teleki Mag yar Ház
Megnyitó. Köszöntőt mond Sza nisz -

ló József, a Teleki Társaság alelnöke.
Fellép a Németh László Líceum é nek -
ka ra, Fülöp Gábor karnagy vezetésével.

A 85 esztendős Dudás Gyula fes -
tő művész kiállítása

A tárlatot bemutatja Botis Enikő mű -
vészettörténész. Zongorán közremű kö -
dik Kaszta Norbert és Vári Titusz.

MÁJUS 9., PÉNTEK

19.00 óra – a Teleki Mag yar Ház
kertje: Földes László HOBO – József
At tila est

MÁJUS 10., SZOMBAT

10.00 óra – Teleki Mag yar Ház
Konferencia és könyvbemutató
Előadást tartanak:
Romok Márta ny. pedagógus, Misz -

tótfalu: Teleki Blanka és emlékezete
Balogh Béla ny. törté nész- levél tá -

ros, Nagybánya, Pál-Antal Sándor ny.
főlevéltáros, a Mag yar Tudományos A -
kadémia külső tagja, Marosvásárhely:
1848-1849 Nagybányán – Okmányok
a forradalom és szabadságharc nagy bá -
nyai vonatkozásaihoz (könyvbemu ta tó)

Hámori Péter történész, Bu da pest
(Rendszerváltás Történetét Kutató In -
tézet és Archívum): A második Tele ki-
 kormány

A szünetben: a Három Teleki a Bá -
nyavidéken c. kiállítás megnyitója

13.00 óra – Teleki Mag yar Ház
Emlékhelyet avatunk
Ünnepi beszédet mondanak: Dávid

Gyula irodalomtörténész (Kolozsvár),
az EMKE tiszteletbeli elnöke; Kónya
Ti bor református lelkipásztor (Nagy e -
nyed), a Romániai Mag yar Cserkész szö -
vetség mozgalmi vezetője; Galánthay
Zsombor (Nagybánya-Bu da pest), gr. Te -
leki Sándor szépunokája.

„A három Teleki” emléktábláját le -
leplezik a család, a Teleki Blanka Nyug -
díjas Klub és a Teleki Mag yar Ház kép -
viselői. Tisztelgő sorfalat állnak cser ké -
szek és huszár hagyományőrzők.

Az emlékhely létrehozását, az élet -
rajzi kiállítás összeállítását és Dinyés
László budapesti szobrászművész bronz
domborművének elkészítését a Mag yar
Külügyminisztérium és a Commu ni -
tas Alapítvány támogatta.

19.00 óra – Teleki Mag yar Ház
„Aranyfészek, aranymadár” – Paj -

zán történetek
Sebestyén István bukovinai székely

mesemondó előadása felnőtteknek. Köz -
reműködik a Berena Zenekar.

21.00 óra – Teleki Mag yar Ház
Borkóstoló. Vendégünk Bálint Zol -

tán, Wine Prin cess borászat (Balla Gé -
za pincészete), Arad-hegyalja.

Csak előzetes helyfoglalással (te -
lefon: 0744919166)!

MÁJUS 11., VASÁRNAP

10.00 óra – Újvárosi református
templom

Ünnepi istentisztelet

folytatás a 2. oldalon

Az előadás jellegére va ló tekin tet -
tel kérjük kö zönségünket, hogy leg -
alább 15 perccel a kezdés idő pontja e -
lőtt LEGYEN JELEN a ren dez vény
helyszínén. Pontosan 19.00 órakor a
pro gram helyszínét lezárjuk. Kö szön -
jük megértésüket!

Képzőművészek Napja hétfőn

Kiköltöznek a főtérre a festőművészek 
Különleges esemény és látvány 

színhelye lesz Nagybánya régi fő -
tere május 5-én, hétfőn, a Képző -
mű vészek Napja alkalmából.

Délután 18.00 órától ugyanis kép -
zőművészeink kiköltöznek festőállvá -
nyaikkal és festményeikkel, szobra ik -
kal, kisplasztikáikkal a városköz pont -
ba, hogy a régi festőiskola hangulatát
idéző „Nyílt Műterem” elnevezésű
programmal tisztelegjenek az elődök
em léke, a kortárs alkotók teljesít mé nye
és a művészetbarátok előtt. Hozzávető -
legesen 19.00 órai kezdettel ugyanitt
kerül sor a helyi önkormányzat által a -
lapított idei Képzőművészeti Nagydíj
átadására is. Ugyancsak május 5-én de.
10.00 órakor Pan theon emlék mű vet a -
vatnak a Horea I. római katolikus te me -
tőben, 15.00 és 17.00 óra között pe dig 
a Festőiskolában tartanak nyílt napot.

A Képzőművészeti Múzeum ugyan -
akkor hétfőn zárva tart. (dávid)

Születésnapi tárlatok
Dudás Gyula festőművész 85. szü -

letésnapja tiszteletére nyílt jubiláris ki -
állítás kedden, a Bukarest sugárúti Kép -
zőművészeti Galériában! A Teleki Ma -
g yar Ház Thorma termében május 8- -
án, csütörtökön 18.00 órakor meg -
nyí ló egyéni tár lat – egyben az idei Te -
leki Napok nyi tórendezvénye – ugyan -
csak az évfor du lóhoz kapcsolódik.

Mind két ren dez vényt ajánljuk a nagy -
bányai művé szet barátok figyelmébe!
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Egyházi hírek
* Koltó-Katalinban vasárnap a dél -

utáni istentisztelet keretében anyák na -
pi ünnepélyt tartunk. Igét hidet Lovász
István máramarosszigeti lelkipásztor.

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.

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

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

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

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

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

Több tombolajegy = nagyobb esély!

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.

Új e-mail címünk:
banyavidekiujszo@gmail.com.

A Máramaros megyei EMNT nagy bá -
nyai irodájában fo lya ma tosan, in gye ne sen se -
gí tenek az ál lampolgársági 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 zolvány 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 polgársággal és közü gyeink kel kap cso -
latos kérdésben ke res sék fel bi zalommal az EMNT- EMNP nagy bá nyai és
felső bá nyai irodáit.

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

A TELEKI NAPOK 
részletes programja

folytatás az 1. oldalról

– Teleki Ösztöndíjak és Teleki Em -
lékplakettek átadása –

Hozzávetőlegesen 12.00-14.00 óra 
között – Tisztelgés a Nagy bá nya- kör -
nyéki Te leki-emlékhelyeken (Pri bék -
fal va, Kő vár hosszúfalu, Nagysom kút,
Koltó). Ko szorúzás gróf Teleki Sán dor 
koltói szob ránál és síremlé ké nél.

20.00 óra – Teleki Mag yar Ház
In memoriam Erőss Zsolt – em lék -

kő-avatás a mag yar hópárduc tisz te le -
tére, a Ház kertjében!

Az ünnepség ideje alatt csü törtö -
kön 17-20 óra, pénteken 17-19 óra kö -
zött: Könyvvásár. (Erdélyi Virtuális
Antikvárium és Könyvesbolt)

Az eseményekre SZERE TET TEL 
VÁRUNK MINDENKIT!

Csatlakozni saját gépkocsival le -
het séges, igény esetén kisbuszt is in dí -
tunk. ELŐZETES JELENTKEZÉS,
felirat ko zás a Teleki Mag yar Házban!

VILÁGHÍR MU SI CAL A
NAGYBÁNYAI SZÍNHÁZBAN!
A temesvári Csiky Gergely Állami Mag yar Színház 2009/2010 es év a dá -

ban mutatta be Jimmy Rob ert és Joe DiPietro világhírű musicaljét Ájlávju
címmel. Eredeti címén, I Love You, You’re Per fect, Now Change, 1966-ban
mutatták be a New York-i off-Broad way Westside Thea tre-ben. Hatalmas sike -
rének köszönhetően gyorsan elterjedt világszerte, bejárta a világ nagy zenés
szín padait és tizenegy nyelvre fordították le. A mag yar változatát Fábri Péter
2004-ben készítette el, Te édes, de jó vagy, légy más! címmel.

Az előadás nagybányai bemutatójára MÁJUS 14-ÉN DU. 18 ÓRÁ TÓL
kerül sor AZ RMDSZ MEGHÍVÁSÁRA, a Városi Színházban. A BE LÉ -
PÉS INGYENES!

További részletek a jövő heti lapszámban!

MOTTÓ: „Legyenek egy, amint te 
Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy
legyenek ők is egyek mibennünk, s így
el higgye a világ, hogy te küldtél engem”

 (János 17,21)

Jubileum - Hálaadás Éve

Majális kirándulás
korhatár nélkül

Szeretettel meghívunk május 10-én
(szombaton), egy egész napos kirándu -
lásra a láposbányai szőlőbe. Találko zás:
8.40-kor a nagybányai „Unic” busz meg -
állóban (indulás a 7-es autóbusszal).
Lesz közös étkezés (ki mit hoz), é nek -
lés, jókedv stb. Jelentkezési határidő:
május 9. Információ: Fenyák Ágota
(0733-757430), Uglár Sándor (0746-
 014930). Szeretettel várunk!

„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.
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Péter Károly jegyzete:

Kétféle bunkó
Kétféle bunkót ismerek: az egyik végén vastagodó vagy görcsös bo tot, és

az embert, akinek a visel ke dé sé ben valami kivetnivaló van. A két bunkó között
szoros kapcsolat létezik: az el ső egy faragott támadófegyver volt az ősember
kezében, míg a második egy faragatlan lény, éppen olyan, mint az ősember.

Mivel a bunkóság veszélyesebb, mint a bunkósbot, rövidke jegyze tem út mu -
tatás szeretne lenni a bunkó- em ber felismeréséhez. A bunkó nem ké pes szé gyen -
érzetre, őt nem lehet meg szégyeníteni, az ilyesmire agresszi óval reagál, mint
mindenre, ami pil lanatnyi akaratával ellenkezik. A be tyárbecsületet hírből sem
ismeri, azt hiszi, viccelsz, ha becsületre hivat ko zol. A hirtelen jött gazdagság
bun kó ság-serkentő számára. A bunkó em ber nagyképű, gátlástalan, öntelt, ne -
potista, műveletlen, sértegető, min denhez értő, ő sötét anyag és ener gia, a mely
gyorsítja társadalmunk széthullását. A bunkó em ber állan dó an támad, fa ra -
gatlan módon be szél, semmi féle közösséget nem is mer a rablásra szer ve -
ződött becs te len emberek érdekalapú közösségén kívül; min dig a lehetőségek
hatá rá ig korrupt. A bunkó emberek „ön ma guk
felsőbbrendűségében ful dok ló ü res senkik”,
olvastam valahol. 

Hofi Géza mondta, hogy „Ma g yar or szá gon
az egy főre jutó bunkók szá ma: kettő.” Hogy
ná lunk mi a pon tos helyzet, azt nem tudom.
Egyet biz tosan tudok! Ahány bunkó van ná -
lunk, az mind feltörekedte magát a csúcsra: 
vezető állásban van.

Mit tehetünk, hogy meg szaba dul junk a sok
bunkótól? Ha mi is bun kók vagyunk, termé -
sze tesen semmit. Ha pedig nem vagyunk, ak -
kor tűr nünk kell, esetleg néha-néha ve gyül -
nünk a bunkókkal vagy, mint végső lehetőség, 
összeállunk és bunkós bot tal kergetjük el őket.
De közben vi gyázzunk: a bunkóság ragályos.

A felsőbányai
postahivatal

megfelel napjaink
követelményeinek

A XIX. század elején egy felsőbányai hölgy,
Tomasovszky Anna egyik levelében  meg em lí -
ti, hogy férje postával küld levelet barátjának.

Felsőbányán 1840-ben, a kispiaci Far -
kas-ház egyik udvari szobájában nyitották 
meg a postahivatalt. A postáskisasszony a
szobában, a nyitott ablaknál állva vette át,
illetve adta ki a küldeményeket. A leve le -
ket, csomagokat lófogatú kocsi szállította
Nagybányáról. A postakocsi  reggel kilenc
óra körúl érkezett meg városkánkba. A ko -
csis kúrtöt fújva haladt végig az utcákon.

A múlt század második felében egy ide -
ig egy úgyvéd államosított házában műkö -
dött a postahivatal, majd a hetvenes évek -
ben egy korszerű telefonközpont épült fel  a  
Kapnikbányára vezető út elejénél. A föld -
szint egy részét a helyi postahivatal bé rel te.

A szebb napokat látott impozáns épület
jelenleg üres, mert a Romtelecom eddig még
nem tudta eladni.

2008. július 14-én a Gutinului utca e gyik
tömbházának olcsóbb földszinti helyisé gé -
be költözott át a postahivatal.

Az országunkban és más európai or szá -
gokban bevezetett szerkezet-átalakításokat 
ebben a postahivatalban is megvalósí tot ták.
Az átszervezés többek között a bevé te lek
növelését, a kiadások csökkentését célozta.

Városunkban is egyre többen interneten 
tovabbítják leveleiket, és rendelnek meg kü -
lönböző termékeket, amelyeket gyakran  au -
tós, magánfutár szolgálatok szállítanak a
megrendelők otthonába.

A posta versenytársai nem tudják „fel -
falni”, ha gyorsan, megbízhatóan szolgál ja
ki ügyfeleit. A versenyképességet az infor -
matizálás is szolgálja. A felsőbányai pos ta -
hivatalban is számítógéppel dolgozzák fel,
tárolják az adatokat, korszerű faxgéppel to -
vábbítanak dokumentumokat, pénzt pedig
a West ern Unionnal, Eurogiroval utal hat -
nak át. Sokan a postahivatalban egyenlítik
ki villanyszámlájukat.

A gyors, megbízható kiszolgálásban meg -
határozott szerepet játszanak a Sanda Poduţ
által vezetett alkalmazottak: a postatisztek, 
a pénztárosok és kézbesítők.

Naforeanu Adriant, a postásunkat ba rá -
tunknak tekintjük. Mindig megkérdi tő lünk,
hogy vagyunk, osztozik örömeinkben, fáj dal -
mainkban. Utcánkban nagyon sokan elé ge -
dettek vele, mert a küldeményeket mindig
pontosan továbbítja.

Szerencsésnek tekinti magát, mert ed dig
csak kutyák támadták meg.

- Háromszor haraptak meg négylá bú ak,
de az injekció jobban fájt, mint a hara pá -
suk - jegyezte meg mosolyogva.

Egyébként nemcsak én, hanem sok szen -
zációhajhász riporter készített volna vele
interjút, ha ő harapott volna meg egy ebet.

Kézbesítő barátomnak az alábbi régi
postásviccet mondtam el:

A postás észreveszi, hogy egy udvarban
nagy kutya alszik. Bár fél az ebektől, las san
kinyitja a ka put, mert táviratot kell to váb -
bítania. Mielőtt belépne, megpillant egy kis -
fiút a kertben és ezt kérdi tőle:

- Nem harapós a kutyátok?
- Nem - válaszolja  a gyerek.
Amikor a postás bemegy, a kutya fel éb -

red, és megharapja a postást.
- Azt mondtad, hogy nem harapós a ku -

tyátok - mondja dühösen a gyereknek.
- A mienk nem harap, de én a szom széd -

ban lakom - mentegetőzik a kisfiú.

Boczor József

Hegedüs Csilla
EP-képviselőjelölt

Nagybányán
Kerüljön európai prioritáslistára a

szórványközösségek fokozott védelme
„Szórványban nagyon sok min den re kell egyszerre

odafigyelnie a mag yar közösségnek, miközben folya ma to -
san szá molnia kell a beolvadás veszélyével is. Ebben az
ádáz küzdelemben a magyar ságnak olyan biztosíté kok -
ra van szük sége helyi, megyei, országos és euró pai szin -
ten, amelyekre támaszkodhat nap mint nap. És ez nem
luxus, hanem elsőd leges szükséglet. Ha mi a döntéshozás 
valamennyi szintjén jelen vagyunk, ak kor vállt vállnak
vetve szolgáltathatjuk a megnyugtató alapot, amelyre
építeni lehet. Erre gondoljunk május 25-én a sza vazó fül -
kében” – fogalmazott Hegedüs Csilla örökségvédelmi ál -
lamtitkár, EP- kép viselőjelölt Nagybányán, ahol a Né meth
László Elméleti Líceumot és a Nagy bányai Művésztelepet
látogatta meg. Ezt követően az RMDSz jelöltje, a Szö vet -
ség helyi tisztségviselőivel – Vida No é mi Máramaros me -
gyei RMDSz-el nök kel, Bónis István képviselővel és Lu -
descher István nagybányai alpol gár mes terrel – Szinér vá -
ralja és Koltó mag yar közösségével találkozott.

Nagybányán és környékén járt kampánykörútja har -
madik napján az RMDSz Nőszervezetének EP-kép vi se -
lőjelöltje, aki a megyeközpont 1998-ban alakult önálló,
mag yar tannyelvű intézményében, a Németh László El -
méleti Líceumban a szórványbeli oktatásról érdeklődött

és megtekintette az iskola Református Egyház által visz -
sza kapott műemléképületét, amelynek felújítása közös -
ségi prioritás. Ezt követően az államtitkár a Nagybányai
Művésztelepre látogatott, amelynek korszerűsítésére, fel -
újítására a Norvég Alapnál pályázik és uniós források le -
hívását is tervezi a közösség.  Az RMDSz államtitkára
úgy vélte: helyreállítását követően az európai hírnevű mű -
vészeti központ olyan összehangolt erővel meg valósí tott
népszerűsítést is megérdemel, amely révén a térség tu -
rizmusa is fellendülhet.

A kampánykörút következő állomásán, Szinér váral -
ján Hegedüs Csilla a helyi nőszervezet képviselőivel ta -
lálkozott, bátorította a hölgyek közösségért végzett mun -
káját. „Az önök tevékenysége elengedhetetlenül fontos a 
közösség számára. Annál is inkább, hogy a mi társa dal -
munk még nagyon távol áll a családközpontú, gyermek -
vállalásra buzdító gyakorlattól. Európai társainktól ne -
künk ezt kell megtanulnunk, itthon pedig megte rem te -
nünk a lehetőséget ezeknek az értékeknek az érvényre jut -
tatására. Segítsünk, tehát, egymásnak és adjunk esélyt
erre a közelgő európai parlamenti választásokon” – szö -
gezte le a Nőszervezet vezetője, jelöltje, aki továbbá la -
kossági fórumon vett részt és meglátogatta a település
római katolikus műemléktemplomát.

Koltón a település polgármesterével a Teleki-kastélyt 
tekintette meg. Az örökségvédelmi államtitkár elmond -
ta: örömmel látja, hogy a helyi közösségek felismerték
az uniós és nemzetközi alapok nyújtotta lehetőségeket,
európai gondolkodásra vall, hogy a műemlékkastélyt és
múzeumát emberközelivé, turisztikai szempontból von -
zóvá szeretnék tenni. Ebben a folyamatban minden ren -
delkezésére álló eszközzel támogatni fogja a koltóiakat
– hangsúlyozta végezetül Hegedüs Csilla. (rmdsz.eu)

Segítség szenve -
dély bete gek nek
A Bo nus Pas tor A la pít -

vány rövid terá pi ás pro g ra -
mot szer vez szenvedély be te -
gek nek és felnőtt hoz zá tar -
tozóiknak 2014. má jus 19-30. 
között.

Várjuk azok jelent ke zé sét, a -
kik változtatni sze ret nének al -
kohol-, drog-, nikotin-, játék-
vagy társ füg gő ségükkel terhelt
é letmód ju kon.

Jelentkezési határido: május
12.

Bővebb információk a
www.bonuspastor.ro

web oldalon.
Az érdekeltek keressék szat -

márné meti munka tár sunkat a kö -
vetkező te lefonszámon:

0744-539213.

Szinérváralján, az Ukrán-Román Üzletkötési
Központban (Tamási At tila fotói)

A közel 600 esztendős szinérváraljai
római katolikus műemléktemplomban.
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Így emlékezem én...
Boczor József tanár úr egyik korábbi jegy -

zetének a mintájára, amelyben szinér vá -
raljai emlékeit elevenítette fel, magam is
e lőkotortam néhány emlékfoszlányt az ak -
kori időkből, egykori tanáraimról. Mie lőtt
bárki megkövezne elmondom, túl azon,
hogy a visszaemlékezés, akárcsak egy-egy 
emlékkép, nem teljes, az alábbiakat egy
hosszabb lélegzetű írásomból ,,ollóztam”
ki, amelyben reményeim szerint minden
egykori tanítóm, tanárom szerepel.

Lássuk, amúgy diákszemmel, mi is volt
anno... 

Soha nem voltam egy sztahanovista a tanulást il -
letően, de annyi tudás mindig ragadt rám az órá kon,
hogy egy jó közepes átlagot produkáljak. Volt év, mi -
kor a fiúk között első voltam az osztályban, s az szá -
momra a Zenitet jelentette, hiszen a lányokkal soha
nem akartam versengeni. Egyrészt azért, hogy a va -
gányfiúk ne nézzenek strébernek, másrészt pedig 
az ért - most már bevallhatom, bár nehezemre esik -,
mert  okosabbak vol tak nálam. 

Emlékszem, egyszer a magyartanár, Boczor Jó zsef
feleltetett nyelvtanból, és adott egy kilencest. Szü -
netben pedig azt mondta nekem: ,,Látod, ha tíz perc -

cel többet tanultál volna, tízest kaptál volna.” Sze -
gény tanár úr nem tudhatta, hogy én egy árva per -
cet sem tanultam otthon.

Boczor Józsefhez kötődően azt még elmondom:
akkortájt felvettem egy olyan szokást, hogy az éke -
ze tes rövid betűkre pont helyett egy parányi kört raj -
zoltam. Tanárom megdicsért ezért, mondván, hogy
így világosan megkülönböztethetőek írásomban a
hosszú és rövid ékezetek. Aztán mikor Boczor Jó zsef 
helyét másik kedvenc tanárom, Farkas Imre vet te át,
ugyanezért a praktikáért szemrehányást kap tam.
Lám, néha a diáknak sem volt könnyű a dolga.

Miklósi tanár úrnál már nehezebben mentek a
dol gok. A történelmet és a német nyelvet próbálta
kevés eredménnyel belénk sújkolni. Ezért aztán gyak -
ran folyamodtunk kevésbé tisztességes, de fölöttébb
hatékony módszerekhez a feleltetések, dolgozat írá -
sok során.

Egyszer azonban pórul jártam, tudniillik a tanár
úr nagyon sokat dolgozott, és néha, főleg amikor dél -
után volt órája velünk, fejét megtámasztva kezével
el-el bóbiskolt. Így történt meg, hogy feleltetés köz -
ben, miután szinte az egész leckét fölolvastam neki a 
könyvből, osztályfőnöknőnk lányának, Polgári Csil -
lá nak a jóvoltából, aki az első padban ült, Miklósi
tanár úrnak megcsúszott a katedrán a keze, feje elő -
reesett, minek következtében megébredt, és szinte ref -
lexszerűen nekem szegezte a kérdést: ,,Na, mi lesz,
fiam, mikor kezded már el a leckét?”

Nem emlékszem, mi volt a történet végkifejlete,
az viszont biztos, hogy éberebben soha nem láttam
figyelni őt egy diákra, mint akkor rám, osz tály társ -

nőm pedig nem hogy könyvet elővenni, súgni nem
tudott, hanem még mimikája is az arcára fagyott. 

Ébersz tanár úr szigorúságáról volt híres. Nála
nem volt apelláta, tudni kellett. Aki nem tudott, azt
bezárta délutánra, és csak akkor engedte haza, ha be -
téve felmondta a leckét. Szigorúságának elmarad -
hatatlan térképpálcájával adott nyomatékot. Aki nem
tudott valamit, annak szép lassan elmagyarázta. O -
lyan lassan, hogy közben akár ötvenszer-hat van szor
is rásuhintott a tudatlan diák fenekére a pálcával.
Nem volt az igazi suhintás, sokkal inkább a fi gye lem -
felkeltés hatékony módjának mondanám a térkép -
pálcával való ,,legyezést”. Sajnos ma már nin cse -
nek ilyen tanárok, vagy ha elvétve akadnak is, a di -
ákok a bottól félnek jobban, nem a botot tartó te kin -
télyétől. Ez meg is látszik az oktatás, és főleg a ne -
velés minőségében.

Jómagam soha nem ismerkedtem meg közelről a
bűvös, tudást serkentő pálcával, de volt négy-öt o -
lyan osztálytársam, aki ,,bérletet váltott” a Tanár
Úrnál, és minden órán kiporolták a hátsóját. Ennek
el lenére a leckékre már nem emlékszem, arra vi szont
igen, hogy a nyolcadik osztály végén, a nagybetűs
életbe készülődve nekünk, fiúknak azt a jótanácsot
adta, hogy soha ne viseljünk nyakkendőt, mert ha
összetűzésbe kerülünk valamelyik ellenségünkkel, 
játszva elbánik velünk, a nyakkendőtől tud leg köny -
nyebben megfojtani minket.

Isten tudja, miért, de Ébersz tanár úr mindig vi -
selt nyakkendőt, ha kilépett a házból.

Tamási At tila

Egykori sajtócikk az IFJÚ
VIDA GÉZA eltűnéséről

A Vida Géza centenáriumi megemlékezésekhez kapcsolódva a
következőkben a Szatmárnémetiben, a SZAMOS című napilap foly -
tatásaként SAJTÓ néven újra megjelenő újság 1937. de cem ber 16- i
számában megjelent tudósítást közöljük újra. A ,,BAIAMARE”
meg nevezés senkit se lepjen meg, mert egy 1935-ben elfogadott tör -
vény következményeként, a hazai földrajzi tulajdonneveket a saj tó -
ban csupán ezek román elnevezésével volt szabad használni.

Húsz lejjel a zsebében

Eltűnt egy baiamarei fiatal
szobrászművész!

Érdekes szenzációja van a baia ma -
rei művész-városnak. Több mint két hó -
napja eltűnt a városból VIDA GÉZA
fiatal tehetséges szobrászművész, aki
fi atal kora ellenére regényes múltra te -
kinthet vissza.

Vida Géza szegény hadiárvaként nőtt
fel. Édesanyja keservesen, két keze mun -
kájából nevelte fel a gyermeket, aki már
gyermekkorában is feltűnő hajlan dó sá -
got árult el a szoborművészet iránt. Pu -
ha fából lovakat, kutyákat mintázott. A 
kisfiú faragásai bámulatba ejtették a
szomszédokat, de nem akadt pártfogó,
aki a szegény gyermeket taníttassa. Csak
a középiskola alsó osztályait tudta el -
végezni.

Vida töprengő, önmagának élő diák 
volt. Feltűnően érdeklődött a mun ká sok
élete iránt s ha meggörnyedt bányá szo -
kat, vagy szénégetőket látott, haza sie -
tett és fába véste megkínzott figurá ju kat.

S z é n é g e t ő k 
k ö z ö t t

Diákkorában egyszer elszökött ha -
zulról és hat hétig nem tért haza. Egy
ideig a közeli erdőkben bújkált, majd
beállott a szénégetők közé dolgozni.
He tekig málékenyéren élt, míg annyira 
lesoványodott, hogy kéntelen volt vissza -
térni a szülői házhoz.

Azóta volt már kertész és fog tech ni -

kus is, de elhivatottsága sehol sem en -
gedte nyugodni. Elhagyta a rendes mes -
ter séget és teljesen a művészetnek szen -
telte az idejét. Pár évvel ezelőtt szinte
tökéletes fafaragványokkal lepte meg a 
baiamarei művészeket. A baiamarei Şte -
fan vendéglő nagytermében rendezett
képkiállításon nagy feltűnést keltett e -
gyik sikerült faragványa. A föld mé lyé -
ből bányásszák a kincset tartalmazó kő -
zetet. Meztelen felsőtestük izzad, iz ma -
ik feszülten erőlködnek s arcukon az
örök bányásznyomor kifejezése.

Két hónappal ezelőtt Vida húsz lejt
kért édesanyjától és elment hazulról. A -
zó ta nem tért vissza. Édesanyja hiába ke -
resi és keresteti. Senki sem látta az el -
tűnt művészt Baiamare környékén.

Vida Géza valószínűleg elindult a zon

a titokzatos úton, mely a művészi ma -
gasságok felé visz. ...

Talán, mint annyian mások, úgy tér
vissza Baiamaréra, mint ünnepelt, hír -
ne ves művész.

* * *
A Nagybányáról 1937 őszén el tűnt

ifjú Vida Géza útja - sokkal később
tud tuk meg - titokban a Halmi kö -
zeli ha tártól Csehszlovákián át Spa -
nyolor szág ba, a Franco tábornok csa -
patai el len küz dő nemzetközi bri gá -
dok táborába ve ze tett, a demokrácia
megvédése céljából fogott fegyvert
és viszonylag később, csupán a má -
sodik világháború befe je zése után
tért vissza szülőföldjére.

Közli: Balogh Béla ny. levéltáros 
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Szinérváraljai mondások,
történetek, hiedelmek (3.)

Számos olyan mondás, szállóige, hiedelem van, amit csak egy szi -
nérváraljai, vagy szinérváraljai gyökerekkel rendelkező em ber is -
merhet, illetve érthet meg. A vérbeli szinérváraljaiak azonban mai
napig is használják ezeket az aranyköpéseket, és gyakran értet le -
nül néz nek azokra, akik esetleg betelepedőkként nem értik a mon -
datok jelentését, nem ismerik a mondások háttértörténetét. Tavaly
nyáron tettünk közzé két csokorravalót ezekből a ,,váraljai kumok -
ból”, most egy újabb válogatással szórakoztatjuk a kedves olvasót.

Hoppá, a kulcs!
A már említett tréfamester, Totolics 

repülőgépes sztorijai közé tartozott az
is, amikor elmondása szerint Buka rest -
be indult egy utasszállító repülő gép pel,
de felszállás után eszébe jutott, hogy a
házkulcsot magához vette, így felesége 
nem fog tudni bemenni a lakásba. Sze -
rencsére a pilótafülkében egy jóbarátja 
ült, akit megkért, hogy forduljon vissza,
és tegyen egy kört a háza felett. Így is
tett a pilóta cimbora, Totolics pedig, mi -
kor a ház fölé értek, kidobta az ablakon 
a kulcsot, méghozzá úgy, hogy az ép -
pen a felesége markába esett.

,,Ráadásul színes is!”
A ‘90-es években sokan mentek Szi -

nérváraljáról Németországba dolgoz ni,
egy innen elszármazott vál lal kozó jó -
voltából. Így került az egyik csapatba
Puiu, a villanyszerelő is.

A ven dégmunkások, munkaidő után
előszeretettel látogatták az úgyne ve zett
,,kipakolások” (lomtalanítások) hely szí -
neit, különféle javak begyűjtése érde -
kében. Nos, ezeken a lomtalanításokon 
Puiu volt mindig az első, mindent el ha -
rácsolt társai elől. Éppen ezért gon dol -
ták úgy munkatársai, megleckéztetik.
Egyik nap valamilyen ürüggyel ko ráb -
ban kimentek a kiszemelt helyre, ahol
találtak egy külsőleg kiváló állapotban
levő televíziókészüléket. Mellette he -
vert egy kivénhedt, de még műkö dő ké -
pes porszívó is. Rövid gondolkods u -
tán kiszerelték a tévékészülék belső sé ge -

it, helyükbe pedig a porszívómotrot sze -
relték be. Csakhamar megjöttek a töb -
biek is, élükön Puiuval, aki egyből rá -
vetette magát a megbütykölt ké szü lék -
re. Örömét nem tudta véka alá rejteni,
egyebek mellett lelkesen azt is meg ál -
lapította a készülékről, hogy: ,,Ráa dá -
sul színes is...”

Mondanom sem kell, mekkora volt
a meglepetése, hát még az ijedtsége, a -
mikor a szálláshelyre ért és bekap csol -
ta a tévét, az pedig kép és hang helyett
csak hangot adott ki, méghozzá nem is
akármilyet. Azóta szokták mondogatni 
mifelénk azt, hogy ,,ráadásul színes is...” 
azokban az esetekben, mikor valaki egy
értéktelen, vagy haszontalan dolgot pró -
bál meg überelni.

,,Nekem is pont ilyen
disznóm van otthon”

Ez a mondás az egyik váraljai rend -
őrnek köszönhető, akinek ellopták a szép
formásra felhízlalt sertését. Nem is volt
különösebb gond mindaddig, amíg a rö -
fi nem gondolt egyet, és leugrott a szál -
lí tóeszközről, nevezetesen a lovas sze -
kér ről. A tolvajok nagy nehezen be cser -
készték az állatot, de az istennek sem
tudták visszatessékelni azt a szekérre.
Éppen akkor jött a károsult rendőr, aki
akkor még nem tudta magáról, hogy ká -
rosult, s készségesen segített a tolva jok -
nak feltenni a szekérre a sertést. Köz ben
pedig megállapította: ,,Pont egy ilyen
disznóm van nekem is otthon...” Sze -
gény, ha tudta volna, hogy éppen az ő
malacának az ellopásában segéd ke zett!... 
Később persze megtudta, s vele együtt
a település apraja-nagyja is értesült a
rendőrviccekbe illő történetről.

,,Semmi Szemília, az
iratokat kérem!...” 
Ha már a rendőrtörténeteknél tartok,

egy másik esetet is elmesélek. Angela
Similea, a ‘80-as évek népszerű éne ke -
sét, miért ne?, sztárját Szinérváraljára
hívták, ahol a kultúrotthonban kellett
volna fellépnie. El is jött, csakhogy kés -
ve érkezett, a település határában ráa -
dásul a rendőr is megállította járművét. 
A művésznő megpróbált szót érteni a
,,fakabátos útonállóval”, mondván, hogy
láthatja, ő Angela Similea, és éppen Vá -
raljára igyekszik fellépni, s már így is
késésben van. A rendőrt ez cseppet sem
hatotta meg, haláli nyugalommal, ri de -
gen szólt:

- Milyen Szemília? Semmi Sze mí -
lia, az iratokat kérem!...

,,Eddig szólt a
bérleted!”

Kuca nagy tréfamester volt. Évekig
dolgoztunk együtt, de azt mai napig sem
tudtam megállapítani, hogy a tréfát, a -

vagy az italt szerette-e jobban?
Számtalan kalandja közül most csak

azt említem meg, amikor egyszer autó -
stoppal jött haza Nagybányáról, s mi -
kor Váraljára ért, fizetés helyett csak
ennyit mondott szállítójának:

- Van bérletem! - s azzal kiszállt az
autóból.

A dolog el is felejtődött volna, ha
egyszer, hónapokkal, talán évekkel ké -
sőbb ismét be nem ül ugyanabba az au -
tóba. Persze ő nem ismerte fel a sofőrt,
az viszont őt igen, s mikor Váraljára
ér tek, nem állt meg, továbbhajtott. Jó
messzire elvitte, s valahol két település 
között kitette Kucát, mondván:

- Eddig szólt a bérleted!
Volt mit gyalogolnia a sötétben sze -

gény Kucának, amíg haza ért.

Kábi és Dzsiku
Lakott a településen egy tes tes ci -

gányasszony, akit Kábiként ismert min -
denki. Vele ellentétben férje, Dzsiku kis
termetű, vékonydongájú em ber volt.

Beszélték, hogy egyszer Dzsiku rossz
fát tett a tűzre, ezért kereste a rend őr -
ség. Az egyenruhások bementek a ház -
ba, és kérdőre vonták az ágyban pi he -
nő feleségét, hogy hol van a férje. Az
azt mondta, fogalma sincs, holott a fér -
fi a háta mögött lapított a paplan alatt,
de a rend őreinek ez nem tűnt fel a ha -
talmas asszonyság miatt.

Tamási At tila

Lehetne másképpen is
A 2014-es esztendő ismét a választások éve hazánkban. 

Tudják ezt nagyon jól a saját gyártmányú, 20 millió utast
be fogadó Nautilusunk kapitányai, de valahogy minden óv -
intézkedés ellenére, a vezérlőrendszerben rövidzárlat ke -
let kezett, és a hibaelhárítás helyett a kapitányok egymásra 
ejnyebejnyéznek.

Tisztelt uraimék, nemzetállam féltő pajtikák, most, kö -
zel két évi navigálás után kellene megmutassátok, milyen
közös lóra is tettétek meg fogadásotokat a Dâmboviţa par -
ti Fehér Házban. Most mutassátok meg, ki a tökösebbik gye -
rek, mert jó fizetésért színházat lehet játszani a parla ment -
ben, de azért a sok stressz után, választóitokhoz is el kel -
lene látogatni lazításképpen, nem csak miccs- és sör sza gú
kampányok alkalmával. Látni azt, hogyan is gaz dál kodnak
vidéken a rátok szavazók. Mit termelnek, hol ér té kesítik
azt, és meg tudnak-e élni belőle.

Asztalhoz ülve, megkóstolni, milyen finom is a táp men -
tes tyúkhúsleves, füstölt kolbász és szalonna, a szil valek -
város fánk, vagy a kürtőskalács. Nyugodtan elbeszélgetni
nyugdíjasokkal a jelenlegi és jövőbeni tervekről. A szintén 
általatok kormányzott múltról nem érdemes, mert megta -
pasztaltuk minden tüskéjével együtt. 

Aztán, jó volna elbeszélgetni a még itthon maradot tak -
kal a tájegység nyújtotta adottságok kiaknázásáról, mun -
kahelyeket teremtve számukra. Elbeszélgetni ugyanakkor

a jövő leendő építőivel, a diákokkal, az őket érintő fonto -
sabb problémákról. Hasznos lenne, parlamenter uraimék, 
mert pár év múlva, az a bizonyos ,,rád szavazok” pecsét az 
ő kezükbe is kerül, és nem ismétlődne szüleik helyzete, akik 
választások után egyszer a jobb-, máskor a baloldalt kí -
ván ják ingatagságuk miatt a süllyesztőbe. A jövő nemze -
dékével külön is illene foglalkoznotok, hogy elkerüljük azt
a szomorú tényt, mikor tanulmányaik végeztével a balla -
gá si tarisznyát nagyobbra cserélik, benne a hamubasült
pogácsával és útlevéllel. Jó volna végre változtatni a már
annyiszor bevált mézesmadzag praktikán, melynek sajnos
mindig az lett a vége, hogy nyertesként annak dagadhatott
melle és pénztárcája négy évig, aki a madzagot tartotta és
nem annak, aki a mézet lenyalta. De, teszem azt, mi lenne
akkor, ha a méhecskék visszakövetelnék a mézet, és töme -
gesen rászállnának a madzagot lógató kezére, a finom mé -
zecskéért áhítozó arcára. A szúrásoktól azonnal észhez tér -
ne jelölt és választó egyaránt. Rájönnének arra, ez a buli
bizony nem a farsangi, ahol mindenki álarc mögé bújhat.
A jelenlegi, magasszintű szópárbajokat látva, szeretném,
bárcsak jönnének a méhecskék és szurkálnák észhez a több
mint két évtizedes mézlopásból a tetteseket, hogy csak az -
zal foglalkozzanak, amihez értenek. Ha máshoz nem ér te -
nek, számukra lenne egy megoldás. A már sok-sok éve el -
tervezett autósztrádákhoz kellenek az átképzett szak mun -
ká sok. A fizu számukra kevés lenne, de végre valami hasz -
nos dologból is kivennék részüket.

Vicsai György

A hét mottója:
,,Csak egy jó tanács: ha önmagad 
elől menekülsz, ne nézz tükörbe. ”

(Justina Chen Headley)
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A férj így szól a nász éj sza -
ka elő tt a feleségéhez:

- Én vagyok az első férfi az
életedben?

- Nem. De vígasztalódj, hogy
az előtted levő 63 sem az első
volt. 

***
A főportás gyakorlott te kin -

tete azonnal felfedezi, hogy a
szobakulcsot átvevő fiatal em -

ber és a mellette álló félszeg kis -
lány nászutasok. Pártfogóan meg -
kérdezi hát:

- Nincs valami kívánsága,
uram? Küldessem fel a szobá -
jukba a reggelit, esetleg italt,
frissítőt...?

- Nem, köszönöm - mond -
ja a fiatalember.

A főportás nem adja fel:
- Netán a kedves felesége

őnagyságának... egy csokor vi -
rágot?

- Felesleges - mondja a fia -
talember, és előhúzza a le vél -
tárcáját. - De ha megkér he t -
ném, hívja fel ezen a számon,
és mondja meg neki, hogy még
tart az értekezlet.

***
Bizalmas beszélgetés két ba -

rátnő között.
- Tudod, az a szörnyű, hogy

én sosem jutok el az orgaz -
musig.

- Mondd, voltál már or vos -
nál?

- Voltam, persze… De ve -
le se sikerült.

***
- Miért teremtette Isten u -

tol jára a nőt?
- Hogy ne szóljon bele a

dol gába.
***

Az elefánt és a kisegér együtt
utazik a vonaton. Az ele fánt -
nak van jegye, a kisegérnek
nincs. Az elefánt látja, hogy
jön a kalauz, ezért gyorsan be -
dugja a kisegeret a mellénye
zsebébe. Azt mondja a kalauz:

- Te elefánt! Tudom, hogy
a kisegér a legjobb barátod, és
ti mindenhová együtt jártok,
ő nincs itt  véletlenül?

- Sajnos most nem tudott
jönni - mondja az elefánt, és egy
hatalmasat csap a mellénye zse -
bére. - De a fényképe itt van...

***
Süllyedő hajó matróza a ka -

pitányhoz: 
- Uram! A hajó tatja már a

víz alá került, adja ki a pa ran -
csot a hajó elhagyására!

- Nyugalom, pánikra sem -
mi ok! 

- De uram, a hajóorr is alig
látszik már ki a vízből, mind
megfulladunk! 

- Ugye eddig nem tenger -
alattjárón szolgált?

***
Apuka a szomszédnak:
- A fiam még csak három

éves, de már visszafelé is ki
tudja mondani a nevét!

- Hogy hívják?
- Bob.

***
- Édes, mit szeretnél kapni

a születésnapodra?
- IPhone 5 64GB
- Nem tudnál választani va -

lami olcsóbbat?
- Nekem az is elég lenne,

ha nem innál folyton annyit a
haverjaiddal!

- Fehéret vagy feketét sze -
ret nél?

***
Kovácsné az éjszaka köze -

pén felrázza a férjét: 
- Drágám, a konyhában van

egy betörő, és épp az almás pi -
tét eszi, amit ma sütöttem. 

Mire a férj: 
- Akkor most a rendőr sé -

get hívjam, vagy a mentőket? 

***
Pillanatkép a parlamentből:
- Megkérem a tisztelt kép -

viselő urat, hogy a mikrofonba 
beszéljen, és ne a levegőbe.

***
- Mikor van abszolút hi deg?
- ???
- Amikor a szatír csak el me -

séli, mi van a kabátja alatt…

***
Állásinterjún:
- Mennyire tartja magát csa -

patjátékosnak?
- Most jól átlátott rajtam!

Se mennyire, én már gyerek ko -
romban is egyedül bújócs káz -
tam.

***
A mag yar, az orosz és az

amerikai azon versenyeznek,
melyik nemzet dolgozik gyor -
sabban. Azt mondja az amerikai:

- Mi elkezdjük építeni a 130
emeletes felhőkarcolót, és a 120.
emeletnél szólunk, hogy in dul -
hat a lift.

Mire az orosz:
- Á, az semmi! Mi el kezd -

jük építeni a Moszkva- Vlagyi -
vosztok vasútvonalat, és félú -
ton szólunk, hogy indulhat a
vo nat!

Mire a mag yar:
- Mi reggel hét órakor el -

kezdjük építeni a szeszgyárat,
és fél nyolckor már mindenki
matt részeg!

- De kérem, én voltam itt hamarabb!

Akciós áron
A vidéki papnak sürgősen el kell utaznia egy hétre, de ez

idő alatt sem akarja a gyülekezetét magára hagyni, így hát meg -
kéri rabbi barátját, hogy helyettesítse erre az időre. A rabbi
húzódozik, hogy ő nem tudja, mit kell csinálni.

- Misét nem kell tartanod, csak gyóntatnod a vétkezőket.
Ez sem nagy ügy, gyere be velem a gyóntatószékbe, és nézd
meg, hogyan csinálom.

Így is lesz. Jön az első bűnös lélek:
- Vétkeztem, atyám, megcsaltam a férjemet!
- Hányszor, lányom?
- Háromszor.
- Lányom, mondj el öt Miatyánkot, és kifelé dobj a per -

sely be a szegények javára 5 dollárt!
Jön a következő:
- Paráználkodtam atyám, megcsaltam a férjemet!
- Hányszor?
- Háromszor.
A büntetés ezúttal is öt Miatyánk és 5 dollár adomány. Ez -

után a rabbi próbálkozik:
- Vétkeztem, atyám, megcsaltam a férjem!
- Hányszor?
- Csak egyszer...
- Akkor, lányom, menj vissza, mert most akciós áron 5

dollárért háromszor csalhatod meg...

- Tudom, kislányom, mindig is a külföldiek vonzottak.

Vicces beszólások
* Rakd sebességbe az agyad, mielőtt megszólalnál.
* Kiütlek, mint Pistikét az erjedt almalé!
* Nekem pezsegsz, kicsi Plussz?
* Annyi esélyed van, mint Zalatnaynak a bankhitelre!
* Te nem köcsög vagy, hanem népművészeti cserépe dény!
* Kevés vagy, mint dobostortában a ritmusérzék. 
* Kevés vagy nekem, mint talicskában a fékolaj.
* Megcsaplak, mint hiénát a dögszag!
* Jézus tipikus férfi volt! Mind azt mondja: visszajön, de

aztán sosem látod őket! 
* Úgy felrúglak, hogy mire leesel, a ruhád kimegy a di vat ból.

1990
2014

A fejlődés átka

1973 2014

- Meglátja, én leszek a legjobb éjjeliőr.
Néha négy éjszakát is átmulatok egyfolytában!.
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Emlékezés

Somogyváry   Gyula  
(1895-1953)

„ Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
kik porladoztok, haj, sok éve már,
akik elé mennydörgő ágyúszóban

véres mezőkön toppant a halál,
aludjatok!

„Gyula diák”: A boldog szunnya dók hoz

Ezekkel a verssorokkal emlékezik
Somogyváry Gyula - Gyula diák (ezen
a néven ismerte őt meg az ország) - az
1914-18-as első világhábrúban elesett
katonákra, akik hősi halált haltak egy
olyan ügyért, amely valójában nem is a 
nemzet érdekét szolgálta, amibe való -
sággal beletaszították a mag yar embe -
reket mindenféle álhazafias szóla mok -
kal.

1914-1918, az első világháború esz -
tendői, amikor is az addig békésen élő
és munkálkodó népek egymás farka -
saivá, egymás gyűlőlőivé váltak. Mi -
lyen borzasztó volt, még ma is ökölbe
szorul az em ber keze.

Azóta eltelt száz év, és ma, 2014- ben
elérkezett az idő, amikor emlékeznek
és emlékeztetni akarnak az akkori ese -
mények felelevenitésével, újraér téke lé -
sével, ezáltal adózni a sok millió ele sett 
és megnyomorodott emlékének.

Az emlékezés könyve három köte -
tes regény, „Virágzik a mandula”, „Ne
sárgulj fűzfa”, „És Mihály harcolt...”,
amelynek Somogyváry Gyula az írója, s 
amelyben ő, mint frontkatona és hadi -
tudósító végigélte, és írásban megö rö -
kítette a háború borzalmait, a keleti, a
déli és a balkáni frontokon.

1914. június 28-án a Szarajevóban
elkövetett merénylet lángra lob ban tot -
ta a világot. A szembenálló európai or -
szágok fővárosaiban nemcsak a politi -
kusok, de az utca embere is meg volt

győződve arról, hogy mindenki számá -
ra most a legalkalmasabb a pillanat az
el lenségei leszámolására. Az utcákat a
háborút éltető tüntetők lepték el. Eu ró -
pa háborút akart, amelyet csak néhány
hétig  tartónak képzeltek.

1914. július 28-án a Monarchia ha -
dat üzent Szerbiának, amit újabb hadü -
zenetek sora követett, s napok alatt
ténnyé vált az első világháború kez de -
te. A nyár folyamán mozgósított kato -
nákat Magyarországon azzal bíztatták,
hogy mire a falevelek lehullanak, már
a háborúnak vége lesz, de már a hadvi -
selés első évében összeomlott minden
támadásra épített haditerv. Még akkor
nem sejtették, hogy minden másképpen
lesz.

Somogyváry Gyula a fronton éli vé -
gig ezeket a borzalmas éveket, ame lyek
annyi szenvedést, megpróbáltatást, ha -
lált hoztak millióknak. A harcokban
többször is megsebesült.

A Sopron megyei Füles községben
született, 1895-ben. Apja családi neve 
Freissberger, a nagycenki Széchényi u -
radalom gazdatisztje volt. A család ké -
sőbb Somogyvárra költözik.

Költői tevékenysége már fiatalon
megnyilvánult, a háborús élmények h a -
tására megkezdte regényírói mun kás -
ságát is. Legnépszeűbb művei közé tar -
tozik a már említett regénytrilógia, a -
mely a világháború kezdetétől a Ta nács -
köztársaság bukásáig mutatja be a ma -
gyar történelem viharos és tragikus kor -
szakát.

Regényeinek főhőse maga az író, ka -
tonák között Fűzfa(-poeta), aki szintén
hazafias érzésektől vezérelve önként
je lentkezett a frontra, hűen mutatja be
a katonaélet szépségeit, de a gyilkos há -
ború rettenetes harcait is. Doberdónál,
Isonzónál, vagy Volhinia mezején har -
coló katonatársak jelszava volt: „Ne sár -
gulj Fűzfa!”, -vagyis ne add fel, legyen 
tartásod, bármi történjék is.

A sok szörnyűség ellenére, amit egy 
frontkatonának át kellett élnie, vé gig -
húzódik egy édes-bús szerelmi történet 
a tátrai hegyekben, majd a szerb fron -
ton, gyönyörű lirai részekkel  telítve.

Kétségbeesve és ellenezve éli meg
Károlyi Mihályék Öszirózsás forradal -
mát 1918-ban, és 1919-ben Kun Bé lá ék
proletárdiktatúráját, meg a többi tragi -
kus eseményt: a Trianoni diktátum i -
gazságtalanságát, az ország meg cson -
kítását, amelyért több mint négy éven
át élet-halál harcot vívtak a mag yar ka -
tonák, a gazdasági helyzet és vele az
életkörülmények teljes leromlását.

1929-ben avatják - háborús kitün te -
tései és érdemei alapján - vitézzé, de so -
ha nem kérkedett vele. Ekkor ma gya -
rosítja nevét. A Petőfi Társaság tagja,

a Magyar Rádió egyik vezetője. A csor -
nai választókerület országgyűlési kép -
vi selője 1936-tól. Szemben állt a nem -
zeti szocializmussal, nyíltan han goz tat -
ta, hogy kerülni kell a német szövet sé -
get. Nem szerette a náci németeket,
szid ta őket, elítélte az erőszakot. Részt -
vevője volt egy németellenes moz ga -
lomnak. Mint kormánypárti képviselő,
a zsidótörvények el len szavazott. Tar -
tott a bolsevizmustól is, de abban re -
ménykedett, hogy a szovjet csapatok
nem érik el az ország határát. Magyar -
ország német megszállásakor, 1944.
márciusában a Ge stapo foglyul ejti, és
Mathausenbe hurcolják, de onnan 1945-
 ben kiszabadul. Huszonéves lánya hosszú
évekig a szovjetek börtöneiben rabos -
kodott. 1950-ben, 55 éves korában hur -
colják el megint, most Rákosi pribék -
jei. A kistarcsai internálótáborból élve
már nem került ki. 1953. február 12-én
hunyt el, máig sem tisztázódott körül -
mények között. Így vált az első világ -
háborús hős Hit ler, majd Rákosi rab -
jává.

Csodálatos írásokkal gazdagította a
magyar és az egyetemes irodalmat, szín -
darabjai, regényei mind egy-egy gyöngy -
szeme nemzeti irodalmunknak. Gyula
diák név alatt írta gyönyörű vereit. Bár
német nyelvű és származású ma gyar -
nak született, lírája a legmagyarabb köl -
tők közé emelte. Mégis a kommunista
hatalom nacionalistának és irre den tá -
nak bélyegezte meg.

„A Rajna ködbe vész” című tör té -
nelmi regényében a XVII. sz. második
felébe viszi el az olvasót, a török elleni
keresztes hadjárat Magyarországába.
Egy másik művének címe „Vihar a le -
velek...”, amely kéziratban maradt fenn, 
először 2003-ban jelent meg könyv for -
májában. Ez a romantikus szerelmi tör -
ténet egy ífjú mérnök életútját kíséri
vé gig, az egyetemi évek végétől a Don-
 kanyar pusztító csatáin, a börtönkór ház
és fogolytábor gyötrelmes időszakán át 
a szerencsés hazatérésig.

Nagyterjedelmű alkotása az 1848-

 49- es események bemutatását tartal ma -
zó négy kötetes regénye: „A Piros sap -
kás Kislány”, „A hadtest hű marad”,
„Katonacsillag megfordul”, „A Tűz -
osz lop”. Ezekben csodálatosan keve -
re dik a szerelmi romantika a történelmi 
valósággal. Ezekből az olvasó hű képet 
nyerhet az 1848-at megelőző reform -
kori időről, majd a szabadsáharc eufó -
rikus eseményeiről, arról az elszánt küz -
delemről, amelyet a mag yar szabad ság -
harc elszánt katonái folytattak az el nyo -
mó osztrák hatalommal szemben. Nem -
csak a főhős, de az olvasó is végigéli a
szabadságharc dícsőséges és keserves
pillanatait.

A harmadik kötetben megjelenik Gör -
gey Artúr alakja is, aki a rossz hisze mű -
séget megcáfolva, mindent megtesz ka -
tonáiért és a győzelemért, miközben n a -
gyon sokszor a katonaszerencse nem a
magyar szabadságharcosoknak ked vez. 
A keserves időszakot a híres Guyon ve -
zette szepesvidéki branyicskói áttörés
zárja, amely egyben a dicsőséges tava -
szi hadjárat nyitánya is. Olyan élethű a
leírás, annyira magával ragadó, hogy
az olvasó úgy érzi, ő is ott van a har co -
ló, küzdő seregben.

A negyedik kötetben végigélhetjük
az 1849-es tavaszi hadjárat csatáit, e gé -
szen a komáromi ostromzár feltö résé ig.

Minden kedves olvasni vágyónak és
olvasni szeretőnek ajánlom ezen mű -
vek elolvasását, nagy élményben lesz
részük.

Jó olvasást kívánok!

Romok  Márta

Homokszemcsék a szemben
1.) Tudták-e, hogy Máramaros megyében évente 1200-

 1300 napsütéses óra van?
Én sem. Utánaszámolok lassan.
2.) A talpmasszázsnál az ingerek az idegrendszerre és

az agyra hatnak, aztán az adott szervre, mert talpaink egy -
fajta térképek.

Politikusaink egy részének nagyon is ajánlott.
3.) Érdekes, hogy a hitleristákat végleg elítélték, míg a

kommunistákat hivatalosan a mai napig nem.
Vajon azért, mert még hatalmon vannak?
4.) Egyes televíziós csatornák tájékoztatásai szerint az

Unióban előkelő helyet foglalunk el az idegeneknek a leg -
több termőföldet eladó országok között. Mikor ilyen híre -
ket hallok, felötlik bennem az immár 25 éve keletkezett szlo -
gen: „az országot nem adjuk el”.

Kötélverő druszám ilyenkor miről foglal állást éppen?
5.) Egy megállapítás külföldiek részéről: roma ügyben

sajnos hazánkban az állam nagyobb zsebes, mint a roma,
mert az őket érintő probléma megoldására külföldről utalt 
pénzeket félrekezeli.

Szerintem nem, csak szociális segély formájában to -
vább adják nekik. (Vicsai György)



Munkát keres
az olasz maffia:

a válság nekik is betett
Annyira rosszul megy mostanság az 

olasz maffiának, hogy az egyik bebör -
tön zött főnök, Giovanni Di Giacomo
szerint jobb lenne, ha a Cosa Nos tra
fiatalabb tagjai inkább „valami rendes
munkát” keresnének maguknak - írja
az In de pend ent a palermói rendőrségre 
hivatkozva. A rendőrség megfigye lé -
sei szerint Giovanni Di Giacomo arról
kesereg, hogy az emberei a válság kö -
vetkeztében manapság “csekély” 5-7 ezer
eurót tudnak beszedni védelmi pénz -
ként egy-egy szállodától vagy bolt tól.
Kesergése szerint annyi minden bezárt
már, olyan sokan utasítják vissza a vé -
delmi pénz kifizetését, és hívják in -
kább a rendőrséget, hogy “nem éri meg 
a fáradtságot”. A hatóságok szerint
nem új keletű a probléma, Di Giacomo
állítólag rendszeresen panaszkodott a
maffia gazdasági helyzetére, a szerve -
zet pénzügyi problémáira. Március
eleji hírek szerint az olasz maffia évi
170-180 milliárd euró értékű forgalmat 
bonyolít le, ami nagyobb összeg, mint
a teljes román GDP. (in de pend ent)

Cos mo pol i tan- és a
Margarita-ízű alkohol -
por kerül nemsokára

forgalomba az USÁ-ban
Az alkoholporok új márkáját enge -

délyezték az Egyesült Államokban. Az 
italba keverhető vagy ételre szórható
“alkopor” ősszel lesz kapható. A Pal co -
hol márkájú por hét változatát hagyta
jóvá az alkohol és a dohány adójával és 

kereskedelmével foglakozó amerikai
hatóság (TTB). A változatok között
Cos mo pol i tan- és a Margarita-ízű por
is szerepelt - tudósított a The Daily
Tele graph on line kiadása. A gyártó a
ter mékkel a folyékony alkohol folya -
ma tosan emelkedő árára kíván meg ol -
dást nyújtani: koncerten, sportesemé -
nyen nem kell megvenni az adóval és
borravalóval együtt méregdrága italt,
hanem elég bevinni a port, elkeverni,
és töredékáron ugyanolyan jót inni -
volt eleinte olvasható a honlapjukon.
Korábban azt is közölték, a port éte lek -
re is lehet szórni, a gyártó a grill szend -
vicsre rumízűt, salátára Cosmopoli tant,
a reggeli főtt tojásra vodkaízűt ajánl,
természetesen csak a kész ételre, mert
főzés közben az alkohol elpárologna,
ezzel pedig “célját vesztené” a merész
fűszerezés. A Palcohol azonban törölte 
honlapjáról a fenti két ajánlást, és azzal 
mentegetőzött, hogy nem a végleges
szöveg került ki az oldalra. Termé kü -
ket csak alkohol eladására jogosult he -
lyeken fogják árusítani, és remélik, fe -
lelős és törvényes módon fogyasztják
majd a vásárlók - olvasható azóta a
weboldalon. Dan iel Christopherson sza -
badalmi jogász egy italokról szóló blog -
ban arra hívta fel a figyelmet, hogy az
alkoholpor nem új ötlet, hasonló ter -
mékeket árulnak már Németországban
és Japánban, de az Egyesült Államok -
ban is forgalmaznak ilyesmit. (mti)

Aud rey Hep burn az
elmúlt 50 év legszebb nője

Aud rey Hep burn az elmúlt ötven év 
legszebb nője, utána Di ana hercegnő
következik, majd Grace Kelly - derül
ki a szépségápoló termékeket forgal -
mazó Superdrug felméréséből, ame -
lyet a Daily Mail ismertet. Az ötvenes
listán 33 barna, 16 szőke és egyetlen
vörös nő szerepel. Az első tízbe még
két szőke: Brigitte Bardot, Twiggy
amerikai modell, illetve öt barna: Eli-
 zabeth Tay lor, Katalin Cam bridge-i
her cegnő, Angelina Jolie, Aishwarya
Rai indiai színésznő és Catherine Ze -
ta-Jones került be. Az ötvenes lista

egyet len vöröse - gyakorlatilag csak
festett vöröse - Rita Hayworth ameri -
kai színésznő. (dailymail.co.uk)

Átlag 130 li ter szeszesitalt 
isznak egy év alatt

a németek
Németországban minden hetedik

perc ben meghal egy em ber az alko -
hol-, vagy az alkohol- és dohány fo -
gyasztás következményei miatt, a do -
hányzás miatt pedig évente százezren
halnak meg egy felmérés szerint, amely
kimutatta, hogy a lakosság fejenként
átlagosan több mint 130 li ter szeszes -
italt fogyaszt évente, amivel Németor -
szág a világelsők közé tartozik. A né -
met addiktológiai központ (DHS)
2014-es évkönyvének bemutatóján ki -
emelték, hogy évente átlagosan 74 ezer,
vagyis a berlini olimpiai stadion fé rő -
helyeivel nagyjából megegyező szá mú 
haláleset tulajdonítható az alkohol-,
vagy az alkohol- és dohányfogyasztás
következményeinek, a dohányzás pe -
dig egy közepes méretű város - például 
Koblenz vagy Jéna - lakosságának meg -
felelő számú embert pusztít el évente.
Tavaly fejenként 105,5 li ter sör, 20,4
li ter bor és 5,4 li ter rövidital fogyott az
országban, ami 9,5 li ter tiszta alkohol -
nak felel meg. A mennyiség nem vál -
tozott jelentősen az egy évvel koráb bi -
hoz képest, nemzetközi összevetésben
pedig “drámaian nagymértékű” alko -
hol fogyasztást jelent. A 35 legfejlet -

tebb ipari államot összefogó OECD-
 csoportban Németország az 5. helyen
áll, csak Ausztriában, Észtországban,
Franciaországban és Luxemburgban
isz nak többet az emberek - mondta Ra -
phael Gassmann, a DHS ügyvezetője.
A dohányfogyasztás viszont vissza -
szorulóban van, cigarettában számolva 
egy főre tavaly 996 szál jutott, szem -
ben az egy évvel korábbi 1008-cal.
Ugyanakkor még mindig igen magas a
rendszeresen dohányzók aránya, a
18-67 év közötti korosztályban a fér -
fiaknál 34, a nőknél 26 százalék - tette
hozzá. Németország csatlakozott az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
do hányzás-ellenőrzési keretegyez mé -
nyé hez, de az abban foglaltakat nem
hajtja végre következetesen, így to -
vább ra sincs átfogó megelőzési straté -
gia - hívta fel a figyelmet a DHS, rá -
mutatva arra, hogy a hatásos stratégia
elemei közé tartozik a jövedéki adó és
a fogyasztói ár emelése, a dohány -
cikk-árusítás időbeli korlátozása, a do -
hánytermékek reklámozásának haté -
ko nyabb szabályozása és az egész ség -
ügyi ellátás fejlesztése az egészségi ár -
talmak korai felismerése és kezelése
céljából. Az éves jelentésben az alko -
hol- és a dohányfogyasztás mellett a
gyógyszerhasználatot, a kábítószer- él -
ve zetet, a táplálkozási zavarokat és a
szerencsejátékokkal összefüggő szen -
ve délybetegségeket vizsgálták társa -
dal mi összefüggésekben, az érintettek
számának alakulásától kezdve egészen 
az adott szenvedélybetegség által oko -
zott nemzetgazdasági kárig. A jelentés
szerint a 80 milliós országban 1,4-1,5
millió gyógyszerfüggő él, többségük
nyugtatót szed. Az illegális drogok
közül a kannabiszhasználat a legel ter -
jedtebb, a rendszeres fogyasztók a
18-64 év közötti korosztály 0,5 szá za -
lékát teszik ki. A kábítószer-túl adago -
lás miatt bekövetkező halálesetek szá -
ma az utóbbi években folyamatosan
csök ken, a legutóbbi, 2012-es adat sze -
rint 944 ilyen esetet regisztráltak, ami
42-vel kevesebb az egy évvel korábbi
986-nál. (mti)

Jól működik, ha…
VÍZSZINTES: 1. Nemesfém. 5.

Rachilde gondolatának első része.
13. Angol szerelem. 14. Nehéz vizsgán 
túljut. 15. Zambiai, ománi és mag yar
gkj. 16. Kissé likas! 17. Kihirdet. 19. ... 
tesz; becsap, átver. 20. Kubai, osztrák
és portugál gkj. 22. Tétel. 23. Kutya
van a végén! 24. Romlott a zsír. 26.
Becézett Borbála. 28. Chilei költő
(Ped ro de). 29. Világnyelv. 31. Ravel
zeneműve. 33. ... királya; Lalo-op era.
34. Ezüstfehér, kemény fém. 35. Kó -
rus. 36. Népszerű amerikai énekesnő.
38. ... Stew art; angol énekes. 39. Testét 
ív alakban megfeszíti. 41. Le. 43. Ta -
rol. 45. ...-San; kínai hegység. 46. ...
holnap lesz; Keleti Márton filmje. 47.
Némán síró! 49. Lexikon. 51. Iszkoló.
53. A Piramis együttes alapítója (La -
jos). 55. Kazah tó. 56. ... Trek; sci-fi

film. 57. Lángész. 59. ... hatalmas har -
madik; Gárdonyi Géza regénye. 60. ...
Novák; festő (Vilmos). 62. Forma
1-es, angol pilóta volt (Damon). 63.
Hamisítatlan. 66. Vérpálya. 67. ... Má -
ni naptára (Bella István). 68. Bokréta.
69. Dal.

FÜGGŐLEGES: 1. Negyven rab -
ló babája! 2. Ravaszdi. 3. Savmaradék! 
4. Határozórag, a -nak párja. 5. Tóparti 
növényzet. 6. Francia folyó, az Eure
mellékvize (118 km). 7. Neon és bór
vj. 8. Forrón puszil. 9. Svéd és izraeli
gkj. 10. Kettő érkezik! 11. Hintő. 12.
Nem fenyegeti az elhízás. 18. Innivaló. 
19. Lapok a talonból! 20. A gondolat
befejező része. 21. Indiai buddhista
templom. 23. A kéngyártás alapanya -
ga. 25. Vatikáni, ománi és máltai gkj.
26. Traktor teszi szántás után. 27.
Orosz festő (Ilja). 30. Numero (röv.).
31. Szibériai vasútvonal. 32. Beront!
35. Folyómedret mélyít. 37. Királyi
kincstár. 39. Ami itthon készült. 40.
Ritka (ném.). 42. ... Dagover; német
színésznő. 44. Az erszénybe kerültek!
46. Előtag: el len-. 48. ... Bucci; olasz
színésznő. 50. Gyimes folyója. 51. Inni 
ad. 52. Melléd helyez. 54. Operaéne -
kes (György). 56. Orgánum. 58. Nyíl -
végek! 59. “Nem ..., nem hajtok sem -
mit a világra” (Ady). 61. Görög betű.
63. Párosan felsír! 64. Régi rádió -
márka. 65. Osztrák folyó. 68. Cáfolni
kezd! 70. Stannum.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Sárközi Lajos élete és munkássága
Sárközi Lajos (1884. január 26.–1964. január 5.) református lel -

kész, egyházi író, Szatmárnémeti jeles közéleti személyisége szüle -
tésének 130. és halálának 50. évfordulója időszerűvé teszi a meg -
emlékezést.

Igen gazdag és sokoldalú egyházi,
irodalmi, közművelődési, közösségi, jó -
tékonysági tevékenységet folytatott. Pré -
dikációs- és imádságoskönyvek, saját
ma ga által kiadott káté, elbeszélések és 
karcolatok, humoros írások szerzője, de
írt mesejátékot és színművet is. Har -
mad magában szerkesztette és kiadta a
Protestáns Naptárt, valamint a Szat má -
ri Református Híradót. Tucatnyi közé -
leti tisztséget töltött be: a Kölcsey Kör,
a Mag yar Párt, a Dalárda, a Jótékony
Nőegylet elnöke, a Református Gimná -
zium igazgatótanácsi tagja, az Iparos
Otthon vezetőségi tagja satöbbi.

Tanulmányait a debreceni refor má -
tus teológián kitűnő minősítéssel vé -
gezte, ezért szenior lett, és ösztöndíjjal
külföldi tanulmányokat végezhetett Ber -
linben és a bázeli teológián. Nagykolcs 
(1911-1919), Szatmárnémeti (1920- 1953)
és Szinérváralja lelkésze (1953- 1958).
Szegénynek született, majd ígéretesen
felfelé ívelő életpályáját megtörve, nél -
külözve kellett leélnie élete utolsó esz -
tendeit. Bár harmadik letartóztatását kö -
vetően is bebizonyosodott ártat lan sá ga,

ennek ellenére élete végéig szóló szol -
gálati helyéről eltávolították. Együt te -
sen volt szüksége hitre, ember szere tet -
re és humorérzékre ahhoz, hogy az élet 
nehéz pillanatain túltegye magát.

Gondviselő Atyja kegyeibe fogadta 
benne hívő szolgáját, mert egyik elbe -
szélését parafrazálva, „Sárközi Lajos
nem zetsége” nem veszett el, nem pusz -
tult el. „… most már az ő szívükön nyug -
szik a hitünk, a nyelvünk, az imád sá gunk,
a megtartásunk, a jövőnk.”

Egyházi és világi beszédei meg szív -
lelendő gondolatokat, hitvallásokat fo -
galmaznak meg. Szatmárnémeti beik -
tatása során mondott prédikációjában a 
fő gondolat: az áldozatosságban is a sze -
retet a lelkipásztorkodás lényege. A Köl -
csey Kör elnöki székfoglaló be szé dé -
ben szép gondolatok sorakoznak a kul -
túráról, egyik-másik személyes vallo -
más: „Én a mi kisebbségi sorsunk bo -
rulatában is törhetetlen derülátó va gyok
abban a tekintetben, hogy éppen a kul -
túra, a közös hazában élő valamennyi
nép kultúrájának szent egységbe tömö -
rülése hozza meg a belső és külső kie -

gyensúlyozódás sóvárgott boldog sá gát.”
A legjellemzőbb és legátfogóbb áb -

rázolás a palástos Sárközi Lajos. Aki
leginkább olyan történelmi korokban 
szolgált, amikor a kisebbségi sorsban
élő magyarság számára az egyház nem -
zetmentő és identitást megőrző szerepe 
felértékelődött. Amikor szín háza ink ban
és társas összejöveteleinken csakis cen -
zúrázott szövegeket lehetett tolmá csol -
ni a hallgatóság felé (ezt tette az iro dal -
már és közéleti tisztségeket elvállaló
Sárközi Lajos is). Amikor lapszer kesz -
tőinknek fanyalogva bár, de kötelező mó -
d on a Satu Mare hivatalos meg neve -
zést kellett használniuk szülővárosuk
meg nevezésére. Ekkor a templo mok ban
va sárnapról vasárnapra, alkalomról al -
ka lomra és kiemelten ünnepeink alkal -
má val csorbítatlanul hangzottak el Jé -
zus példabeszédei, költőink üzenetei,
pap jaink – akár madárnyelven kimon -
dott – vigasztalásai Szatmárnémeti hívei
szá mára. Az akkori nemzedékek a temp -
lom és az iskola holdudvarában tudták
megtartani magyarságukat és ember sé -
güket. A sziguránca, a szekuritáté em -
berei is jól tudták, hogy papjaink a nem -
zet óriásai, vagy legalábbis azok lehet -
nek. Ezért tartóztatták le és küldték vizs -
gálati fogságba három ízben.

Sárközi Lajos életének a közelebbi
megismerése, szavainak és gondo la tai -
nak a megértése a jövőbe mutat. Sokat
tanulhatunk tőle. Értékeink megbecsü -
lését, az áldozatkész feladatvállalás szük -

ségességét és kihívásait, a közösség
szolgálatának felemelő szépségeit. Éle -
te és munkássága hitet, reményt és min -
denekelőtt szeretetet sugároz.

Halálának 50. évfordulóján, 2014. ja -
nuár 26-án Szatmárnémetiben, egykori 
szolgálati helyén emléktábla fela vatá -
sával és könyvbemutatóval összekötött 
megemlékezésre került sor.

Ábrám Zoltán (tirek.hu)

* A szinérváraljai születésű szerző
az EMKE Maros megyei elnöke

Magyar Holokauszt
Emlékév

A www.degob.hu honlapon találtuk az
a lábbi jegyzőkönyvet, amelyben egy Toroc -
kö zön 1919-ben született férfi (bizonyos
W. N.), aki nek az utolsó lakóhelye Szi nér -
váralja volt, le ír ja deportálásának törté ne -
tét. A nyilatkozó fog lalkozására nézve ci -
pő felsőrész-készítő volt, mi előtt a szat már -
németi gettóba, majd onnan Auschwitzba, 
Fürstensteinba, Flossen burg ba, Buchen -
waldba, illetve Mauthausenbe került.

Fentnevezett előadja a következőket:

Mielőtt a németek bejöttek 8 hónapig laktam csa -
ládommal Szinérváralján, ahol mint cipőfelsőrész-
készítő voltam állásban. 1944-ben húsvét után, áp -
rilisban a tábori csendőrök értünk jöttek és elvittek
a szatmárnémeti gettóba. Az összes környékbeli zsi -
dók össze voltak ott zsúfolva, egymás hegyén-há tán, 
az udvaron és padlásokon helyezkedtünk el, meg leg -
alább 20.000 em ber szorongott egy szűk kis helyen.
Sárközi rendőrfogalmazó mindig jobban és jobban
zsúfolta össze ott a zsidókat és kegyetlenül bánt ve -
lük. Én rendfenntartó voltam, úgyhogy nekem nem
volt semmi bántódásom, e borzalommal néztem, hogy
a tábori csendőrök és az SS-ek mit csinálnak a többi 
zsidóval. 4 hétig voltunk ott és az utolsó transz port -
tal május végén elvittek Auschwitzba.Egy vagonban 
70-80 em ber volt összezsúfolva, meleg volt és csak
úgy csorgott rólunk a verejték. Vizet és kenyeret kap -
tunk. A csendőrök hitegettek az úton, hogy csak a kör -
nyékre megyünk mezei munkára és nem mertünk az
ennivalónkhoz hozzányúlni, hogy legyen majd ké sőbb -
re tartalékunk. 3 napos utazás után Auschwitzba ér -
tünk. Az állomásnál a vagonokba lengyel Haftlin gek
szálltak be, akik a csomagjainkat, de még a kenyér -
zsákokat is elvitték és nagy kiabálások mellett, hogy 
mindenki egy perc alatt szálljon ki, lehajtottak a va -
gonból. Az állomáson külön állították az öregeket,
gyerekeket és gyermekes anyákat, ők balra kerültek, 
és férfiakat és munkaképes nőket a jobboldalra tet -

ték. Szelektálás után, a fürdőbe vittek, ott a hajunkat 
lenyírták, csíkos ruhába öltöztettek és betettek egy
La gerbe. 3 nap után igyekeztem az első munkás transz -
porttal elkerülni, mert nem bírtam végignézni, ami
ott történik. Az állomásnál a gyerekek nagyon sír -
tak, az öregek jajveszékeltek és a krematórium éjjel- 
nappal égett. A Lagerban, ahova betettek, 1500 em -
bert zsúfoltak egy blokkba, az első nap semmi nem
kaptunk enni, éheztünk, de ennél több verést kap tunk.
A 17-es blokkban voltam, ahol egy SS állandóan,
ke gyetlenül verte a férfiakat. Alig vártam, hogy on -
nan elinduljunk. Auschwitzból Fürstensteinbe vit tek,
Tunneleket építettünk. Eleinte jó volt, az auschwitzi
3 nap után, ahol egész nap vertek, szinte jól esett a
változás. Én mint kerékpár mechanikus dolgoztam,
összejöttem civil németekkel, és kaptam tőlük sok en -
nivalót, úgyhogy még a többi társaimat is tudtam egy
kis ennivalóval kisegíteni. A többi társaim szegények
már többet szenvedtek, éheztek és nem volt meg a
tisztálkodási lehetőségük. Engem ebben is segített a 
civil nép. 2 km-re volt a Lagertől a munkahelyünk. Én
még vasárnap is jelentkeztem munkára, mert ilyen -
kor meg tudtam fürödni és rendes tiszta ruhát venni. 
Február elején a gyár leállt és nem dolgoztunk, ak -
kor már rosszabbodott a helyzetem. Február 13-án,
mikor az oroszok közeledtek, gyalog vittek minket. 3 
napig mentünk, azután 3 napig egy helyben álltunk,
azután visszavittek Fürstensteinbe. 2-3 nap múlva éj -
jel 1/2 2-kor felzavartak és elvittek az állomásra, ott 
bevagoníroztak. 125-en voltunk egy vagonban, egy -
más hegyén-hátán voltunk, éhesen, szomjasan, kap -
tunk az útra 9-en egy kenyeret 3 napra és 8 napig a
legnagyobb szenvedések közepette utaztunk. Olyan
nagy volt az éhség, hogy egy falat kenyérért egyik a
másik nyakát fojtogatta. Olyan szörnyű állapotban
voltunk, hogy nem merem kimondani, hogy vizele -
tün ket ittuk meg kínunkban, mert vizet napok óta nem
láttunk. Naponta 10-20 halott volt, napokig együtt
voltunk a hullákkal és még annak is örültünk, hogy
puhán fekhettünk. Már mi is olyanok voltunk, mint
az élőhalottak. Február 28-án Flossenburgba ér tünk.
A 20-as blokkba kerültem. A Blockältester nagyon
rossz volt, taposott rajtunk. Egész nap az udvaron
Appelt álltunk, havazott, hideg idő volt, fáztunk na -
gyon és örültünk, ha egy kicsit magunkra marad -
hattunk, és összebújva egymást melegíthettük. Vé -
kony csíkos ruhában álltunk órákig, kopasz fejjel,
sapka nélkül, rémes még rágondolni is. 2 hét után
elvittek Flossenburgból 15 km-re egy Zeltlagerbe,
ak kor már nagyon le voltam gyengülve. Dolgozni vit -
tek, kőbányába jártunk és Tunneleket építettünk, na -

gyon nehéz és fárasztó munka volt. Kevés volt az é -
lel mezés, 8-an kaptunk egy kenyeret, 2 kg, mar ga -
rint és 1 li ter levest, ezzel dolgoztunk egész nap. Ha
valaki elkésett a munkából, akkor leállítottak min -
dent, Appelt rendeltek el, s kutyát uszítottak az el ké -
sett emberre, a kutya úgy széjjel tépte, hogy rögtön
kiszenvedett. SS és ukrán őrök mellett dolgoztunk,
olyanok voltak, mint a vadak, különösen az SS-ek.
Áprilisban közeledett a front és gyalog elvittek Bu -
chenwaldba. 4 napig tartott az út. Pár napig vol -
tunk ott, enni nem adtak jóformán semmit, de annál
több verést kaptunk. Pár nap után elvittek 10 km-re
egy állomáshoz, ott bevagoníroztak, éjszaka vittek
el, alig, hogy a vagonokba beszálltunk, jöttek az a -
merikai repülőgépek, gépfegyverezték a szerel vényt,
erre kivagoníroztak minket és adtak mindenkinek 15-
 be egy kenyeret és gyalog mentünk tovább, május
2- ig gyalogoltunk ezzel a szelet kenyérrel, napokig
nem ettünk semmit. Útközben megláttam egy kutat,
kiszaladtam a sorból, hogy vizet igyunk, erre az SS
őr puskatussal úgy megvert, hogy betörte a bordá -
mat. Aznap egyáltalán nem tudtam beszélni és az
ütések nyomai még most is látszanak. Közben nagy
havazások is voltak, magas hóban folytattuk utun -
kat, akik nem tudtak menni, azokat agyonlőtték, és
pár napi gyaloglás után látom, hogy a Buchen wald -
ból elindult 18.000 emberből csak 600-an, és mire
Mauthausenbe értünk, már csak 130 -an maradtunk 
meg. 18.000 emberből Mauthausen előtt széjjel is osz -
tottak csoportokat és másfelé vitték, de nagy része
az úton lepusztult. Én 2 barátom segítségével ván szo -
rogtam, és a saját véremet ittam - az ütésektől vé -
rez tem -, hogy magamhoz térjek, és nagy kínok után
május 2-án Mauthausenbe érkeztem. Mauthau sen -
ben fertőtlenítettek minket és mondták, hogy bár me -
lyik pillanatban tovább vihetnek. 1945. május 5-én
az amerikaiak felszabadítottak. A felszabadítás hir -
telen jött, a Haftlingek, mikor az első amerikai tan -
kot messziről meglátták, felhúzták a fehér zászlókat. 
A Blockätestert, aki nagyon rossz volt, agyonverték, 
voltak ott olyan lengyel capok, akik évekig a bör tön -
ben ültek és halálra kínoztak minket. Az amerikaiak
a betegeket és a gyengéket rögtön beteg lágerbe tet -
ték, vérátömlesztést kaptam és hetekig nagy bete gen,
önkívületi állapotban feküdtem. Az orvosok nagy
gonddal ápoltak és igyekeztek, hogy minél előbb ma -
gamhoz térjek. Pár hét múlva június elején hajóra
szálltam, eljöttem Pozsonyig, majd onnan vonattal
folytattam utamat hazafelé. A sok szenvedésemet egy
jobb és új hazában Palesztinában vagy Amerikában 
szeretném elfelejteni.



MAGAZIN2014. május 2.

Hu mor
Japán turista megy ki a reptérre. Egyszercsak a taxit megelőzi egy Honda.
- Á, Honda, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel a japán.
Mennek tovább, amikor egy Toy ota előzi meg őket.
- Á, Toy ota, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel ismét a japán.
Harmadszorra egy Mitsubishi suhan el mellettük.
- Á, Mitsubishi, nagyon gyors, Japánban készült! - mondja ismét a japán.
A sofőr nem szól semmit, hamarosan kiérnek a reptérre.
- 80.000 fo rint lesz - mondja a taxis.
- Micsoda? Az nagyon sok - hápog a japán.
- Á, taxióra, nagyon gyors, Romániában készült! - válaszolja a sofőr.

Olvassa
az Erdélyi Gyopár

idei második
lapszámát

Tartalmából:
• Erőss Zsolt Teljesítménytúrát

szerveznek Gyergyóban
• Kisbakancs minitábor lesz

gyerekeknek az Úz völgyében
• Pályázat óvodásoknak és isko -

lásoknak
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

2015-ös falinaptár fotópályázata
• A XXIII. EKE Vándortábor

túrái 
• Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, 

az EKE egykori alelnökének em -
lékezete

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

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

Életmód és immunrendszer
Hogyan befolyásoljuk egészségünket?

Miközben mindennapi teendőinket végezzük, a háttérben immun -
rendszerünk soha nem szűnő működése biztosítja az élethez szükséges
feltételeket.

Az immunrendszer sejtjei folyamatosan fésü -
lik át szervezetünk minden egyes szegletét, hogy
a betolakodók és idegen anyagok hatásaitól meg -
kíméljenek bennünket. Életmódunkkal, táplálko -
zá sunkkal, döntéseinkkel ezeket a folyamatokat
segítjük vagy hátráltatjuk.

Az általános felfogással szemben immunrend -
szerünket nemcsak nyirokszervek és nyirokcso -
mók alkotják, hanem több kilogrammnyi bélbak -
té rium is. A saját sejtjeink számának tízszeresét

kitevő hasznos baktériumok táplálása és életfeltételeinek biztosítása épp olyan
fontos, mint a saját testi sejtjeinké.

Mely hatások gyengítik az immunrendszer működését?
• A mesterséges ételekben található számtalan adalékanyag egyre több aller -

giás tünetet okoz. Ezek a szintetikus anyagok nemcsak ízlelőbimbóinkat, hanem
immunrendszerünket is megtévesztik.

• A finomított ételekből hiányzó tápanyagok nem biztosíthatják a hatékony
működéshez szükséges feltételeket. A finomított szénhidrátok (pl. fehér liszt,
cukor, fehér rizs) pedig úgy akadályozzák az immunsejtek mozgását, mint a sár a 
mocsárba ragadt katonát.

• Kellő folyadékbevitel hiányában a keringő vérmennyiség csökkenése az
immunsejtek mozgásterét továbbszűkíti.

• Mozgáshiányban a kedélyállapot mellett az ellenálló- és védekezőképesség
is romlik.

• Az alváshiány, a kimerültség, a stressz, a lelki egyensúly hiánya, a fruszt rá -
ció nemcsak energiát von el, de gátolja is az immunrendszer működését.

A megoldás módjai és lehetőségei
Mivel életmódunk áthangolásában a táplálkozáson van a legnagyobb hang -

súly, a legfontosabb a helyes táplálkozási modell kialakítása. Ennek része kell,
hogy legyen a hasznos baktériumok életfeltételeinek biztosítása is, hiszen e
baktériumok “jól tartásával” önmagunkkal teszünk jót.

• Ha az elhatározás az életminőség javítására megszületett, az első lépés az
emésztőrendszer tehermentesítése rostdús tápanyagok segítségével: gabona fé -
lékkel, nyers zöldséggel, gyümölccsel, olajos magvakkal, gyógyteákkal. Csak
ilyen tisztítás után remélhető a tápanyagok jobb felszívódása.

 • A következő lépés a hasznos bélflóra újraépítése pro- és prebiotikummal (a
probiotikum magát a hasznos baktériumflórát jelenti, a prebiotikum pedig e bak -
tériumok táplálékát, pl. hagymaféléket, articsókát, zabpelyhet, tönkölybúzát
stb.).

 • A harmadik lépés - az előnyös szokások megtartása és kialakítása mellett - a 
helytelen és káros szokások fokozatos leépítése. Ez az áthangolás egy folyamat,
amely az egészségtudatos gondolkodás segítségével egy idő után szinte magától
formálódik tovább a helyes irányba.

Ha a gyengítő hatások helyett az előnyös táplálkozási szokások kialakításával 
akarjuk segíteni immunrendszerünk hatékonyabb működését, akkor a kezdő lé -
pést nekünk kell megtenni! Az elhatározást ugyanis csak cselekvéssel lehet
valóra váltani. A megfelelő alapelvekre épülő egészségtudatos életvitel hatása
azonban soha nem marad el, és az ebből származó öröm mással nem pótolható.

                  Dr. Csiszár Miklós (hazipatika.com)

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je -

gyet felmutatva egy éj -
szakát tölthet az várfalvi
EKE-Várban, vagy meg -
ajándékozhatja 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.



APRÓHIRDETÉS

• 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. 

• Társkereső – 65 éves férfi
nyug díjas korban hozzáillő hölgy
isme ret ségét keresi komoly kap cso -
lat céljá ból. Telefon 0753-936828.

• Virágüzletbe alkalmazok szak -
kép zett munkaerőt. Tel. 0742009306.

GYÁSZHÍR

Április 18-án, nagypéntekre vir -
ra dóra Svédországban 85 éves ko -
rá ban elhunyt 

Dr. VÉSŐ LÁSZLÓ
fogorvos

Lelkiüdvéért május 15-én
19.30- kor tartunk gyászmisét a
veresvizi Krisztus Király
templomban. Nyu god jék békében.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága édesanya

KOCSI MÁRIA
74 éves korában örökre eltá vo -

zott. Emléke legyen áldott, nyugalma
csen des. Ezúton mondunk
köszönetet mind azoknak, akik
utolsó útjára el kísérték, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló fia Róbert

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzom kedves barátomtól és
férjem volt kirándulótársától

Dr. VÉSŐ LÁSZLÓTÓL
Örök nyugalma felett őrködjön

az emlékezet. Részvétem a
gyászoló családnak. Bene Katalin

MEGEMLÉKEZÉS

Most felnézek, és kinyitom az e -
get / még egy percre, hogy el mond -
jam neked, / hogy megnyugtas sa -
lak, nem vagyok árva, / mert itt vagy 
velem, a lelkembe zárva, / s most én
őrizlek, védelek, /  míg felettem is
elszállnak az évek. / S mielőtt be -
zárulna az ég, / még két szót fel ki -
áltanék, / mit ritkán mondtam, azu -
tán elengedlek:

Apu, szeretlek!
MISZTI  LAJOS 

(Fiúka)
emlékére, akinek szíve ma 25 éve

szűnt meg dobogni.
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HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NYÍRBÁTOR
Gyógyfürdő

május 15-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!

2% A TELEKI
MAG YAR HÁZNAK!
Az adótörvény értelmében min -

den állampolgár rendelkezhet éves
személyi jövedelemadója 2%-ával, 
egy olyan civil szervezetnek ajánl va
fel azt, amelyet támogatni szeretne.

A szükséges formanyomtatvány
kitöltése egyszerű:

– öt percbe sem telik
– nem kerül semmibe
– az összeget az állam utalja át.
Nincs vesztenivalója.
AMENNYIBEN NEM él a lehe -

tőséggel, a jövedelemadó 2%-a az
államé marad.

HA VISZONT a Teleki Mag yar
Házat segíti - a bányavidéki mag yar 
közösséget segíti, hozzájárulhat ha -
gyományőrző, gyermek és ifjúsági
programjaink, táboraink, kulturális
rendezvényeink szervezéséhez, az in -
tézmény fenntartásához.

Űrlapok letölthetők a Ház hon -
lap járól, vagy beszerezhetők az in -
tézmény irodájában.

A mű köd te tő szervezet adatai:
Societatea Maghiară de Cultură

din Transilvania, Filiala Baia Mare
Adószám: 11722571
Bankszámlaszám (IBAN):
RO60-WBAN-2511- 0000-

 2560-5465

A kitöltött, aláírt űrlapot postai
úton ajánlott küldeményként, vagy
személyesen kell eljuttatni a te rüle -
tileg illetékes adóhivatalba. 

A Teleki Mag yar Házhoz el jut -
tatott űrlapok továbbításáról sze mé -
lyesen gondoskodunk. Köszönjük!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK
WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260

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

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

* ÚJ KÓRUSTAGOKAT vár a
Teleki Mag yar Ház ÉNEKKARA! Ha
szeretnél kórusban é ne kelni, s szívesen 
csatlakoznál egy nagy bányai mag yar
ének kar tag jaihoz, sze re tettel várunk
min den szer dán 19.00 órakor a Te -
leki  Ma gyar Ház ba!

TÁNCHÁZ
minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 

ap rók tán ca, fél héttől tánc ház na -
gyob bak nak! Szeretettel várunk!

HOBO NAGYBÁNYÁN
Május 9-én, pénteken este 19.00

órától Földes László Hobo lesz az idei
Teleki Napok vendége, hoss zú é vek ó -
ta sikeres József At tila estjét adja elő a 
Teleki Ház kertjében. A belépés in gye -
nes, kérjük a pontos megjelenést!

ARANYFÉSZEK,
ARANYMADÁR

Pajzán mesék felnőtteknek
Sebestyén István bukovinai székely

mesemondó május 10-én, szombaton 
19.00 órától lép fel Nagybányán, a Te -
leki Napok keretében. Közreműködik
a Berena Zenekar! Előadását va cso ra
és borkóstoló követi, amelynek ven dé -
ge és meghívottja Bálint Zoltán arad-
 hegyaljai borász lesz; a fűszert hoz zá
ugyancsak Sebestyén István fog ja biz -
tosítani. A borkóstolóra előzetes hely -
foglalás szükséges. Szeretettel vá runk
minden érdeklődőt! (TMH)

2014 első negyedévi keresztrejtvény-pályázatunk
Helyes megfejtések:
JANUÁR: I. ...kezd kikaparni magának a fából, sőt a közömbös hideg kőből

is. II. ...sokszor ártó befolyást gyakorol a megfontoló észre. III. ...amely bennünk 
él, mint az, amelyet másban gyújtunk. IV. ...több eredménnyel kecsegtetnek,
mint az élet apró problémái. V. A szokás a szellem számára ugyanaz, mint az
elmeszesedés a vérerek számára.

FEBRUÁR: I. Ne elégedj meg egy majdnemmel. Nevetéssel ölsz és nem
dühvel. II. Egyenes az, ki megmondja kereken. Az em ber inkább legyen nyers,
mint sületlen. III. Jó a gyermeket jóra szoktatni. Nem mondja a gyermek, ha nem 
beteg. IV. Olyan asszony akad, aki hallgat, de olyan soha ki valamit elhallgat.

MÁRCIUS: I. ...tűri, hogy szeressék, feltéve, hogy tud érte adni valamit
cserébe. II. ... a közönség felé mindig a festett felével akasztanak a falra. III. ...
szép sége, hanem az erényeik kötik össze a házastársak szívét. IV. ... leegy sze -
rűsíti az életet, ellenben összekuszálja a napokat.

SORSOLTUNK
I. díj - 50 lej Nagy Mária Aranka (Nagybánya, Victoriei u. 57)
II. díj - 30 lej Kovács Géza (Felsőbánya, Gutinului 13)
III. díj - 20 lej Pasca Melinda (Felsőbánya, Gutinului 7)

A nyereményt hétfőtől naponta 12-14 óráig vehetik át a szerkesztőségben.

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

május 8-án, 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!
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AZ ELSŐ TRÓFEA
MÁR MEGVAN!

A nagybányai HCM női kézilabdacsapata nemes versengésben, de 
nem bízva semmit sem a véletlenre aTârgovistén megrendezett
tornán elhó dította az idei bajnokság első trófeáját, a KÉZILABDA
ROMÁNIA KUPÁT. Most jöhet a bajnoki cím!

Íme az eredmények:
Április 23: a Zilah HC és a Craiova

erőnyerő volt; Nagybányai HCM – Rm.
Vâlcea 33 – 27 (17 – 10), Maros vá sár -
hely – Ploiesti 34 – 37 (17 – 14), Bu ka -
res ti CSM – Co rona 25 – 30 (11 – 12),
Ro man – Dunărea 26 – 19 (15 – 8), Bu -
karesti Stiinta – Cetate 23 – 22 (9 – 9),
“U” Jolidon – Neptun 33 – 23 (16 – 14).

Április 24: Zilahi HC – Nagy bá -
nyai HCM 21 – 31 (12 – 14), Ploiesti –
Co ro na 28 – 30 (16 – 15), Ro man –
Stiinta 31 – 17 (12 – 8), Craiova – “U”
Jolidon 25 – 23 (15 – 13).

Április 26: Elődöntő 1: Nagybányai 
HCM–Brassói Co rona 32 – 21 (14–10)

A bajnokságban második helyezett
brassói lányok el len elsöprő győzelmet 
arattunk!

HCM: Ungureanu (22 védés, ebből
2 büntető), Băbeanu, Cetăţeanu – Ma -
rin 9 (4), Nechita 9, Ardean Elisei 6,
Gei ger 4, Buceschi 3, Tătar 1, Diniş
Vârtic, Oltean, Bondar, Szűcs, Rudics,
Pîrvuţ, Tomescu.

Co rona: Marca, Dedu – Brădeanu
8 (5), Briscan 3, Hotea 3, Burghel 3,

Chiper 1, Pricopi 1, Ţăcălie 1, Cârstea 
1, Apetrei, Tu dor, Manda, Zamfir.

A másik elődöntő mérkőzésen: Ro -
man – Craiova 24 – 20 (14 – 9).

Vasárnap, április 27-én először a két
vesztes csapat mérkőzött meg egymás -
sal: Co rona – Craiova 34 – 24 .

A döntőben a mieink meglehetősen
szoros mérkőzést vívtak a moldovai lá -
nyokkal. Öt nullával indítottunk (13.
perc), majd 6 – 1, 7 – 1, 8 – 2 a 20-ik
percben, a Ro man azonban a félidő vé -
gé ig felzárkózott 11 – 8-ra, miközben 
Ungureanu a kapuban csodákat mű velt!

A második félidőben is a mieink vit -
ték a prímet, a négy-ötgólos különbség
sokáig megmaradt a mieink javára., sőt,
a 45-ik percben 18 – 12 lett ide! Aztán
kezdtek fáradni lányaink, de mentek e -
lőre! Az 58-ik percben 23 – 20-ra fel -
jött a Ro man, sőt az 59-ikben már csak
23 – 21 volt a javunkra, sőt, Nechita a
kiállítás sorsára jutott, de a végére ma -
radt a kétgólos nagybányai győzelem:
23 – 21. És a Kupa ismét Nagybányára
érkezett! Gratulálunk, lányok, ez „férfi -
munka” volt! (simsán)

Remek nagybányai
úszóeredmények a ju nior II

bajnokság döntőjében
Az április 18-i lapszámunkban már beszámoltunk néhány re mek 

nagybányai sikerről, de mivel a többi versenyszámra lap zár tánk
után került sor, ezúton pótoljuk a hiányzó, nagybányai ú szók által
elért eredményeket.

Aranyérmesek: Orzac Réka Paula
(CSS2) – 50 és 200 m gyors; Flo rin
Coste (LPS) – 50 m gyors; Szilágyi
Rich ard (LPS) – 50 m pillangó; Kor -
ponay Kata  (CSS 2) – 100 m hát;
Bogdan Teodorescu (CSM) – 50 m
mell; a LPS fiú (16 év) 4 x 100 és 4 x
200 gyorsváltója.

Ezüstérmesek: Andrei Nicusor Bo -
ta (LPS) – 1.500 gyors; Eduard Dan -
iel Pech (CSM) – 50 m mell; Kor -
ponay Kata (CSS2) – 100 m pillangó; 
Szilágyi Rich ard (LPS) – 50 m hát; a
CSS2 leány (14 évesek) 4 x 100 és 4

x 200-as gyorsváltója, illetve a CSS2
fiúk (14 évesek) 4 x 100 m vegyes- és 
4 x 200-as gyorsváltója.

Bronzérmesek: Korponay Kata
(CSS2) – 200 m vegyes és 200 m
pillangó; Orzac Réka Paula (CSS2) – 
400 m és 800 m gyors; Petrica Marius
Raita (CSM) – 1.500 m gyors; Ing rid
Smetan (CSS2) – 50 m pillangó; Szi -
lágyi Rich ard (LPS) – 100 m hát; Flo -
rin Coste (LPS) – 100 m hát; Ema nu -
el Alex Marginean (LPS) – 100 m
pillangó; az LPS fiúk (16 évesek) 4 x
100 m vegyesváltója. (simsán)

Visszavághat a Veszprém a Kielnek 
Az MKB-MVM Veszprém kézi lab -

da csapata a THW Kiellel mérkőzik meg
a Bajnokok Ligája elődöntőjében, míg
az EHF-kupában a Pick Szeged a Füch -
se Berlinnel, a Konstancai HCM pedig
a francia Montpellierrel csap össze a fi -
náléba jutásért – derült ki a Köln ben, il -
let ve Berlinben rendezett sorso lá son.

A legrangosabb európai kupa soro -
zat négyes döntőjében először szereplő 
veszprémi együttes az előző kiírásban
már a csoportkörben találkozott a né -
met sztárcsapattal: a mag yar bajnok 2012
októberében, hazai környezetben 31- 30-
 ra győzött, majd tavaly februárban, ide -
genben 32-21-es vereséget szenvedett.
A két csapat később a negyeddöntőben 
is összekerült egymással, a Kiel mind -
két összecsapáson egy góllal, hazai pá -
lyán 32-31-re, majd a Veszprém Aré -
ná ban 29-28-ra nyert.

Nagy László, a veszprémiek csa pat -
kapitánya néhány perccel a sorsolás u -
tán Twit ter-oldalán ennyit írt, „a tava lyi
tüske még bennem van”, majd ké sőbb
a klub honlapján hosszabban is nyi lat -
ko zott: „Elkerültük a szerintem leg ne -
he zebb és a legkönnyebb ellen fe let. Já -
tékerőben a Bar ce lona és a Flens burg
között van a Kiel, amely nagyon nagy
e rejű csapat. Elég, ha csak a ta va lyi ne -
gyeddöntőre gondolunk. Várha tó an is -
mét hatalmas csatát fogunk vívni, amit
szeretnénk megnyerni...”

An to nio Carlos Ortega vezetőedző
elmondta, előzetesen a Barcelonát tar tot -
ták a legnehezebb ellenfélnek, de köz -
vet lenül a katalánok után a Kiel kö vet -
ke zett. Hozzátette: egy kicsit kedvezőt -
len, hogy a második meccset játssza majd
a négyes döntőben a csapat, így keve -
sebb idő marad a rege nerá ló dás ra.

Hajnal Csaba, a veszprémi klub

ügyvezetője az EHF TV-nek úgy nyi -
latkozott, hogy a Kiel mindig ve szé -
lyes csapat, ráadásul hazai pályán, né -
met közönség előtt játszik. A kér désre,
hogy jó-e a sorsolás, úgy rea gált: nincs
nagy különbség a három csapat között.

A kieliek képviseletében Sabine Hol -
dorf-Schust arról beszélt, hogy megfia -
ta lított csapatuktól nem várták a né gyes
döntőbe kerülést, így nem is ők számí ta -
nak esélyesnek. A sorsolást abból a szem -
pontból kedvezőnek nevezte, hogy nem
német csapattal mérkőznek az elődön -
tőben. A Kiel korábban háromszor meg -
nyerte a BL-t. A Bajnokok Ligájában a 
Fi nal Fourt május 31-én és június 1-jén 
rendezik kölni Lanxess Arénában.

Az EHF-kupában második alka lom -
mal kiírt Fi nal Four elődöntőit Ber lin ben
sorsolták ki. A Pick Szeged és a Füch -
se Berlin az előző szezonban a Baj no -
kok Ligájában szerepelt, ráadásul azo -
nos csoportban. Szegeden hét góllal,
29-22-re nyertek a berliniek, hazai pá -
lyán pedig öt góllal, 29-24-re dia dal mas -
kodtak. A román bajnoki címvédő Kons -
tancai HCM a Montpellier csapatával
játszik a döntőbe kerülésért. A francia
együttes a negyeddöntőben a címvédő, 
szintén francia HBC Nantes csapatát
búcsúztatta. A sorozat berlini záró e se mé -
nyére május 17-én és 18-án kerül sor.

A BL-elődöntő párosítása: Bar ce lo -
na–Flensburg-Handewitt, MKB- MVM 
Veszprém–THW Kiel. Az EHF-ku pa-
 elődöntő párosítása: Mont pel li er–Kons -
tancai HCM, Füchse Berlin–Pick Sze ged.

(Krónika)

Megmenthető Kolozsvár
százéves lelátója 

Aranyosgyéresen áll még, sőt viszonylag jó állapotban talál ha tó a
kolozsvári sétatéri stadion első, 1911-ben felépített, fából ké szült
lelátója, amely ma már műemlékszámba megy – hangzott el a VI.
Killyéni Péter-emléknapok keretében megtartott, „A régi kolozs vári
fatribünös stadion sorsa” című kolozsvári kerek asz tal-be szél getésen. 
A sporttörténeti jelentőségű lelátó sorsa mellett a dr. So mo di Istvánhoz,
Kolozsvár első olimpiai érmeséhez méltó emlék ál lí tás, il let ve egy
sportmúzeum létrehozása szerepelt a fórum témái között.

Killyéni András sporttörténész, a ren -
dezvény szervezője elmondta, a több
mint százéves lelátó a régi Ferenc vá ros-
 stadion mintájára készült, korának egyik
legkorszerűbb létesítménye volt, már
ak kor el volt látva meleg vizes zuhany -
zóval.

Horváth Anna, Kolozsvár alpolgár -
mestere jelezte, a lelátó jelenlegi tu laj -
do nosa, a helyi sodronyipari vállalat
csőd be ment, a helyi önkormányzat u -
gyanakkor műemlékké kívánja nyilvá -
ní tani a létesítményt.

A stadiont egyéb ként április 6. óta
már az aranyosgyéresi vá ros há za ad -
mi niszt rálja.

Gergely Balázs történész, a Kolozs -
vári Mag yar Napok főszervezője ezzel
kapcsolatban elmondta, művészet tör té -
nészek nemrég felmérték a tribünt, és
arra a következtetésre jutottak, hogy a
faszerkezet egész jó állapotban van.

Hozzáfűzte: a lelátó Kolozsvárra szál -
lítása körülményes lenne, Aranyos gyé -
resen jó helyen van, ugyanakkor meg -
ér demelne egy kétnyelvű információs
táblát.

A beszélgetésen szóba került egy ko -
lozsvári sportmúzeum létrehozása is: ez -
zel kapcsolatban Vákár István, a Ko -
lozs Megyei Tanács alelnöke kifej tet -
te: az új sétatéri stadion külső körgyű -

rű je alkalmas helyszíne lehetne ennek
az intézménynek.

A péntek esti eseményen jelen volt
Miklós Andrea, az Onisifor Ghibu Gim -
názium nagy reménysége, aki alig 14
évesen már országos ifjúsági bajnok sá -
got nyert 400 méteres síkfutásban, ma -
ga mögé utasítva 18 éves verseny tár sa -
it. Nem véletlen, hogy a szombaton meg -
rendezett, az egykori neves kolozsvári
testnevelő tanárról, Killyéni Péterről el -
nevezett atlétikai emlékversenyen a 80
méteres és a 800 méteres síkfutást, va la -
mint a távolugrást is ő nyerte a lá nyok nál.

Az ifjúsági atlétikai versenyen a ko -
lozsvári belvárosi gimnáziumok mel lett
az Onisifor Ghibu Gimnázium diákjai
is rajthoz álltak. Csapatban a fiúknál és 
lányoknál is, továbbá összetettben az A -
páczai Csere János Gimnázium diákjai 
bizonyultak a legjobbnak. Szenkó Re -
náta Kinga és Kis-Gál Csongor révén
ők nyerték a súlylökés számot mindkét 
nemnél, valamint Visky Bencének kö -
szön hetően a fiúk 100 méteres sprintjét 
és a távolugrást.

A fiúknál a 4x100-as váltót viszont
a Báthory István Gimnázum nyerte,
míg az 1000 méteres síkfutás az O ni si -
for Ghibu Gimnáziumban tanuló Kani -
zsai Levente sikerével ért véget.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


