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A TELEKI
NAPOK  részletes

programja
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, Budapest
(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.

- folytatás a 2. oldalon -

VILÁGHÍRŰ
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 vi -

lághírű musicaljét Ájlávju címmel.
Eredeti címén, I Love You, You’re
Perfect, Now Change, 1966-ban mu -
tatták be a New York-i off-Broad -
way Westside Thea tre-ben. Ha tal mas
sike rének köszönhetően gyorsan el -
terjedt világszerte, bejárta a világ
nagy zenés szín padait és tizenegy
nyelvre fordították le. A mag yar
változatát Fábri Péter 2004-ben ké -
szítette el, Te édes, de jó vagy, légy
más! címmel.

Az előadás nagybányai be mu -
tatójára MÁJUS 14-ÉN DU. 18
ÓRÁ TÓL kerül sor AZ RMDSZ
MEGHÍVÁSÁRA, a Városi Szín -
házban. A BE LÉ PÉS INGYE NES!

További részletek
a harmadik oldalon!

Óvást nyújtott be a prefektushoz
dr. Bónis István parlamenti képviselő
A képviselő azt nehezményezi, hogy Aknasugatagon

nem került vissza a kétnyelvű helységnévtábla
Az RMDSz parlamenti frakciója nevében benyújtott, 3C-17/181/05. 05.

2014-es iktatószámmal ellátott dokumentumot személyesen Anton Ro hian kor -
mánybiztosnak címezte a képviselő, miután a helybeli mag yar közösség kép -
viselői korábban jelezték, hogy a közlekedési táblák cseréje során a hely ség -
névtáblákon kizárólag román nyelven jelenik meg a tele pülés neve, holott
tör vény kötelezi a polgármesteri hivatalt a kétnyelvű fel i rat kihelyezésére.

Az 1206/2001-es Kormányhatározatban elfogadott 215/2001-es közigaz ga -
tá si törvény, illetve a törvény függelékébe foglalt egyes rendelkezéseit megvál -
toz tató, a nemzeti kisebbségek közigazgatásban történő nyelvhasználatát szava -
to ló 1415/2002-es Kormányhatározat alapján az önkormányzat számára kö te le -
ző mag yar nyelven is kiírni a helységnévtáblákra a település elnevezését ott, a -
hol a magukat magyaroknak vallók aránya meghaladja az összlakosság 20%-át.
Erről konkrétan a már említett 1206/2001-es Kormányhatározat 11. fejezetének
1/15-ös számú melléklete rendelkezik, melyben a Máramaros megyei tele pü lé -
sek lajstromában, a 9. helyen a mag yar Aknasugatag elnevezés is szerepel.

Dr. Bónis István óvásában azt is kifejtette, hogy korábban, 12 éven át volt ma -
gyar felirat a helységnévtáblákon. Mivel egy olyan üdülővárosról van szó, ahová 
számos magyarországi turista is ellátogat, idegenforgalmi szempontból is indo -
kolt a többnyelvű üdvözlötáblák kihelyezése a település határában.

A képviselő reményét fejezte ki a helyzet rendeződésével kapcsolatban, hogy 
az aknasugatagi magyarok is otthon érezhessék magukat a lakóhelyükön, és ez ál -
tal elkerülhetőek legyenek a küszöbönálló tiltakozó megmozdulások, illetve hely -
reálljon a törvényes rend. (tamási)

Figyelem!!!
Legnagyobb lapterjesztőnk (sza -

badárusítónk) pénzügyi nehéz sé gei
miatt az újságárudák egy részé ben
ezen a héten nem vásárolhatnak
Új Szót, s félő, hogy az elkö vetkező 
hetekben sem. A lapot keressék más
újságárudáknál. Ezúton is felhív -
juk kedves olvasóink figyelmét: az 
előfizetés a legbiztosabb mód ar ra,
hogy az Új Szóhoz hozzájus sa nak.

Az önhibánkon kívül okozott
kel lemetlenségekért mi kérünk el -
nézést!

Földes László
HOBO

József At tila
esttel járul

hozzá ma 19
órától az idei
Teleki Napok

sikeréhez.

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!
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Egyházi hírek
* A felsőbányai Nagyboldog asz -

szony plébániatemplomban Butka
Vil mos és felesége Mureşan Anna tar -
totta keresztvíz alá Schlézinger At tila 
és Palkovics Erika kislányát, aki a ke -
resztségben a Do ris Maria  nevet kapta.

* Május 18-án délelőtt 11 órai kez -
dettel kerül sor az ünnepélyes elsőál do -
zási szentmisére, amely keretében ti zen -
öt felsőbányai ifjú fogja megerősíteni
hitét.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték nyu -
galomra Szilágyi Rozália testvérünket, 
akit 74,  Alexy László Pál test vé rünket, 
akit 62, Dézsi János testvérünket, akit
73, Muka István testvérünket, akit 57,
valamint Turi Magdolna asszony test -
vérünket, akit 85 évesen szólított ma -
gához az Úr. Nyugodjanak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomban má -
jus 18-án tartjuk a harmadikos gyer -
mekek elsőáldozási ünnepségét, a 10 ó -
rai szentmise keretében. Kérjük a ked -
ves híveket, foglalják imáikba elsőál -
dozó 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 szeb -
bé és tisztábbá tegyük temetőnket. 

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

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségből kísértük u tol -
só útjára Csiszér Istvánné született Ba -
lázs Zsuzsanna asszonytestvérünket, a ki 
75 évesen hunyt el. Nyugodjon bé ké ben!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Jurisnicz István bányász
testvérünket, aki 45 évesen hunyt el,  va -
lamint Bălan András Alin testvé rün -
ket, akit 25 évesen szólított magához az
Úr. A tragikusan elhunyt Bălan And rás
Alin temetési szertartása a Virághegyi
temetőben lesz szombaton, május 10-én, 
13 órai kezdettel. Nyugodjanak béké ben!

* Május 3-án Moni József Csaba és 
Bózsa Sonia Melinda tartotta kereszt -
víz alá Ro man Dan iel ortodox ifjú és
Sarolta Melinda református hölgy kis -
lányát, aki a keresztségben az Ale xand -
ra Júlia nevet kapta. Ugyanezen alka -
lommal esküdött egymásnak örök hű sé -
get Ro man Dan iel és Sarolta Melinda.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség május 29-én, áldo -
zó csütörtökön, délutan 17 órakor diák -
jaink ünnepélyes ballagására vár min -
denkit.

* A nagybányai Evangé likus- 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. 

* Május 4-én német nyelvű ke resz -
telési szertartás keretében Em ber Edina
és Em ber Róbert tartotta keresztvíz alá  
Em ber-Mork Roland és Em ber-Mork
Roxana Erika kislányát, aki a ke reszt -
ségben az Emma  nevet kapta.

Bunda Csilla Annamaria
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.

„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.

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.

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!

Kedves nagybányai állatbarátok,
kérjük, hogy adójuk 2%-val járuljanak hozzá ku tyá -

ink, cicáink ellátásához.
A 230-as űrlap a doilasuta.ro weboldalról tölthető le

és a saját adatokat (I. pont), illetve az egyesület adatait
(III. 2. pont) kell kitölteni, aláírni, majd a Serelor utcai
adóhivatalnál május 23-ig benyújtani: Asociaţia „Sal -
vaţi Animalele” din Baia Mare, Cod Identificare: 2455
8366, CONT: RO18 BTRL 0250 1205 L432 61XX.

Facebook oldalunkról - Voluntari Salvaţi Animalele
Baia Mare  - adatainkkal kitöltött példány is letölthető.

Köszönettel, a nagybányai állatmentő egyesület

A TELEKI NAPOK
 részletes programja

- folytatás az első oldalról -

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

– Teleki Ösztöndíjak és Teleki
Em lékplakettek átadása –

Hozzávetőlegesen 12.00-14.00 ó -
ra között – Tisztelgés a Nagy bá nya-
 kör nyéki Te leki-emlékhelyeken (Pri -
bék fal va, Kő vár hosszúfalu, Nagy som -
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 Vir tu -
á lis Antikvárium és Könyvesbolt)

Az eseményekre SZERE TET -
TEL VÁRUNK MINDENKIT!

A 2014. évi Teleki Napok tá mo -
gatója a Communitas Alapítvány.

Csatlakozni saját gépkocsival le -
het séges, igény esetén kisbuszt is in -
dí tunk. ELŐZETES JELENT KE -
ZÉS, felirat ko zás a Teleki Mag yar
Házban!
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Vincze Loránt a nagybányai első szavazókhoz:

A szavazati jog felelősséget jelent
Az életük első szavazása előtt álló diákok kér dé -

seire válaszolt, és az európai uniós to vább ta nu lási le he -
tőségekről, az Eras mus+ ösztöndíjrend szerről és szá -
mos gyakornoki programról beszélt Nagybányán Vincze
Loránt RMDSz-es európai parlamenti képviselőjelölt.

A politikus a helyi Németh László Elméleti Líceum di ák -
jainak tartott előadásán arra biztatta a továbbtanulásra ké -
szülő és pályaválasztás előtt álló fiatalokat, hogy minél job -
ban használják ki az Európai Unió kínálta lehetőségeket, hi -
szen azok amellett, hogy ingyenesek, olyan tudást és ta -
pasz talatot biztosítanak, amelyek alkalmazásával sikeresen
lehet érvényesülni itthon és erősíteni a közösséget.

„A mi közösségünk számára rendkívül értékes az a tudás 
és tapasztalat, amelyet egy tanulási lehetőség után haza ho -
zunk Európából, és itthon kamatoztatni tudunk” – mutatott
rá Vincze Loránt, hozzátéve, a fiatalok különösen érde kel tek
abban, hogy mi történik az Európai Unióban, ezért fontos,
hogy kinyilvánítsák véleményüket. „Nagykorúsításkor és az
első választáskor nemcsak szavazói jogot kapunk, hanem fe -
lelősséget is: annak a felelősségét, hogy mi nemcsak egyén -

ként szavazunk, hanem közösségünk sorsáról is döntünk. Ha
nem veszünk részt a döntéshozatalban, akkor közösségként
szenvedünk veszteséget” – figyelmeztetett Vincze Loránt, ar -
ra buzdítva a diákokat, május 25-én döntsenek felelősen és
éljenek szavazati jogukkal, erősítsék a közösség érdek kép -
viseletét. (rmdsz.eu)

Segítség szenve -
dély bete gek nek
A Bo nus Pas -

tor A la pít vány
rö vid te rá pi ás
prog ra mot szer -
vez szen ve dély -
be te gek nek és
fe l  nőt t  hoz  zá  -
t a r  t o z ó i k n ak
2014. má jus 19- 30. között.

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

Jelentkezési határido: május 12.
Bővebb információk a

www.bonuspastor.ro
web oldalon.
Az érdekeltek keressék szat már -

né meti munka tár sunkat a kö vetkező
te lefonszámon: 0744-539213.

Világhírű mu si cal Nagybányán
Ingyenes előadás a Városi Színházban,

május 14-én 18 órá tól.
A temesvári Csiky Gergely Állami Mag yar Színház a 2009/2010-

 es évadában 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 sikerének köszönhetően gyorsan elterjedt világszerte, be -
járta a világ nagy zenés színpadait és tizenegy nyelvre fordították
le. A mag yar változatát Fábri Péter 2004-ben készítette el, Te é des,
de jó vagy, légy más! címmel.

Hölgyek és Urak!
Kapcsolják be biztonsági öveiket!

Le szállunk a Férfi és a Nő lelkének leg -

mélyebb bugyraiba! Figyelmeztetés: Ne
tévesszen meg senkit a látszat, ez még
mindig csak a felszín! Az, ami a felszín 
felett és alatt van, ami mindig új és min -

dig ismeretlen és kitölt mindent, az az
őrült, szédült, forró, izzó, vad és mocs -
kos mámor, varázs... a szerelem.

Mindent, amit bárki valaha is titkon
gondolt, de félt beismerni a ran dizás ról, 
romantikáról, házasságról, szeretőkről, 
férjekről, feleségekről, a musicalben meg -
találja. A zenés mű a „kapcsolat” min -
dennapi rejtvényére kínál megoldást,
meg mutatva annak igazságait és a kö -
rü lötte keringő mítoszokat. A revü tisz -
telettel adózik azoknak, akik szerettek
és vesztettek, akik orrabuktak a sze re -
lem ajtajának küszöbén és azoknak, a -
kik nem féltek megkérdezni: „Szia! Mit
csinálsz szombat este?”

A mu si cal négy szereplője, Borbély
B. Emília, Éder Enikő, Kiss At tila és
Molnos András Csaba nem hiába kap -
ták meg a szinte rájuk szabott szerepet,
hisz már bizonyítottak a méltán nép sze -
rű Shake Kvartett-tel.

A mu si cal rendezője Puskás Zoltán, 
az Újvidéki Színház munkatársa, aki már

több zenés művet vitt színre sikeresen,
először rendez Temesváron. A dra ma -
turg, Gyarmati Kata, szintén először dol -
gozik a temesvári mag yar társulatnál;
mindketten méltán hozzájárulnak a két
színház közötti kapcsolat megerő síté sé -
hez. A darab koreográfusa Fekete Mik -
lós, a Győri Nemzeti Színház tánc kar ve -
zetője.

Miért küldjük képviselőinket Brüsszelbe?
* Meg kell mutatnunk, hogy van Erdélyben egy

é leterős és népes mag yar közösség, amely fontos Ro -
mániában, a Kárpát-medencében és Európában is.

* Amikor Románia csatlakozott az Európai U ni ó hoz,
és először volt képviseletünk az Európai Par la ment -
ben, tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tudtuk, hogy ez a 
munka nem jelent azonnali sikereket, de azt is tudtuk,
hogy a nemzeti kisebbségek kérdése sen ki más számára
nem fontos, csak szá munk ra. Nem azt várjuk karba tett 
kézzel, hogy az Európai Unió minden problémánkat
meg oldja, hanem azt akar juk, hogy Európa a sok mil -
liós őshonos kisebbségek hely zetét rendezni kell.

* Erdélyt Európába. Hogy megmutassuk milyen 

Erdély. Hogy elmondjuk, milyen Erdélyt, milyen Szé -
kelyföldet akarunk. Fontos, hogy Európa hiteles
ké pet kapjon Erdélyről, az erdélyi magyarokról. Hogy
ne csak a románoktól vagy a magyarországiaktól tud -
ják meg Európában, hogy milyenek vagyunk, mi -
lyen problémákkal küszködünk. Ezt mi tudjuk a leg -
jobban.

* Magyar érdeket Brüsszelbe. Hogy képviseljük az
erdélyi mag yar ügyet, és megvédjük kisebbségi jo ga in -
kat. Csak a mi képviselőink harcolnak egy o lyan uniós
szintű kisebbségvédelmi törvényért, amely jó lesz az itt -
hon élő magyaroknak, és ami kötelező e re jűvé válik
Románia számára is. Autonómi a-törek vé seink is csak
az európai intézmények segítségével valósíthatók meg.

* Hogy az általunk megálmodott Erdélyhez nem -

zet közi támogatókat találjunk. Mert Románia nem nem -
zetállam, és az erdélyi mag yar közösség még akkor is
államalkotó tényező, ha ezt a román hatalom egyelőre 
nem ismeri el.

* Hogy ott legyünk, ahol meghozzák a döntéseket.
Ma már a törvények és szabályozások közel 80 szá za -
lékáról Brüsszelben döntenek. Ezek a romániai mag yar
emberek mindennapját nagymértékben érintik. Ha nem
vagyunk ott, akkor rólunk, de nélkülünk döntenek.

* Hogy hamarabb és közvetlenül jussunk fontos
információkhoz. Például, hogy miként tudnak támo ga -
tásokhoz jutni a gazdák, hogyan juthatnak be az uniós
piacra a jellegzetes termékeink, mint a kibédi hagyma, 
a szatmári eper, a kürtős-kalács, az ásványvíz, a szil -
vapálinka vagy a székelyföldi pityóka.

ÁJLÁVJU
I LOVE YOU, YOU’RE PER -

FECT, NOW CHANGE
Szövegkönyv és dalszövegek: Joe DiPietro
Zene: Jimmy Rob erts
A musicalt fordította: Fábri Péter
Az eredeti New York-i előadás producerei: James

Hammerstein, Bernie Kukoff és Jon a than Pol lard
Eredeti rendezés: Joel Bishoff
A művet eredetileg az Amer i can Stage Com pany

mutatta be. Ex ec u tive pro ducer: James N. Vagias
A színház a művet a Josef Weinberger és a New

York-i Rodgers & Hammerstein Thea tre Li brary- val
kötött megállapodás alapján mutatja be.

Szereplők:

BORBÉLY B. EMÍLIA
ÉDER ENIKŐ
KISS AT TILA
MOLNOS ANDRÁS CSABA

Rendező: PUSKÁS ZOLTÁN
Koreográfus: FEKETE MIKLÓS
Zenei vezető: CSIBI ANDREA
Díszlettervező: AL BERT ALPÁR
Jelmeztervező: SZEKERES BER NA DETTE
Rendezőasszisztens: MAGYARI ETELKA
Dramaturg: GYARMATI KATA
Világítástervező: NOSZ BOTOND

A zenekar tagjai:
CSIBI ANDREA
DRAGALINA CRISTIAN / MORĂRIŢA EUGEN
SÁNTA CSABA / SZÁMTARTÓ ZSOLT
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Májusi séta a 118 évvel ezelőtti Nagybányán
1896-ban, május elején a Nagybányára érkezett

festők első benyomásai kedvezőek voltak. A nagy bá -
nyaiak vendégszeretete, a festői tájak, az időjárás
egyaránt szerepet játszott abban, hogy a mag yar és
a külföldi művészek jól érezték magukat a bánya vá -
rosban. Bár májusban viszonylag bőséges, 106 mil -
li méter csapadék hullott a bányamedencében, né hány
nap kivételével az időjárás kegyes volt a művé szek hez.

A Nagybánya és vidéke május 10-i számában így 
tudósított a festők érkezéséről: „Csupa öröm az e -
gész hét. Kedden megjött az első művészcsapat, szer -
dán a második.”

Derült időben várták a helybeliek a vasútál lo má -
son a „kávédarálót”, amellyel a „piktorok” Nagy -

bá nyára utaztak. Hollósyt „nagyszakállú öregúr nak”
képzelte el az újságíró, ezért tudósításában cso dál -
kozva jegyezte meg, hogy „íme a mester egy holló für -
tű, tüzes szemű, kedves ifjú em ber, aki legbizal ma -
sabb barátságban áll tanítványaival, s aki maga is
inkább tanítványnak néz ki.”

A ligetet minden évben május közepén nyitották
meg. 1896. május 17-én ragyogó napfényben hul lám -
zott le-fel a tömeg az árnyas, virágillatos sétá nyo -
kon. Bár a bányászzenekar csak öt órakor kezdte a
hangversenyt, a pódium körül már két órakor min -
den helyet elfoglaltak. A vendéglőben a vendégek fe -
le állva evett-ivott, mert az asztaloknál már nem kap -
tak helyet. Mindenki mosolyogva, tapsolva kö szön - tötte a néhány előre lefoglalt asztalnál ülő festőket.

Pongrác, Szervác és Bonifác, a fagyos szentek
némi késéssel, május 20-án érkeztek meg Nagy bá nyá -
ra. A művészek néhány napig dideregve festettek a
szabadban, majd ismét mediterránkék égboltról szór -
ta a nap aranysárga sugarait a Klastromrétre.

Thorma János egy meleg, nyárt idéző napon, má -
jus 25-én érkezett a bányavárosba. 28-án, egy csil -
lagfényes, enyhe estén fáklyás, zenés felvonulásban
gyönyörködhettek a festők.

A nagybányai festőtelep megalakulásának 118.
évfordulóján felidézek egy olyan adomát, amelyet 
több mint negyven éve hallottam Balla Józseftől.

Egy nagybányai polgár egy olyan festményt ren -
delt meg Thorma Jánostól, amely egy bányabejárat
előtt beszélgető  bányászokat ábrázol.

A festmény átadásakor a polgár felháborodva ezt
kérdezte:

- Hol vannak a bányászok?
- Amikor a festményt készítettem, a bányászok

már bementek a bányába - magyarázta mosolyogva  
a festő.

Boczor József

Május vasárnapján
A május valahogyan más a hó nap -

jaink sorában, mint a többi. Első azok
között, amelyekben nincs meg a ke -
mény R-betű, vagyis első a meleg hó -
napok között, mert a hideg hónapjaink
mindegyikében ott lappang berre gés ként
az R. Aztán e hó tele van ünnepekkel,
meg megemlékezésekkel, amelyek így 
vagy úgy kapcsolódnak minden nap ja -
ink hoz. Elseje a dolgozók szoli dari tá -
sá nak, harmadika a nemzetközi sajtó -
szabadságnak, negyedike a tűzoltók,
nyolcadika a győzelem, míg tizedike a
madarak és fák napja nevet viseli. De
ünnepelhetünk ötödikén is, ami Eu ró -
pa nap, 15-e a család nemzetközi nap ja
és 22-e a Chal lenge Day, a kihívás, az -
az a versengés napja! A hó utolsó napja 
a nemdohányzók ünnepe lehet, de ne fe -
ledkezzünk meg a „fagyos szentje ink -
ről”, mint 25-én az elveszett gyer me -
kek napjáról sem. Legfőképpen az u -

tolsó vasárnapra figyeljünk, mely a nem -
zetközi gyermeknap.

Minálunk az első májusi vasárnap
az anyák napja címet érdemelte ki, a -
mely ilyenképpen az egyik legfon to -
sabb lehet mindenki számára.

Anya. Magasztos ez a szó: az az em -
ber, akitől életünkön kívül az első si -
mo gatást, az első mosolyt, esetleg az el -
ső taslit kaptuk, és akinek gon dosko dá -
sa kísérte életünk minden napját. El káp -
rázom gondolatban…, nekem is volt egy
anyám, aki - amikor még zsenge ifjú
koromban egyszeriből tört ránk a kilá -
tástalanság - egyedül indult a nagy be -
tűsbe tenni, amit kell. És itt mozog ben -
nem a kétely: tudtam-e, akartam-e mind -
ezt viszonozni? Ő velem volt, amikor
védelemre szorultam, és én ott voltam-e
nehéz óráiban? Két em ber köl csönös -
sége ez a viszony, két nem egyenlő em -
ber között…

Fényképek között kutatok, régi em -
lé keket segítek megjelentetni magam -
ban. Anyámat is megtalálom és máso -
kat is volt ismerőseim közül. Egy feke -
te kendős falusi asszony fényképe kerül 
kezembe: ezerkilencszázhetvenötben ké -
szíthettem ezt a felvételt, amikor Pusz -
takamaráson jártam. Ő Berta néni, a fa -
lusi parasztasszony, az író Sütő András 
édesanyja, aki könnyű álmot ígért fiá -
nak. A jókívánságnak különös ki csen -
gése ez a maga tisztaságában, mert a
könnyű álom a mesés pihenésnek a bi -
rodalma.

- Írhatnál rólunk is valami köny vet
- szólt a felszólítás az anya részéről.

- Aztán milyen könyv legyen az, vi -
dám-e, vagy szomorúságos?

- Igaz legyen! - volt a határozott vá -
lasz, mely ihletét adta az azidőtájt meg -
jelent sütői műnek, melynek Anyám köny -
nyű álmot ígér volt a címe.

Hány esztendő telt el azóta, amikor
ez a könyv kezünkbe került, és a meg -
próbáltatások nehéz pillanataiban erőt
adott nekünk a megmaradásunkhoz! A -

zóta Berta néni, meg András fia is az
igazak örök álmát alussza. Rég mond -
hatjuk, hogy nemcsak Pusztakamarás,
de a mi környezetünk is változóban, át -
alakulóban van, és most is nagyon hi -
ányzik mindannyiunknak egy hasonló
biztató írás, melyet naponta úgy vá runk,
mint a mindennapi kenyerünket, mely
megmaradásunkban támpontot és bíz -
tatást adhatna. Anya és fia, mint fiú és
az anyai kettősség létezése ez, mely még
a halálon túl is megmarad. Ez adhatja
meg az anyáknapi igaz érzelmi jelen tő -
ségét.

Kis Kornél Iván

Csoportkép a
nagybányai

művészekről,
1897. 

Hátsó sorban, balról
jobbra: Nyilasy Sán -

dor, Szeremley Gyula,
Kubinyi Sándor, Iványi 

Grünwald Béla, Réti
Ist ván, Hollósy Si mon.

Első sorban, balról
jobb ra: Ferenczy Valér, 

Ferenczy Ká roly,
Horthy Béla, Herrer

Cézár, Benes Pál

Könyvbemutató
Szinérváralján

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2014. május 13-án, 17.00 órától tartandó
könyvbemutatóra, melyre a szinérváraljai

kultúrházban kerül sor.

PETELEI KLÁRA:
DESCRIPTIO

TRANSYLVANIAE
című kötetét Gróf László (Oxfordi Egyetem), a

Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja mutatja be.
A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak!

Elmarad a
kirándulás!

A múlt héten beharangozott, a
lá posbányai szőlőbe tervezett ki -
rán dulás haláleset miatt elmarad.

Megértésüket köszönjük!

A nagybányai Hálósok
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Péter Károly jegyzete:

A gémeskút
„Óriás szúnyognak képzelné valaki,

Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.”
 (Arany János: Toldi)

Azt mindenki tudja, hogy víz nélkül
nincs élet. Ez azonban csak akkor tu -
datosul igazán bennünk, ha nincs elég
belőle, netán egyáltalán nincs.

A gémeskutat a magyarok hozták E -
urópába, s a mag yar Alföldre jellem -
ző. A Szatmári-síkságon is valamikor,
a legelterjedtebb kútszerkezet volt. A
földbeásott kútgödörből a kétkarú e me -
lő elvén működő szerkezettel emeltük ki
a vizet. Részei az ágas, a gém, a kút os -
tor, a kolonc és a vödör voltak, na meg
az itatóvályú. Leginkább a ház udva rá -
ban használták, de voltak közös hasz -
ná latú kutak is a legelőkön vagy az út -
kereszteződésekben.  

Sok faluban a kút találka helye is volt.
Itt találkoztak a szerelmes fiatalok, és
a pletykára éhes vénasszonyok.

A gémeskút a legrégibb mag yar „te -
legráf”. A pusztából kimagasló ku tak -
kal különböző jeleket, üzeneteket lehetett küldeni a távolban legeltető tár sak -
nak. A pásztorok a kútgém állásával jelezték egymásnak, ha nemkívánatos
sze mély közeledett, vagy ha szerencsétlenség történt, és segítségre volt szük -
ségük. A faluban pedig a kikapós menyecskék a kútgémmel adták tudtul, hogy
otthon vagy távol van a gazda.

Az én gyermekkoromban a forrás, a kút, a víz tisztelete még hagyomány
volt. A kútba nem dobhattunk semmit, és vigyáztunk arra, hogy a környéke
mindig tiszta legyen. A legjobb minőségű vizet szolgáltató kutaknak hírük volt 
a faluban; ezeket szentként tiszteltük.

Ma már falumban is vezetékes ivóvíz van. A gémeskutak lassan-lassan a
múltunkhoz tartoznak. Éppen ezért tiszteljük, védjük, és lássuk bennük őseink
hagyományát.

Háborús epizódok
Az idén lesz 100 éve annak, hogy kirobbant az első világháború,

melyet egy második is követett, sok-sok ártatlan mag yar halálát is
okozva. Mint minden em beráldozatokat követelő gyilkolászásnak,
voltak és vannak érdekes (ha így lehet nevezni) epizódjai. Az a láb -
bi akban TAPSONY ENDRE volt sülelmedi ref. lel ki pásztor le jegy -
zései közül néhány:

„Estére B.-ba értünk, ott háltunk meg.
Szállásra a paphoz kerültem. Amint be -
szélgettünk, egyszerre csak felugrik az
én papom s jelentősen kacsintva egyet
kisiet; az ajtóból még visszaszól, hogy
azonnal jön és meglep valamivel. Nem -
sokára vissza is tér, nagy topogással egy
nagy köteg dohányt s vagy négy-öt bo -
ros flaskát cipelve.

- Tessék - mondja -, azok elől a vad 
emberek elől rejtettem el biztos helyre: 
a templomba, az oltár mögé. Oda nem
mernek bemenni, mert félnek az Is ten -
től. A toronyba még felmerészkednek s 
leszedik a harangokat, de az oltár, az már
tabu előttük. Na, mondja még valaki,
hogy kutyát sem ér a filozófia.”

***
„Volt B.-on egy zsidónak kilenc te -

he ne. Ne tessenek, kérem, rajta csodál -

kozni; inkább azon, hogy ott voltak a
muszkák és még mindig van nyolc. Fő
a helyes politika! Elbeszélte nagy vi gyo -
rogva: tudta jól, hogy ha bejönnek az
oroszok, hát elhajtják mindet. Elővette
azért a jobbik eszét, nyolc polyáknak kü -
lön-külön kiadott használatra nyolc te -
henet, addig amíg a muszkák el nem
men nek, azzal a kikötéssel, hogy saját -
jukként szerepeljenek az alatt az idő a -
latt, míg ellenség van a városban. Tő -
lük, ha szépen könyörögnek, úgysem
fogják elvenni. Egy tehenet szem szú -
rós tól megtartott magának. Ha az az egy
el is vész, nem olyan nagy baj, mint ha
mind a kilenc. És valóban, csak az övét 
vitték el a kozákok, fizetésül egy pár kan -
csuka ütést hagyva hátra. De mi az? Nyolc
tehénért egy-egy sáv a háton? Akármi
legyek, ha a mai világban meg nem éri.”

***
„Egy alkalommal K. falu alatt me -

neteltünk. Az egész környék tele az itt
annyira ismeretes apró halmocskákkal, 
amelyek alatt gazdáik már meglelték a
békét. Némelyiken kereszt, másikon az 
sincs. Bizony, az ott mind muszkáli (o -
rosz). Az egyik útszéli kunyhó kis kert -
je (nem lehet több, mint tíz négy zet mé -
ter) tele van orosz feliratú feljegy zé sek -
kel. Krumpli volt vetve benne, de akik
a temetést végezték kihányták belőle a
sírásással. Elgondolkozom. Hogy fog
csodálkozni az a szegény, a csata elől el -
menekült polyák, ha visszatérhet majd
a falujába, hogy a kertje, amelybe krump -
lit vetett, holt muszkákat termett! S fo -
gadom, hogy szépen ott is hagyja pi hen -
ni mindet. Legfeljebb föléjük veti majd 
ezentúl a krumplit, de hogy meg há bor -
gassa őket, arról szó sincs.”

Közli: Vicsai György

 Felhívás
A Romániai Mag yar Demokrata Szövetség, a Communitas Ala -

pítvány és a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum vetélkedőt hirdet
ro mániai mag yar középiskolák számára „Rippl-Rónai József (1861-
 1927) élete és művészete” címmel. A vetélkedő célja: minél szé le -
sebb körben ismertetni és népszerűsíteni a mag yar festészet első
mod ern mesterének életművét.

A vetélkedő korcsoportja: 9-12. osz -
tályos tanulók.

A vetélkedőre 30 iskola jelent ke zé -
sét várjuk, minden iskola legalább 6 csa -
pattal nevezhet be, és egy csapat 3-5 ta -
nulóból állhat. A vetélkedők a beje lent -
kező iskolák keretében zajlanak le, he -
lyi tanárok közreműködésével.

Jelentkezni 2014. május 12-ig le -
het elektronikus formában a

http://vetelkedo.communitas.ro/ 

honlapon. A nevezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk, a sorrend ala ku -
lása figyelemmel követhető a mega dott
honlapon. A 30 hely betelte után a to -
vábbi jelentkezők pótlistára kerülnek. 

A vetélkedő menete: 
A könyvészeti anyagot a jelent ke -

zé si határidő lejártakor, május 12-én
reggel 10 órakor teszünk közzé a vetél -
kedő honlapján (vetelkedo.communitas.ro).

A feladatlapot, szervezési és szak -
mai tanácsokat a két hetes felkészülési
időszakot követően, május 26-án jut -
tatjuk el a szervezést vállaló ta nárok -
nak e-mailen. A vetélkedőket június 6-
 ig kell lebonyolítani.

A vetélkedő díjait a Romániai Ma -
gyar Demokrata Szövetség és a Com -
munitas Alapítvány biztosítja:

- az I., II. és III. helyezett csapatok -
nak (isko lán ként) ajándékcsomagok,
ingyenes uta zás és ingyenes belépő a
Rippl-Rónai József kiállításra a Csíki
Székely Mú ze umba

- a résztvevő csapatok számára in -
gyenes utazás a kiállítás helyszínére (1
darab 42 személyes autóbusz).

Bővebb információ a Csíki Székely
Múzeumnál kérhető, az

info@csikimuzeum.ro

e-mail címen, vagy a 0266 311 727
telefonszámon.

Sok sikert kívánunk minden je lent -
kező iskolának!

Ez a kép egy szamosardói katona
képe, aki az első világháborúban har -
colt. A kép a háború ideje alatt (1917-ben ) készült. Hazatérve a katona nem
sokat lehetett családja körében, ugyanis a fronton szerzett betegségek követ -
keztében 38 évesen meghalt. A legidősebb gyereke akkor még csak 14 éves volt
és a legkisebb csupán 3. Ő az édesapját csak fényképről ismerhette meg. A
legkisebb testvér egy régi fényképalbumban őrizgeti a képet. (Forrás: webvidek.ro)
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- Apa, apa! A nagymama ki 
akar ugrani az ablakon!

- Húú, kisfiam, jó hogy szól -
tál... De most nagyon figyelj!
Hozz széket, kamerát és egy
sört!

***
- Mi a különbség a joghurt

és a férfi között?

- ???
-  A joghurtban van némi

kultúra.
***

- Főnök úr, kérek egy nap
rendkívüli szabadnapot. Sze ret -
nék elmenni az anyósom te -
me tésére.

- Én is barátom, én is...

***
Megszólal az ügyvédi iroda 

telefonja, szipogva felveszi a
tit kárnő:

- Halló! Ügyvédi i ro da.
- Jó napot kívánok! Ko vács

ügyvéd úrral szeretnék be szél ni.
- Már megint maga tele fo -

nál? - zokog a titkárnő. - Most
mondom el ötödször magának, 
hogy Kovács ügyvéd urat teg -
nap autóbaleset érte, és meg halt.

- Tudom, tudom, de olyan
jó ezt hallani!

***
Két ügyvéd beszélget:
- Képzelje, múltkor ki gyul -

ladt a házam, benn égett min -
denem, de a biztosító kifizette.

- Én is hasonlóan jártam, ne -
kem az árvíz vitte el min de nem, 
de a biztosító nekem is ki fi zet te.

- A fenébe, kolléga! Hogy
kell árvizet csinálni?

***
A rendőr elmegy az orvos hoz:
- Kérem, doktor úr, segít -

sen rajtam, mert csuklom.
- És mióta van így?
- Már vagy fél éve.
- És akkor miért nem jött

korábban?
- Mert azt hittem, hogy em -

legetnek. 

***
Az öreg székely megy a sze -

kérrel és utoléri Iluskát.
- Szállj föl, Iluska! El visz -

lek egy darabon.
- Nem szállok, mert nyúl -

kálni fog!
- Nem fogok. Igérem!
- Akkor meg minek száll -

jak föl?
***

A milliomos anyósát elra -
bolják. Felhívják a fickót az em -
berrablók telefonon:

- Tízmilliót követelünk kész -
pénzben azonnal, különben ki -
végezzük az anyósát!

- Tudja mit? Adok ma -
guk nak húszmilliót, de ak kor
diszk rét, rendes munkát kérek!

***
- Mikor vegyem be a gyógy -

szert, doktor úr? 
- Mindig 2 órával a fáj da -

lom jelentkezése előtt. 

***
Úszóedző a tanulónak: 
- Mindig számold meg, hány -

szor buksz a víz alá, és hány -
szor jössz fel. Ha az eredmény
nem osztható kettővel, nehogy 
levegőt végy!

***
A buszon:
- Uram, ennek a gyerek nek

jegyet kell váltani!
- Ennek a karonülő csöpp -

ségnek?
- Akkor tessék ölbe venni!
- Micsoda? Ezt a vén ka -

maszt?
***

Egy tihanyi vendéglőben a
vendég felháborodottan mondja:

- Pincér, én csak egy gu -
lyást rendeltem!

- A francba ezzel a vissz -
hanggal!

***
- Hogyan lehet egy viccol -

vasót őrületbe ker getni?
- Úgy, hogy nem áruljuk el 

neki a vicc poénját… Viszlát,
majd legközelebb!

Miért jobb a semmi a szexnél?
1. Sokkal több pozíció létezik, ahogy semmit csinálhatsz.
2. A semmi ingyen van.
3. Akárkivel, akármikor csinálhatsz semmit anélkül, hogy

gonosz pletykákat terjesztene rólad.
4. Tudsz enni, vagy aludni miközben semmit csinálsz, és

senki sem fog megsértődni.
5. Teljesen természetes dolog, ha úgy tűnik, unatkozol,

miközben semmit csinálsz.
6. Esetleg elvesztheted az állásod, mert semmit csinálsz,

de legalább senki nem fog beperelni érte.
7. Minél kevesebb erőt fektetsz bele, annál gyümöl csö zőb -

ben tudsz semmit csinálni.
8. Nem fogod a semmicsinálás következményeit 9 hónap

múlva érzékelni.
9. Férfiaknak és nőknek kb. ugyanannyi ideig tart semmit

csinálni.
10. Nincs olyan pillanat vagy helyzet az életedben, ami -

kor képtelen vagy semmit csinálni.
11. Az emberek imádják, ha telefonon hívják őket, mi -

közben semmit csinálnak.
12. Sosem lesz kiábrándító élmény, ha semmit csinálsz.

Igazi férfi az, aki...
... úgy tesz vissza minden üveget a hűtőbe, hogy csak 1

korty ital van az alján.
... aki úgy teszi be a szennyesbe a ruháját, hogy az alsó -

nad rágjában 2 csomóban ott figyel a 2 zokni is.
... aki minden poharat, amiből iszik a lakás különböző pont -

ján helyez el, előszeretettel a virágcserepek mellé.
... aki 2 órát utazik

30 fokban, hogy egy
ko csit meg néz zen, de
ha te megkéred egy 2
perces kitérőre, húzza 
a száját.

... aki, ha TV-t néz, 
nem válaszol a har ma -
dik ,,Mit ennél drá -
gám?” kérdésre sem.

... aki, ha Forma 1
van, képes reggel 5-re
felhúzni az órát és felkelni hétvégén, de ha téged kell 8-ra
dolgozni vinnie, tuti, hogy miatta késel el.

... aki minden másnap vagy az irodája előtt vár a kollé gá -
jára, aki a kulcsot hozza, mert ő otthon hagyta az övét, vagy
otthon vár másfél órát a feleségére a ház előtt, mert a la kás -
kulcsot az irodában hagyta.

... aki hetente egyszer, amikor töltőre teszi otthon a tele -
fonját, otthon is felejti.

... akinek a 3 éves gyereke, ha azt mondja télen, hogy reg -
gel papucsban hozta az anyja a bölcsibe, akkor el is hiszi és
úgy viszi haza.

... aki minden nevezetes ünnepet pár nappal később köszönt.

... aki nem érti, miért nem a szülei háza mellett akarsz é -
pítkezni.

... aki, ha beteg, rögtön béna is lesz, de ha te vagy beteg,
akkor is megbénul.

... akinek egy tárgy megkeresése egyet jelent a szoba kö -
zepén megállással és a ,,Nem tudod hol van?” mondattal.

-  És a mama is dühös, mert nem lájkoltad a
sütireceptjét a facebookon!

- ... És ne felejtse, a művelet szigorúan titkos, figyelje a facebook
üzenőfalat, ott mindig megtalálja a legújabb információkat!

Durva reklám egy patikában: ,,Megérkezett az új epilepszia
elleni gyógyszer. Próbálja ki már most, NE HABOZZON!”

FBI eligazítás:

- Isteni éjszaka volt, drágám,
azt hiszem, megérdemelsz egy lájkot!
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Nem tudják felszámolni
a magyarokat

Nem vagyunk gyengék és elesettek, történelmünk
során megharmincszoroztuk magunkat

Érdekes helyzet, mikor tudósokkal, írókkal vagy éppen filozó fu -
sokkal beszélget a magyarság sorsáról, em ber és világ viszonyáról
egy orvosprofesszor, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.
Ez Kásler Miklós műsora az M1-en, a Nemzeti Nagyvizit, melynek az
a legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy egymástól látszólag távol álló
jelenségek között is keresi, s fel is fedezi az összefüggéseket.

– Ön ismert orvosprofesszor, ám
jártas a  történelemtudományban is, 
már-már annyira, mintha ez is a szak -
mája lenne…

– Mindig is nyitott voltam a világra, 
minden érdekelt. A biológia, a művé -
szet történet, az irodalom, s persze a tör -
ténelem is. Hiszem, hogy minden min -
den nel összefügg a világban, ezért kicsit
másként látom az eseményeket, mint
mond juk egy hivatásos történész.

– Van olyan korszak a törté ne -
lem ben, ami jobban érdekli önt, mint
a többi?

– Az ókor. De rendkívüli módon
vonz a mag yar őstörténet is. Mert az
nem úgy van, hogy hirtelen keletkezik
egy nép, szinte a semmiből, azt sem
tud juk, honnan jött, mit akar, ide-oda
ván dorol a világban, közben űzik- hajt -
ják is őt mások, aztán hirtelen teremt egy
olyan államot, amely száz éven keresz -
tül döntő módon meghatározza Európa 
sorsát. Sőt, négy-ötszáz éven keresztül
döntő tényező Bizánc és a Német– római 
Császárság közé ékelődve. És egyen -
ran gú velük. Valaminek történnie kel lett
a tudományban, ha még én sem tanul -
tam a pozsonyi csatáról, erről a fényes
mag yar győzelemről, csak véletlenül a -
kadtam rá az olvasmányaim során.

– Tudatos elhallgatásra gondol?
– Igen. Dezinformálásra, csúszta tás -

ra, a tények meghamisítására. De miért 
is ne, hisz a Habsburgok trónra kerü lé -
sük után, fittyet hányva mag yar királyi

esküjükre, csak a birodalmuk érde kei vel
foglalkoztak. Pedig az eskü abban a
kor ban még fontos dolog volt. Ha meg
akarták őrizni a tekintélyüket és a fölé -
nyü ket a Habsburgok, akkor tudatosan
át is írták a tényeket. A folyamat a Bach-
 korszakban kulminált, amikor megje -
lent Hunsdorfer finnugor elmélete. A -
zért az érdekes, az 1700-as évek végéig 
senki sem vitatta  a hun–mag yar ro kon -
ságot. A krónikák vagy a fuldai év köny -
vek, az Altaichi évkönyvek is hol türk -
nek, hol hunnak, hol magyarnak neve -
zik őseinket. Ez nem véletlen, akkor sem
voltak ostobák vagy elmebetegek az em -
berek, a dinasztiák pedig pontosan is -
merték és számon tartották az ere de tü -
ket.

– A hun rokonság sokaknak o -
lyan, mint tüske a köröm alatt…

– Igen mert a hun kapcsolat azt je -
lentené, hogy a mag yar nemes ere de tű
nép, melynek több olyan korszak volt a
történelmében, amikor a dicsőség csú -
csain állt. Mást nem mondok, mint hogy
Atilla szervezte birodalommá az egész
barbár világot, egy közösségbe terelte
például a germán törzseket, ott indul az 
igazi germán történelem, ahol Atilla szín -
re lép. Olvastam egy összefoglaló köte -
tet az Atillához kötődő  legendakörről.
Ennek negyven százaléka germán, a má -
sik negyven százaléka itáliai, szinte a
ma g yar hagyománykör a legkisebb ben -
ne.

– Ez a nemes jelleg lenne az oka a

ma is folyamatosan tapasztalható s
látszólag ok nélküli magyarellenes
támadásoknak?

– Ez és a mássága. Bizarr, hogy mos -
tanság milyen jelentőséget kapott a más -
ság tisztelete, csak éppen a más nak te -
kinthető magyaroknak nem jut eb ből a
tiszteletből. Miért különbözünk annyi -
ra? Mert a magyarságnak más volt az
államszervezete, más volt a harcmo do -
ra, más volt a jogalkotó képessége. A
Szent Korona-tan a világ legkáprá za -
to sabb jog– és hagyományrendszere, a
világi és a transzcendentális viszony la -
tok szintézise, s a demokrácia alapkép -
lete  a maga megosztott hatalmi rendsze -
rével. Az ellenállás joga is benne van.
De más a magyarok kultúrája, habitusa 
is. Hadik András, kicselezve Nagy Fri -
gyes seregeit, Berlinig hatolt. Volt más -
fél nap előnye, tehát nála volt a meg le -
petés ereje. Ám ő megállt a város ka pu -
inál, s  beküldött egy futárt, hogy Nagy
Frigyes felesége hagyja el Berlint, mert
még baja történhet. Ezzel fel is adta a
meglepetés erejét, csak másfél óra múl -
va lövettette szét a ka put, és sarcolta
meg a várost. A királyné levélben vá -
laszolt, mely szerint ő mindig is bízott
a mag yar nemesség jól ismert lova gi -
as ságában, s köszönte a menekülés le -
hetőségét. Ilyen mozzanatokból áll ösz -
sze a mag yar történelem, ami nem jel -
lemezte más népek történetét, akár az
angolt, akár a frankot nézzük.

– Hol siklott ki a magyarság sor -
sa? A tatárjárásnál? Csak legen da len -
ne, hogy előbb üzentek, álljunk mel -
lé jük?

– Üzentek, egyben megszabták a fel -
tételeket. Törvénykönyvük azt mond ta,
aki ellenáll, azt ki kell irtani. Aki nem
áll el len, az lehet szövetséges, de alá ren -
delt szerepben. IV. Béla maradhatott vol -
na a trónon, de alávetett uralkodóként.
Ha Béla király ezt elfogadja, akkor Ba -
tu kán  meg sem áll az Atlanti-óceánig.
A törökökkel szemben is ugyanígy ál -
dozta fel magát a magyarság.

– Megalázónak tartjuk azt a hosz -
szú hódoltságot…

– Miért? Egy négyszer nagyobb és
erősebb államról volt szó. Csoda, hogy 
a magyarok 130 éven át ellent tudtak
állni neki korábban. Ez jól mutatja a
mag yar katonai képességeket. Bíztunk
Európában, de csak csekély segítség ér -
kezett. Az, hogy vérzik a magyar ság?
Nem számított. A mi mentalitásunk és
a lengyeleké akkor is élesen elkülönült
a tőlünk nyugatabbra élő népekétől.

– Hatott egyébként a sok dezin for -
máció és csúsztatás?

– Hogyne. Így tették tönkre a cári
birodalmat is a nyugati hatalmak. Ott
voltak például a Romanovok, sokat tet -
tek az orosz népért a 19. században, egy -
más után hozták a reformokat, mégis
egymás után követték el ellenük a me -

rényleteket. Európában a 18. század ban
indult el a hamisítás, minden szálon.
Az egyházellenesség, a papok kifigu rá -
zása, az inkvizíciónak tulajdonított több
tízezer áldozat regéje… Holott lehetett
néhány száz em ber. Ráadásul a végső
ítéletet nem az egyház mondta ki so ha -
sem, hanem a világi hatalom. Kevesen
tudják, hogy Kapisztrán Szent János I -
tália főinkvizítora volt, mielőtt durva
köpenyében, kezében fakereszttel meg -
indult volna a török el len. Főinkvizí tor -
sága alatt egyetlen halálos ítélet sem
szü letett.

– A mag yar történelem szomorú
eseményei, a sok frusztráció hogyan
befolyásolta az évszázadok során a
nép pszichéjét és egészségét?

– Egyrészt nehéz történelmünk volt.
És ez nem maradhatott hatás nélkül. Rá -
adásul még folyamatosan  sulykolták is 
belénk, hogy mennyire sikertelenek, sze -
rencsétlenek vagyunk. De hát mennyi -
vel voltak sikeresebbek a lengyelek vagy
a balti népek?! Félmilliós lélek szám ban
érkezett ide a magyarság, s meg tudta
harmincszorozni magát sok-sok há bo -
rú, s a hatmillió abortusz ellenére! Te -
gyük hozzá, a környező országokhoz
csatolt magyarságot sem tudták fel szá -
molni, pedig szerették volna.

– Az mondják, a sok frusztráció
miatt olyan rosszak európai össze ha -
sonlításban a daganatos statiszti ká -
ink.

– Ezzel vigyázni kell. Az európai
népesség 22 százaléka szerepel a nem -
zetközi rákregiszterben. A 78 százalék
adatait a kórházi jelentések alapján vagy
éppenséggel azok nélkül becsülik meg. 
Nincs egységes statisztikai módszer sem.
1994-ben a Free Uni ver sity Am ster dam
vállalta fel, hogy kidolgoz egy egy sé -
ges európai rákregiszter szisztémát, de
azóta sem hallottam efelől semmit. Min -
den országban más statisztikai eljárá so -
kat használnak, mindenki küld valami -
lyen adatot, ami vagy igaz, vagy nem.

– Tehát tévúton járnak, akik a
frusztráció jelentőségéről beszél nek?

– A történelem rendkívüli módon
be folyásolja a következő generációk é -
letét. Őrült veszteségeink voltak, lega -
lább ötször lefejezték a mag yar értel mi -
séget, aztán jött ’56, amikor elvándo -
rolt kétszázezer em ber, s így tovább.
Ha az ország úgy áll az élethez, hogy itt
vagyunk, dolgozunk, s nem engedjük
belénk törölni a lábát senkinek, mind -
járt másként tekinthetünk magunkra.
Nyelvünk egy csoda. A No bel-díja sa ink
is ezen a nyelven tanultak, gondol kod -
tak. Teller Ede meg sem tanult rende -
sen angolul, volt egy titkárnője, akinek 
csak az volt a feladata, hogy angolra
fordítsa Teller mondatait.

– Miért éri ma is annyi támadás a
magyarokat?

(befejezés a 11. oldalon)

Az 1848. március 15-i pesti ese -
ményekről, a sajtószabadság életbe -
léptetéséről és a független mag yar
kormány megalakulásáról szóló hí -
rek, gyorspostán keresztül, március 
21-én érkeztek Nagybányára. Más -
nap a városi tanács közgyűlésén
elhatározták, hogy ezen örvendetes 
hírek közzététele érdekében már -
cius 23-án a városban nyilvános
gyűlést tartanak, melyen most már
a közteher-viselés elfogadásáról és
a jobbágyi kötöttségek megszün te -
té séről is értesítik a nagyszámú je -
lenlévőt. Az ekkor 8020 fős város a

közzétett híreket kitűnő lelkese dés -
sel fogadta. A városházára kitűzték
a nemzeti lobogót és az egész vá -
ros ban fényes ünnepséget ren dez -
tek. A pesti ifjúság 12 pontos kö ve -
telését magukénak vallották, Kos suth
Lajost, érdemei elismeréseként a
város díszpolgárává választották s
erről az országos főbb tisztségeket
és közösségeket átiratban értesí tet -
ték. A közbiztonság megőrzése érde -
kében a városban is megindul a
magát előbb még polgárőrségnek
nevező nemzetőrség szervezése...

BALOGH BÉLA:

1848-1849

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

MEGVÁSÁROLHATÓ
SZOMBATTÓL
a Teleki  Mag yar Házban.

KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!



Kusturica leplezte le
Ferenc Ferdinánd

merénylőjének szobrát
a Vajdaságban

Szobrot emeltek Gavrilo Princip -
nek, a vajdasági Tovarisevo faluban. A 
Ferenc Ferdinánd osztrák-mag yar trón -
örökös elleni merénylet elkövetőjének
emlékművét Emir Kusturica szerb
filmrendező leplezte le az első világ -
háború kitörésének 100. évfordulója
al kalmából. A bácskai Palánkához kö -
zeli faluból az első világháború előtt
kö rülbelül 50 fiatal tanult Szarajevó -
ban, ahol az Ifjú Bosznia nevű politi -
kai-forradalmi-nemzeti ifjúsági szer -
ve zet tagjai voltak - hangzott el a szo -
boravató ünnepségen. Matija Bec ko -
vic költő beszédében kiemelte: Princip
száz évvel ezelőtti lövése nem csak az
ő életét változtatta meg, hanem minden 
szerbét, aki akkoriban az Osztrák- Ma -
g yar Monarchia területén élt. Hangsú -
lyozta, hogy a háború szerb áldoza tai -
ról sem szabad megfeledkezni. Emir
Kusturica rendező - aki filmet készít a
merénylő életéről - arról beszélt, hogy
Princip nélkül nem létezne mod ern
szerb állam. “Mivel az országok kü -
lönböznek egymástól, gyakran elő for -
dul, hogy azok, akiktől azt várnád,
hogy magasztalják Principet, megfe -
led keznek róla, azok viszont, akiktől
semmit sem várnál, mindent meg tesz -
nek érte" - fogalmazott az alkotó, aki
ezzel arra is utalt, hogy Tovarisevo
lakosai állami támogatás nélkül, saját
forrásból emelték a szobrot. Korábban
arról is szó volt, hogy az első világ há -

ború századik évfordulója alkalmából
Belgrádban is szobrot állítanak Gav -
rilo Principnek, ez a terv azonban még
nem valósult meg. (mti)

Pizzát adott a “kukázó”
Rich ard Gere-nek

egy turista
Egy francia turista éhező kuká zó -

nak nézte a New Yorkban éppen filmet 
forgató Rich ard Gere hollywoodi film -
sztárt, és neki adta pizzája maradékát.
A The New York Post beszámolója
sze rint a jószívű járókelő, Karine Val -
nais Gombeau nem ismerte fel a szere -
péhez beöltözött és utcai szemetesek -
ben turkáló színészt. A 42 éves párizsi
nő férjével és 15 éves fiával tért be pár
napja egy manhattani pizzázóba, és on -
nan kilépve ment oda a “hobóhoz”,
hogy felajánlja neki pizzája maradé -
kát. Tört angolsággal, francia szavakat
keverve a beszédébe mentegetőzött a
szatyrot átadva, hogy a pizza már hi -
deg. Gere szemrebbenés nélkül elvette
tőle az ételt és ezt válaszolta: “Nagyon
köszönöm. Isten áldja meg”. Az asz -
szony csak a Post cikkéből értesült róla 
pár nappal később, hogy kivel hozta
össze a sors. “Őrült sztori. Hihetetlen,
hogy ilyesmi megtörténhet” - mondta
Valnais Gombeau, és elismerően tette
hozzá, hogy Gere a korához képest
“nagyon vonzó”. Gere New Yorkban a 
Time Out of Mind című filmet for gat -
ja, amelyben egy utcán élő férfit ját -
szik. (mti)

Németországban
majdnem minden tízéves
használja az internetet
Majdnem minden tízéves használja

Németországban az internetet, és az
okostelefon az egyik legfontosabb kom -
munikációs eszköz a gyerekek köré -
ben egy a napokban ismertetett felmé -
rés szerint. A német informatikai cé -
gek szövetsége (Bitkom) megbízásá -
ból készült vizsgálat szerint a 6-7 éve -
sek körében 76 százalék a legalább al -

kalmanként internetezők aránya, és a
tíz éves korosztályban már szinte min -
denki, 94 százalék internetezik. A tíz -
éve sek átlagosan 22 percet, a 16-18
éves korosztály tagjai pedig majdnem
két órát - 115 percet - töltenek el in ter -
netezéssel naponta. A kisebbek főleg
vi deókat néznek meg, vagy on line já -
tékokkal játszanak, és az életkor emel -
kedésével a tartalomfogyasztás mellett 
egyre nagyobb a szerepe a kommu ni -
kációnak, a közösségi portáloknak és a
kapcsolattartást szolgáló alkalma zá -
sok nak. Az okostelefon a tíz éven felü -
li gyerekeknél mindennaposnak szá -
mít, a 12-13 éves korosztályban már 85 
százalék a piacon alig néhány éve
meg jelent készüléktípussal rendelke -
zők aránya, és a 16-18 éves korosz tály -
ban az okostelefon az első számú esz -
köz a hozzáféréshez: ebben a korcso -
portban az internetezők 89 százaléka
okostelefonnal is használja a világ -
hálót. A második he lyen a note book áll 
69 százalékkal, a harmadik a személyi
számítógép 52 százalékkal. A táblagép 
egyelőre ke vés sé fontos, a felmérésben 
meg kér de zett 16-18 évesek 26 szá za -
léka mond ta, hogy használ táblagépet
interne te zés hez. Az életkor emelkedé -
sével egy re sokszínűbb az internet -
hasz nálat, és a 16-18 évesek már nagy -
jából meg egye ző arányban használják
a világhálót tar talomfogyasztásra,
kom mu nikáció ra és tájékozódásra.
Ebben a kor osz tályban 85 százalék
szokott videókat, filmeket nézni és 80
százalék hallgat ze nét az interneten,
míg 85 százalék közösségi portálok, 76 
százalék pedig üzenetküldő és cse -
vegőszolgáltatások révén baráti, rokoni 
kapcsolatokat ápol, és 83 százalék ke -
res a tanuláshoz, mun kához szükséges
információkat. A közösségi portálok,
kapcsolattartást szol gáló alkalmazások 
használata 10-11 éves kortól fordul
elő. A 12-13 éves korosztályban 42
százalék, a 14-15 éveseknél 65 szá -
zalék, a 16-18 éveseknél 85 százalék a
használók ará nya. A legnépszerűbb a
WhatsApp, a Facebook és a Skype,
utánuk a Google+ és az Instagram kö -
vetkezik. A felmérés alapján a német
fiatalok nagy többsége tudatosan vi -

szonyul a magánszféráját érintő ada -
tokhoz, ami főleg a szülői iránymu -
tatásnak tulaj do nítható - emelte ki a
kutatás berlini be mutatóján Di eter
Kempf, a Bitkom el nöke. A 16-18 éves 
korosztályban 88 százaléka ügyel arra,
hogy milyen in formációkat oszt meg
magáról, és a meg kérdezettek 80 szá -
zaléka számolt be arról, hogy a szülők
szokták kérni arra, hogy lehetőleg ne
közöljön túl sok magánjellegű infor -
mációt az inter neten. A családi nevelés 
mellett fontos az iskola is - emelte ki a
Bitkom ve ze tője. A szervezet javaslata 
szerint be kell emelni a közoktatási
tantervekbe az internet-használati
kom petencia ki alakítását és fejlesz -
tését. (mti)

A férfiak nem szeretik az
erősen kisminkelt nőket
Kevésebb sminkkel vonzóbbnak tart -

ják a nőket az emberek - állapították
meg brit kutatók, a Ban gor Uni ver sity
és Aberdeen Uni ver sity munkatársai.
A Quar terly Jour nal of Ex per i men tal
Psychology szaklapban közzétett tanul -
mányuk szerint hiába gondolják a nők,
hogy az erőteljes sminktől szebbek
lesznek. A Time által ismertetett fel mé -
résben a kutatók összesen 44 nőt kér -
tek meg arra, hogy sminkeljék ki ma -
gu kat úgy, mintha este bulizni men né -
nek. Rúzst, pirosítót, szemceruzát és
szempillaspirált egyaránt használhat -
tak. A nőket előtte és utána is lefo tóz -
ták, hogy kisminkelték volna magukat. 
A kutatók ezután úgy válogatták a ké -
peket, hogy 21 különböző fotóból álló
sminkelési skálát raktak össze. Majd
megmutatták a képeket az embe rek -
nek, férfiaknak és nőknek egyaránt. Az 
derült ki, hogy a nők és a férfiak egy -
aránt azokat a képeket kedvelték job -
ban, amelyeken a modellek a végered -
ményhez képest 40 százalékkal keve -
sebb sminket viseltek. A kutatók felté -
te lezése szerint a nők azért festették ki
magukat mégis erőteljesebben, mert
egy elképzelt standardnak akartak meg -
felelni. A kutatás következtetése sze -
rint a nők, amikor sminkelni magukat,
mások elképzelt preferenciához iga zít -
ják azt, mint kiderült tévesen. (time)

A szerelemről
VÍZSZINTES: 1. “A szerelem a

leg magasabb tetője a boldogságnak,
...” (Kármán József). 14. Egyre ko ro -
sabbá váló. 15. Álnok. 16. A Déli-
 Szpo rádok legnagyobb szigete. 17. Ru -
ha anyagot méretre vág. 18. Orosz illu -
zionista volt. 19. Japán műkorcsolyázó 
(Midori). 20. Határozott névelő. 21.
Ma ros-parti “hagymaváros”. 23. Be -
lém!! 25. Csillagászati szög. 28. Kat -
tog ni kezd! 29. Ot tawa polgárai! 30.
Hím kecske. 32. Melléd helyez. 34.
Ra vaszdi. 36. Karol. 38. Becézett Eri -
ka. 39. Bokorban lapulnak! 41. Világ -
bajnok lett sakkozó volt (Mihail). 42.
Talajt fogó (repülő). 44. Poliészter
alap anyagú műszál. 46. Görög betű.
47. Lóerő (röv.). 48. Telefon (röv.). 49. 
Albán folyó. 50. Lágy (ang.). 52. Mo -
ha medán női lakosztály. 55. Osztrák,
norvég és svéd gkj. 56. Két elnök! 57.
Testrészek! 59. ... királya; Jacques

Ibert operája. 61. Kettő odaáll! 62.
Szü lőföld. 64. ... ovo; eleve. 65. Test -
rész. 67. Filmesztéta volt (Lajos). 69.
Ezra Mannon fia. 71. Hadfi. 74. Kiönt
a folyó. 76. Levest eszik.

FÜGGŐLEGES: 1. Döngetés az
ajtón. 2. Gotovac tréfacsináló hőse. 3.
... Napoli, epoi mori; Nápolyt látni és
meghalni. 4. Női név. 5. Húst tartósító.
6. Thaiföldi és algériai gkj. 7. A hó -
özön része! 8. Mag yar és cseh gkj. 9.
Bajor művészcsalád. 10. Dohány. 11.
Rangjelző szó. 12. Moldvai város. 13.
Országos Rendezőiroda (röv.). 17. A
Korán egy fejezete. 20. ... atya bűne;
Queirós regénye. 22. Kórus. 24. “A
ma g yar tenger.” 26. Lopva felém pil -
lant. 27. Takarózni kezd! 29. Csőrös
agyagfuvola. 31. Rostmályva. 33. Ke rí -
tésszerű építmény. 35. Új-zélandi alagút.
37. Kissé boldog! 40. Kicsinyítő kép -
ző. 43. Kutrica. 44. Árbockosár. 45. Né -
ma védő! 48. Ötvösművész (Margit).
51. Ötórai ital. 53. Záhony határai! 54.
... Strauss; osztrák zeneszerző. 56. A
gondolat befejező része. 58. Német -
or szágban élő, szláv népcsoport. 60. A
Puskák és galambok című regény írója
(Sándor). 62. Miként. 63. Sémi nép.
66. Tartósító folyadék. 68. Relatív
(röv.). 70. Az egyik dimenzió. 71. A
ba kaének részlete! 72. Nátrium és va -
nádium vj. 73. Akié a tyúk, ... a tojás is
(közmondás). 75. Bent ráemel! 76.
Kávé!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Térhatású Mona Lisát
készített Le o nardo?

Le o nardo leghíresebb műve egyben a legrégibb ismert három di -
menziós alkotás egy része lehet - állítja két optikus, akik úgy vé lik,
hogy a 16. századi festmény, valamint a két éve Madridban fel lelt
másolata különös viszonyban állnak egymással.

2012-ben fedezték fel a madridi Mu -
seo del Prado fekete színű festékrétege
alatt a Mona Lisa látszólag jelenték te -
len koppintását, amely nagyon hasonlít 
a párizsi Lou vre falán lógó eredetire,
ugyanis még a háttér hegyormai is meg -
egyeznek. A festményt valószínűleg az 
itáliai művész, esetleg valamely tanít -
vá nya festette.

„Amikor először láthattam a két al -
kotást egymás mellett, egyértelmű volt 
számomra, hogy nagyon apró, de nyil -
vánvaló különbségek vannak a pers pek -
tívákban, amelyeket tulajdonképpen
hosszas szemlélődést követően bárki
felfedezhet” – mondta Claus-Chris tian 
Car bon, a németországi Bambergi E -
gye tem kutatója.

Car bon és a Mainzi Egyetem mun -
katársa, Vera Hesslinger levonták a kö -
vetkeztetést: az eredeti Mona Lisa és a
Pradóban található „testvére” egy kis sé
más nézőpontból lett lefestve. „Mind -
ez különösen szembetűnő, hogyha a
szemlélő a hamiskás mosolyú hölgy szé -
két nézi: a két éve megtalált festmény
esetében láthatjuk a szék tőlünk távo -
labb eső karfájának végét, az erede ti -
nél viszont nem” – mondta Car bon. A

szakértők úgy vélik, a spanyolországi
festményt az alkotója – a francia or szá gi -
hoz viszonyítva – egy kissé balról néz te.

A kutatók pontosan kiszámolták a
két festő egymáshoz és a modellhez vi -
szonyított helyzetét. A két alkotói hely
– tulajdonképpen a két művész szemei
közti középpont – mindössze 69 milli -
méternyire volt egymástól. (Mikor egy 
em ber egy tárgyat néz, a szemei az adott
tárgy két különböző perspektíváját ész -
lelik, azonban mindkettő perspektíva to -
vábbítódik az agynak, amely össze rak -
ja a háromdimenziós képet.)

A művészettörténészek szerint a két 
festmény térhatást eredményez és együtt
nézve a kettőt a mélység benyomását
kelti, s egyfajta háromdimenziós képet
eredményez. Felmerül a kérdés: vajon
Le o nardo és – vélhetően – egyik tanít -
vá nya szándékosan hozta-e létre ezt a
térhatású műpárt?

A kutatók nem találtak erre utaló nyo -
mokat, azonban Car bon rámutatott, da
Vinci intenzíven érdeklődött a három -
di menziós térhatás kérdése iránt. „Bi zo -
nyítékként kell kezelnünk e két fest -
ményt, ugyanis azt támasztja alá, hogy
a reneszánsz polihisztor nem csupán el -
méletileg, hanem gyakorlatilag is kutat -
ta a térhatást” – magyarázta a tudós. Ha
megnézzük a két festmény eredeti szí -
neit, a különbség egyedül a ruhák uj ja -
i nál érhető tetten, ugyanis az egyik e -
set ben pirosas, míg a másikban zöldes
színben pompáznak. Egy merész el kép -
zelés szerint mindez azért lehetett, mi -
vel a művésznek – a leltárja szerint –
színes szemüvegei is voltak: így a mo -
dellt egy piros-zöld (cián) okulárén ke -
resztül nézhette. Erre azonban nincse -
nek bizonyítékok.

Néhány szakértő szerint azonban hi -
bás az egész elmélet, és Le o nardo nem
a térhatással kísérletezett. Azzal érvel -
nek, hogy a két kép közti apró, de je -
len lévő különbségek nem illenek bele
a hipotézisbe. A Montreali Egyetem ku -
tatója, Mar tin Arguin szerint az is ellent -

mondásos, hogy a legtöbb különbség
függőleges, és nem vízszintes, amely lo -
gikusabb lenne az alkotó(k) két pers -
pektíváját tekintve. Ugyanakkor hoz zá -
tette: az észrevételek nagyon érde ke sek
és érdemes őket vitára bocsátani.

(mult-kor)

Mag yar mérnök is dolgozott a világhírű Csalagúton
Húsz éve, 1994. május 6-án II. Erzsébet brit királynő és Fran cois

Mitterrand francia elnök jelenlétében avatták fel a Nagy-Bri tan nia és 
Franciaország között a La Manche csatorna alatt köz vet len
összeköttetést teremtő Eurotunnelt. A Csalagút a múlt év szá zad egy
nagy mérnöki alkotása, amely véget vetett Anglia „fé nyes
elszigeteltségének”.

A Do ver és Calais között 34 km szé -
les, 45-120 méter mély La Manche csa -
torna a római kortól a második világ -
há borúig nyújtott szinte leküzdhetetlen 
védelmet a brit szigetek lakóinak, az u -
tolsó sikeres inváziót 1066-ban haj tot -
ta végre Hódító Vilmos. Az európai szá -
razföld és Anglia összekötésének gon -
dolata már 1750-ben felvetődött. 1802-
 ben Al bert Mathieu francia mérnök konk -
rét tervet terjesztett Napóleon elé, aki
jóvá is hagyta azt.

Az olajlámpákkal megvilágított ala -
gútban lovas kocsik közlekedtek vol na,
ám az angolok – nem ok nélkül – tar -
tottak attól, hogy ezek előbb-utóbb a
francia seregeket szállították volna át,
s így nem álltak kötélnek. 1881-ben ma -
gáncégek 1850 méternyi alagutat fúr -
tak a Doverhez közeli Folkestone-nál,
de miután a sajtó a vállalkozást Angliát 
fenyegető veszedelemnek állította be,

a munkát leállították. A második vi lág -
háború után, a hatvanas években a fran -
cia és a brit kormány állapodott meg egy
vasúti alagút építésében, ebből két-két
kilométer mindkét oldalon el is ké szült,
de az egyre növekvő költségek láttán a
brit állam leállította a beruházást.

A terv nem került le a napirendről, s 
1984-ben Francois Mitterrand francia
elnök és Mar ga ret Thatcher brit kor -
mány fő szándéknyilatkozatot írt alá a
csatorna alagút megépítéséről. A ki vi -
te lező és üzemeltető Eurotunnel vállal -
kozás 1986-ban alakult meg, a költsé -
geket brit, francia vállalatokból és ban -
kokból álló konzorcium fedezte, a rész -
vények csaknem felerészben magán kéz -
ben voltak. A tervezés során az alagút,
a függőhíd és a kettő kombinációja kö -
zül az első műszaki megoldása győ -
zött. Az alagutakban csak vasúti pályát 
terveztek, ennek a forgalom gyor sa sá -

ga és a levegőcsere szempontjából volt 
jelentős előnye, és teljesen kiküszö böl -
ték a szerelvények összeütközésének
lehetőségét is.

A munkálatok 1988. február 28-án
kezdődtek. Az alagutak kiásásához a két
oldalról 11 lézerrel irányított fúróbe ren -
dezés indult, ezek súlya együtt na gyobb 
volt, mint az Eif fel-toronyé. A beren de -
zések 1990. október 30-án találkoztak,
száraz lábbal először az év decem be ré -
ben ment át em ber a csatorna alatt. Az
építkezésen a „csúcsidőszakban” 12 e -
zer em ber dolgozott, a balesetek kilenc 
munkás életét követelték (érdekesség,
hogy az egyik szakasz főépítés- veze tő -
je a mag yar Klados Gusztáv volt).

A kiásott földet Do ver közelében
helyezték el, így Anglia területe 36 hek -
tárral nőtt. A kezdetben 9,4 milliárd dol -
lárra becsült költségek kis híján más -
félszeresre, 15 milliárd dollárra híztak,
amiben a biztonságra való törekvés, a
vízbetörések, vonatkisiklás, terrortá m -
adás, tűzvész lehetőségének minimali -
zá lása jelentette a legnagyobb tételt. Az
üzemeltető vállalat először 2007-ben tu -
dott szerény nyereséget kimutatni.

A megnyitást 1993 júniusára ter vez -
ték, de csak 1994 márciusában haladt
végig az első vonat az Európai Be ru há -

zási Bank vezetőivel. A hivatalos fel a -
vatásra 1994. május 6-án került sor, a te -
herszállítás még abban a hónapban meg -
indult, az első személyvonat 1994. ok -
tó ber 13-án ment végig az alagúton.

A brit Folkestone-t és a francia Ca -
lais közelében fekvő Coquelles-t össze -
kötő Csalagút 50,5 kilométer hosszú, eb -
ből 37,9 kilométer halad a tenger alatt.
Két nyolc méternél nagyobb átmérőjű
csőben a vonatok haladnak 160 km/órás
sebességgel, a harmadik, 4,8 m át mé -
rő jű alagút középen biztonsági és kar -
bantartási célokat szolgál. Az átkelés á -
rai magasabbak, mint a kompköz leke -
dé sé, de a menetidő alig 37 perc a ha jók
80 percével szemben. Egy személy au -
tó kat és utasaikat szállító szerelvény
775 méter hosszú, ilyen vonatokkal az
elmúlt húsz évben több mint 200 millió 
em ber utazott, az átszállított járművek
egyébként sorba állítva elérnének a
Holdig. Az alagutakban csúcsidőben 15
percenként futnak a vonatok, és termé -
szetesen teherszállítás is zajlik benne.
A Csalagút a japán Honsú és Hokkaidó 
szigetét összekötő Szeikan-alagút után
a világ második leghosszabb vasúti ala -
gútja, de a tenger alatti szakaszt tekint -
ve az első.

(mult-kor)

10 érdekesség a Napkirályról
1. A 72 éven át – minden európai

uralkodónál hosszabb ideig – regnáló 
XIV. Lajos uralkodása alatt Francia -
ország Európa vezető politikai és kul -
turális – valamint sokáig katonai –
nagy hatalma volt.

2. A közhiedelemmel ellentétben
sohasem hagyta el XIV. Lajos száját a
szállóigévé vált mondat: „az állam én 
vagyok”.

3. Bár testét minden reggel le mos -
ták egy nedves törölközővel, és kölni -
vizet is használt, a Napkirály a kora -
be li szokásoknak megfelelően nem volt
a mosakodás megszállottja. 1665- ben
mindössze egy alkalommal fürdött.

4. A Napkirály idejében meg tisz -
tel tetésnek számított, ha az uralkodó
valakit az árnyékszéken ülve foga dott.
A részvétel jogát több tízezer ara ny -
ért meg is lehetett vásárolni.

5. A Napkirály vacsorája jól meg -
szervezett szertartásrend szerint zaj -
lott, amelyhez közel 500 fős sze mély -
zet segédkezett.

6. Mivel a Napkirály udvarában csak
a királyi családnak álltak rendel ke zé -
sére hordozható árnyékszékek, a ke -
vés vécézésre alkalmas eszközzel ren -
delkező személyzet a legtöbb esetben 
ott végezte dolgát, ahol tudta.

7. Bár a legenda szerint a Nap ki -
rály alacsony termetének elfedésére vi -
selt magas sarkú cipőket, valójában ma -
gasabb volt a korabeli átlagnál.

8. A balettrajongó Napkirály uralko -
dása kezdetén a királyi udvarban szá -
mos balettelőadásban, többek között
Moliere darabjaiban is szerepelt.

9. Halála után az orvosok meg ál -
lapították, hogy a Napkirálynak – tor -
kosságának köszönhetően – az átla -
gos nál kétszer nagyobb gyomra és be -
lei voltak.

10. A Napkirály bebalzsamozott
szí vét a francia forradalom alatt el -
lop ták. A legenda szerint Wil liam Buck -
land őslénykutatóhoz került, aki jóí -
zűen elfogyasztotta a királyi test részt.

(mult-kor)
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Hu mor
- Apa, az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy yacht.
- És hogy kell írni, j-vel vagy ipszilonnal? És h-val vagy ch-val?
- Tudod kisfiam, így jobban megnézve mégiscsak egy halászhajó.

***
Két zsebtolvaj beszélget:
- El sem tudod képzelni, mennyire megromlott a közerkölcs.
- Mi történt veled?
- Tegnap óvatosan benyúltam egy egészen intelligens kinézetű em ber zse bé -

be. Képzeld, ez a gazember olyan óvatosan lehúzta a kezemről a gyűrűt, hogy
észre sem vettem!

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
• A XXIII. EKE Vándortábor

túrái 
• Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, 

az EKE egykori alelnökének em -
lékezete

• 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.

 Egy kanál ecet csökkenti
 a vércukorszintet

Egy kávéskanál ecet. Mindössze ennyi elegendő ahhoz, hogy
csökkentsük a vércukorszintünket.

Az ecet jótékony hatásával a
természetgyógyászok és a nép -
ha gyomány már régóta tisztában 
van, de eddig tudományosan nem
tudták alátámasztani a meggyő -
ző dést. A kutatók most azt ta lál -
ták, hogy az ecet az étkezési utá -
ni hirtelen vércukorszint-emel -
kedést előzi meg az által, hogy
„fékezi” a cukor felszívódását
elősegítő enzimet.

Az Amerikai Diabétesz Szövetség hivatalos lapjában a Di a be tes Care című
folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a rendszeresen ecetet fo -
gyasz tók körében az átlagnál 30 százalékkal kisebb mértékű volt az étkezés utáni 
vércukorszint-emelkedés, és az úgynevezett glikémiás válaszreakció is kiegyen -
súlyozottabb volt.

Mindez alátámasztja a természetes gyógymódokat értők véleményét arról,
hogy mérsékelt mennyiségű ecet fogyasztása jótékony hatással van a szervezet -
re. (kertvarazsmagazin)

A vörösborral megelőzhetjük
a fogszuvasodást

Íme, még egy ok a vörösbor mellett. Nem csak a hosszú élet titka, vagy a szív- 
és érrendszeri, illetve neurológiai betegségektől védő csodaszer, a vörösbor fo -
gyasztása étkezés közben és után segíti a megtapadó baktériumok leöblítését a
fo gakról, jelentik az olasz Paviai Egyetem kutatói.

Gabriella Gazzani professzor és munkatársai a Veneto régióból származó
alkoholmentes vörösborokkal kísérletezve állapították meg, hogy a borban nem
csak az ismerten fogszuvasodás gátló alkohol védi a fogakat a baktériumoktól. A 
borokból az úgynevezett vákuum-koncentráció technikával vonták ki az alko -
holt. Ezek után Strep to coc cus mutáns baktériumokból készítettek tenyészeteket.
A táplálékok cukortartalmán élő, zománckárosodást okozó baktérium elő szere -
tettel keveredik laboratóriumban a nyállal, és könnyen megtapad a nyállal be -
vont kihúzott fogakon, valamint a nyállal bevont kalcium-kerámia gyöngyökön.
Az alkoholmentes vörösbor azonban megakadályozta a baktériumokat a kita pa -
dástól.

Következő lépésként a kutatók meghatározták, hogy a vörösbor fogvédő ha -
tásáért a proantocianidinek, a korábban antioxidáns hatásukról ismert természe -
tes flavonoidok a felelősek. A vegyület számos ehető növényben, így az almá -
ban, a fahéjban, a kókuszban és a teában is megtalálható. A kutatók szerint a pro -
antocianidineket ki lehet vonni a borból, és önállóan is tanulmányozhatók lesz -
nek a száj egészségére gyakorolt hatásaik. Fogászati szempontból ugyanis sze -
ren csésebb a vörösbor megfelelő komponenseit izolálni, ugyanis a borban talál -
ható savak és cukrok még elő is segíthetik a fogszuvasodást.

A kanadai Quebecben található Laval Egyetem kutatói a vörösborban talál -
ható polifenolokról derítették ki, hogy segítik az ínyben a bakteriális fertőzésre
kialakuló immunválasz szabályozását.

                     (Forrás:medipress.hu)

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

• 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 nyug -
díjas korban hozzáillő komoly hölgy
is me ret ségét keresi komoly kap cso -
lat cél já ból. Telefon 0753-936828.

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

• Város központjában talál ha -
tó 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 szemé lyesen: Culturii utca 3
(Rivulus Szálloda)

• A Budapesti Semmelweis E -
gye tem ortopéd szakorvosai má -
jus ban konzultációt tartanak Nagy -
bányán csipő- és térdprotézisek
vagy egyéb ortopédiai problémák
kezelésére. E lő jegyzésért hívja a
0362-805132, vagy 0740-975199
telefonszámot.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
sze re tett édesanya, nagymama, déd -
nagy mama

CSISZÉR ZSUZSANNA
76 éves korában elhunyt. Nyu -

gal ma legyen csendes. Ezúton mon -
dunk köszönetet mindazoknak, akik 
utol só útján elkísérték és sírjára a
ke gye let virágait helyezték.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom,
hogy szeretett édesapám

JELENTCHI KÁROLY
életének 67. évében visszaadta

lel két Teremtőjének. Köszönetet
mon dok a családnak a szom szé -
doknak, ba rátoknak, volt munka -
tár saknak, a kik örök nyugalomra he -
lyezésén részt vettek, sírjára ko szo -
rút, virágot he lyeztek, részvéttel
osztozva fájdal mamban. Gyászoló
lánya Karolina

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Je lentchi Karolinának és család já -
nak, a drága és szeretett édesapja
elhuny ta felett érzett mély
fájdalmukban.

Nyugodjon békében!
Nagybányai Háló Mozgalom

Szomorú szívvel értesültem,
hogy a kedves és jó kollégám

Dr. VÉSŐ LÁSZLÓ
elhunyt. Őszinte részvétem a gyá -

szoló családnak. Dr. Fodor Miklós

A Fogászati Komplexum
egykori fogtechnikusai kegyelettel
emlékez nek volt főorvosukra

Dr. VÉSŐ LÁSZLÓ
fogorvosra

Nyugodjon békében. Őszinte
rész vétünk gyászoló családjának

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk arra a napra, amikor
egy évvel ezelőtt, május 6-án a
drága férj, édesapa, nagyapa

id. GERGELY GYULA
örökre eltávozott szerető kö -

rünk ből. Emléke, amely a
szívünkben él legyen áldott,
nyugalma csendes.

A bánatos család

Szomorú szívvel emlékezünk,
má jus 7-én volt 10 éve, hogy a
szeretett 

KONYICSKA JÓZSEF
örökre eltávozott.

Emlékét szívében őrzi a család.

HIRDETÉSEK 2014. május 9.

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!

* 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 tánc ház na -
gyob bak nak! Szeretettel várunk!

Nem tudják felszámolni
a magyarokat

folytatás a 7. oldalról

– Ez megy ezer éve. Folyton a vesz -
tünkről, a megsemmisülésünkről fo lyik
a szó. Arról, hogy eltűnünk. Miért, a basz -
kokat be tudták olvasztani? A bre to nok -
ról azt sem tudtuk, hogy élnek, most
elkezdtek kelta nyelven beszélni. A törté -
nelem arra tanítja az embereket, hogy
mindig eljön a kedvező pillanat a nem -
ze tek számára, csak vannak nemzetek,
akik ezt nem veszik észre. Vagy nincse -
nek felkészülve rá. Úgy érzem, ilyen volt
az a magyaroknak 1990-ben, amikor föl -
kínálták számunkra Kárpátalját. De nem
voltunk felkészülve a pillanatra. És nem -
csak a történelem hordozhat sok fruszt -
rá ciót, de a jelen is. Gondol-e komo lyan
arra valaki, hogy a mostani gyerekek
fele elvált családban él? Vagy vizsgál -
ja-e valami, mennyi kultúrszemetet önt 
a média  ezekre az amúgy is kiszol gál -
tatott gyerekekre?  

– Ez nem az egészségügy terepe…
– Szidják a hazai egészségügyet is.

Egy disszidens mag yar orvos jött ide
hozzánk a Harvardról, hogy kezeljük a

daganatos betegségét, mert nincs meg -
elégedve a kinti orvosokkal. Négyszer
volt vitánk szövettani kérdésben az e gyik
legfejlettebb s legnagyobb amerikai kór -
házzal. Mind a négy esetben  a mi pato -
lógusainknak volt igazuk, akik huszad -
annyit keresnek, mint a kintiek, s há -
romszor annyit dolgoznak. Nyilván ha -
sonló a helyzet más orvosi területeken
is idehaza. Mi mégis mindig a külföldit 
csodáljuk. Gátolni lehet a tehetséget, de
kikezdeni nem. Egy nép kumulatív ge -
ne tikai állománya konstans.

– Egy népé. De mi keverékek va -
gyunk már…

– Akkor is konstans. Ha olyan ge ne -
rációk lépnek színre, mint a reform kor -
ban, vagy Erdélyben a Szépműves Céh 
tagjai, akkor most is itt kell lenniük a
rendkívüli tehetségeknek, csak mindig
minden a lehetőségeken múlik és a hi -
ten, hogy meg tudom csinálni. És ne fél -
jünk az ellenünk indított akcióktól. Min -
den akcióra születik reakció. Az erdé -
lyi magyarok is eltűntek volna már, ha
nem támadják őket. Támadnak? Csak
a zért is összekovácsolódunk. Érdekes,
de erre odakint nem gondolnak?

(A magyarhirlap.hu oldalon megje -
lent interjú rövidített változata) 

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

Földes László HOBO
NAGYBÁNYÁN

Május 9-én, MA ESTE 19.00 ó -
rától 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 Gesztenyefa és a Berena Zenekar!
A belépés in gye nes. Előadását va cso ra
és borkóstoló kö veti, amelynek meghí -
vottja Bálint Zoltán arad- hegyaljai bo rász
lesz; a fűszert hoz zá ugyancsak Se bes -
tyén István fog ja biz tosítani.

A borkóstolóra előzetes hely fog la -
lás szükséges. Szeretettel vá runk min den
érdeklődőt! (TMH)

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

Megvásárolható a Házban!
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A jó, a rossz és
az igazmondó 

A sportszerű, mégis kemény védekezésnek, Görbicz Anita zseni a -
litásának és Ambros Mar tin tökéletes taktikai érzékének köszön he -
tően a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata rendkívül ma ga biztos
játékkal megvédte címét a Bajnokok Ligájában. A budapesti Papp
László Sportarénában elsőízben Fi nal Four-rendszerben
megrendezett döntőben 27-21-re verte a montenegrói Bu du cs noszt
Podgoricát. A harmadik helyen az FC Midtjyllandot 34-31-re le -
győző Vardar Szkopje végzett.

Négy különböző stílusú csapat ju tott
a hölgyek Bajnokok Ligájában idén be -
vezetett négyes döntőbe. A dán FC Midt -
jylland fiatal játékosai lendületére és a
gyors indításokra épített, a szezon előtt 
nagybevásárlást tartó, „újgazdag” Var -
dar Szkopje világsztárjai egyéni meg -
ol dásaira alapozott, míg a Buducsnoszt 
Podgorica az ellentmondást nem tűrő
kemény védekezésével jutott a legjobb 
négy közé. A címvédő Győri Audi ETO
a csoportmeccsek és a középdöntő so -
rán ugyan nem parádézott, de sokat mon -
dó, hogy veretlenül jutott a négy közé.

A győri sikerek kovácsa, a kispadra
2012-ben kinevezett Ambros Mar tin
székfoglalójában azt nyilatkozta, min -
den meccset meg akar nyerni. Akkor még
sokan legyintettek a spanyol trénerre,
de amikor a tavalyi Larvik elleni döntő
utolsó percében – döntetlen állásnál, az 
összesített eredményt nézve már biztos 
győztesként – elhangzott az „I want to
win this game”, azaz „meg akarom nyer -
ni ezt a meccset”, mindenkit meg győzött.

A mostani szezon előtt – a meg vál -
to zott lebonyolítási rendszert figye lem -
be véve – úgy nyilatkozott, a csapatnak 
nem a csoportmeccsek, és nem is a feb -
ruári és márciusi középdöntő alatt kell
jó formában lennie, hanem májusban.
Utóbbi a Buducsnoszt elleni vasárnapi
fináléban nyert igazolást, hiszen a Győ -
ri Audi ETO szezonbeli legjobb mér kő -
zését játszva, a találkozót végig uralva
nyerte meg története során második al -
kalommal a BL-t.

„A középdöntőben a Buducsnoszt
volt a legjobb csapat szerintem, de most,
amikor a legfontosabb volt, akkor a Győr
nyert. Amikor a játék dominált és nem
a verekedés, akkor érezni lehetett, hogy
csak mi győzhetünk” – összegzett a
spa nyol tréner a döntő után. A mag yar
bajnok a fináléban szinte tökéletes vé -
dekezést produkált, Ambros Mar tin tak -
tikai érzékét pedig jól jellemzi, hogy a
szezon során oly sokszor lebecsült győ -
ri szélsők remekeltek.

A világklasszisok sorát felvonultató 
mag yar bajnok keretében ugyanis a szé -
leken fiatal mag yar játékosok szere pel -
nek. Januárban ráadásul Szepesi Yvett
keresztszalag-szakadást szenvedett, így
kényszermegoldásként Kovacsics Anikó,
illetve a csapat legfiatalabb tagja, Kor -
sós Dorina játszott a bal oldalon.

Utóbbival kapcsolatban érdekes ség,
hogy a Fi nal Four előtt pénteken még
elballagott a középiskolában, majd hét -
főn már az érettségin volt jelenése, a
tételek közül pedig akár Aranyt is vá -
laszthatott. A Buducsnoszt elleni finá -
lé után Korsós elárulta, taktikai döntés
volt a szélek fokozott „használata”.

Elmondta, Ambros Mar tin külön fel -
hívta arra a figyelmet, hogy a mon te -
neg rói szélsők folyamatosan kiugrál nak 
a hatosfalból, így nagyobb terület ma rad
a támadóknak. A győriek fegyel me zet -
ten hajtották végre az utasításokat, amit

mi sem bizonyít jobban, hogy a szélről
tíz kísérletből kilenc gólt szereztek. A
mag yar csapat szakvezetőjének szavai
a 2013-2014-es szezonban is igazolást
nyertek, így ha jövőre esetleg arról be -
szél, hogy a következőkben két lab dá -
val játsszák a kézilabdát, talán azt is el
lehet hinni neki.

A csapatokra két nap alatt két mér -
kő zés várt az új lebonyolítási rendszer
miatt, ezért főként az első elődöntő fi -
no man szólva is visszafogottra sike rült.
Az FC Midtjylland el len a Győri Audi
ETO nagyjából annyit adott ki magá ból,
amennyi a győzelemhez szükséges volt,
és végül 29-26-tal jutott döntőbe.

A második elődöntő, a Szkopje és a
Podgorica között hasonlóan simán in -
dult, a montenegrói csapat vezetésével, 
a 2012-es bajnok azonban a második
játékrészben csupán öt gólt szerzett, így
hosszabbításra kényszerült (16-16). A
ráadásban a Buducsnoszt Cristina Ne -
a gu vezetésével végül legyűrte ellen fe -
lét (22-20), és készülhetett a győriek el -
leni fináléra.

A Győr és a Podgorica rész vé telé -
vel rendezett finálét a mag yar szaksaj -
tó úgy harangozta be, mint a jó és a
rossz párharcát. Azt is előrevetítették,
ez a mérkőzés választ adhat a kérdésre, 
hogy merre tart a női kézilabda. Arra a -
lapoztak, hogy az olimpiai döntőt ját szó
és Eb-győztes montenegrói válo gatott -
ra épülő Podgorica eredményessége dur -
va védőjátékában rejlik.

A fináléra kirendelt francia bírópá -
ros – a Bonaventura ikrek – azonban
már a döntő elején egyértelművé tette,
durva szabálytalanság esetén rögtön pi -
henőre küldik a vétkest, így a Bu ducs -
noszt játékosai nem igazán élhettek leg -
nagyobb fegyverükkel, a főszerepet pe -
dig a kézilabda játszotta.

A mag yar bajnok védekezése végig
kemény volt, de a sportszerűség hatá ra -
in belül maradt, még akkor is, ha a né -
gyes döntő egyetlen piros lapját Ko -
vacsics Anikó révén győri kézilabdázó
kapta. A taktikai fegyelmezettség ebben
a játékelemben is sokszor megmu tat ko -
zott: a világ egyik legjobb beállójának
tartott Dragana Cvijicset az első fél i dő -
ben remekül semlegesítették, a máso -
dik ban pedig amikor már gólhelyzetbe
került, nem szabálytalankodtak vele fe -
leslegesen.

A remek védekezés mellett az ETO
támadásban is bizonyította, hogy jelen -
leg a legjobb női csapat a világon. A 87 
találattal gólkirálynői címet szerző Gör -
bicz Anita találatai mellett (minkét ta -
lál kozón 7-7 gólt lőtt) tökéletes ütem -
passzokkal játszotta meg társait.

Kovacsics Anikó sokadjára bi zo nyí -
totta, hogy lehet rá számítani, hiszen –
főként az elődöntőben – csupaszív já -
té kával és nem mellesleg gólokkal já -
rult hozzá a teljesítményhez.

A világbajnok Eduarda Amorim a
legjobb pillanatokban talált be, míg Hei -

di Lökét a hétvége során ugyan nem ját -
szották meg olyan gyakran mint szok -
ták, a falban végzett munkája felbe csül -
hetetlen.

A címvédésben emellett óriási sze -
re pe volt a kétszeres olimpiai bajnok, a
négyes döntő legértékesebb játékosá nak
megválasztott Katrine Lundénak, aki a
kapuban nyújtott teljesítményével adott
magabiztosságot és tartást társainak.
Honfitársa mellett Löke a fantasztikus
közönséget is méltatta: „Ilyen kö zön ség
előtt nem lehetett rosszul teljesíteni. Az
elejétől kezdve tökéletesen véde kez tünk,
és Katrine is fantasztikus volt a kapu -
ban.”

A Papp László Sportarénában ren -
dezett Fi nal Four a női kézilabda ün -
nepe volt, a szervezők minden igényt
kielégítő munkát végeztek. Talán a mér -

kőzésekhez igazodva a szombati elő -
döntős meccsek alatt a hangulat kissé
még visszafogott volt, de vasárnap a te -
tőfokára hágott. A Győri Audi ETO ó -
riási buzdítás közepette ült fel ismét Eu -
rópa klubcsapatainak trónjára.

Az Európai Kézilabda-szövetség
(EHF) tavaly csak a 2013-2014-es ki í -
rásra vonatkozóan döntött a Fi nal Fo -
ur-rendszerről, ám Vetési Iván, a  ma -
gyar szakszövetség elnöke szerint a bu -
dapesti négyes döntővel nagyon elé ge -
det tek voltak, és már zajlanak a tár gya -
lá sok, hogy jövőre is a mag yar főváros
legyen a rendező. (Krónika)

Egyre közelebb a bajnoki címhez
a nagybányai HCM

A bajnoki rájátszásban a nagy bá nyai
HCM kézilabdás hölgyei megtették
az első lépést a bajnoki cím felé: Zi la -
hon győzték le az egykor szebb na po -
kat látott helyi HC csapatát. A tíz gó los
különbség a mieink javára önmagáért 
beszél. A visszavágót lapzártánk után 
rendezték.

HC Zilah – Nagybányai HCM 23
– 33 (12 – 14)

Zilahi sportcsarnok. Vezette: Do ru
Manea és Radu Iliescu (mindketten
Bukarest).

Büntetődobások: 9 – 7 (6 – 4, ki -

hagyták: Constantinescu 2, Varga, il -
let ve: Marin 2, Ghionea). Kiállí tá sok:
4 – 4 perc.

Zilahi HC: Muresan A., Inculet –
Constantinescu 10 (6), Pintea 5, Trif
3, Rob 3, Ciuciulete 1, Motogna 1, Ci -
obanu, A. Pop, Turcas, Varga, Cicic,
Somai.

Nagybányai HCM: Ungureanu (12
+ 2), Babeanu (5 + 1) – Gei ger 6,
Rudics 5 (4), Tatár 4, Nechita 4, Szűcs
3, Pirvut 3, Buceschi 4, Oltean 1, Ar -
dean Elisei 1, Marin 1, Ghionea 1, Bon -
dar, Dinis, Tomescu. (emaramures)

Öregfiú Focitorna Meghívó
XI. Pünkösdi Kupa (Szilágyzovány, 2014. május 17.)

A Szilágy megyei RMDSZ  szervező bizottsága, Ipp Község Pol gár -
mesteri Hivatala valamint Szilágyzovány RMDSZ szervezete ren de -
zésében tartjuk idén első öregfiúk focitornánkat a falu új, mo der ni zált
stadionjában, amely Thököly István biológiatanár nevét vi se li.

Várjuk minden mag yar közösség sa -
ját, nem importált és nem RMDSZ- i de -
gen csapatait, akik sportolni, szóra koz -
ni és barátkozni szeretnek. Kérjük, hogy
a feltétlen győzni akarók hagyják meg
ezt a tornát a szilágysági magya rok nak,
akik egymás kezét jönnek fogni. A zo -
kat a magas nívójú meccseket játszák
csak a megyei IV. ligában, vagy az
országos műfüves bajnokságban, eset -
leg a teremfoci rendezvényeken! Üzen -
jük azoknak, akik aktív, igazolt játé ko -
sok kal teszik tönkre öregfiaink focizni
vágyó igyekezetét.

Ez a torna az amatőrizmusról és a
baráti szeretetről kellene szóljon... Tá -
mogatjuk a szilágysámsoniak részéről, 
Bálint Vilmos kultúrházigazgató tol má -
csolásában hozzánk intézett kérését: 
ezután lehetséges legyen 50 éven felüli 
csapatok benevezése és megmé rette té -
se is. Tehát hagyományos csapat mel lett
hozni lehet tényleg öregfiús csa pa tot is!

A focitorna rendezésének gondja a
zoványi házigazdára (4 pálya, hango sí -
tás, zászlók himnuszok, büfé a szurko -

lók nak, egészségügyi személyzet, rend -
őrség, rendezők, tisztálkodási lehető -
ség, öltözők, élőzene, kulturális pro g ram,
vacsora, stb.), a diplomákat, a ku pá kat, 
a plakátokat Szalai István készíti, a já -
ték vezetők egy részét és a játéksza bá -
lyo kat Zilahról hozzuk.

Jelentkezni, benevezni, a játé koslis -
tát fénypostázni pénzügyeket  elintézni 
(15 + 10 RON csapatonként és 15 RON
személyenként vacsoramegváltás) 2014.
május 13-ig lehetséges, a csoport sor so -
lás május 14-én, szerdán délután 5-ó ra -
kor lesz a zilahi RMDSZ főtéri szék há -
zában.

Lehetséges, hogy a XI. Szent István 
- napi focitornát 2014. augusztus 23-án 
Ipp falu nem tudja vállalni (pálya gon -
dok miatt). Így tehát szabad a gazda, az 
rendezheti meg, aki hamarabb
jelentkezik.

MÁRKUS LÁSZLÓ polgár mes -
ter, tel. 0743-155740

KOVÁCS KURUC JÁNOS, tel.
0757-082838, e-mail: kurucjan csi@
ya hoo.com

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


