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Ünnepeljük együtt március 15-ét!
A világ bármely részén élő magyarok Nemzeti Ünnepére hagyo -

mányos programokkal készülünk Nagybányán és környékén. A nagy -
bányai március 15-i rendezvények ezúttal a cintermi Szenthá rom ság
templomban kezdődnek, az ünnepi programokba a nyíregy há zi Evan -
gélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai is bekap csolód nak. A Bá -
nyavidék településein templomi megemlékezésekre, mű velődési há zakba 
és temetőkerti koszorúzásokra várják az ünneplő magyarokat.

A nagybányai megemlékezésekre
március 15-én, szombaton, azaz hol -
nap kerül sor. Délelőtt 11.00 órától ö -
kumenikus istentisztelettel veszi kez de -
tét a megemlékezés-sorozat a cintermi
Szentháromság római katolikus temp -
lomban, egyházfők, nagybányai diá kok,
a Schola Rivulina Énekkar, a Teleki Ma -
gyar Ház kórusa és Németh László Gim -
názium diákkórusa közre működésé vel.
Az istentiszteletet zászlós felvonulás kö -
veti, a koszorúzó zarándoklatba a Tu -
rul-Sas Hagyományőrző Egyesület, a
Nagybányai Rákóczi Diákszövetség és
a Schönherr Gyula Történelem Kör fi a -
taljai, valamint cserkészek is bekap cso -
lódnak. Az előző évek hagyományos ál -
lomásait követve (ám ezúttal fordított
sorrendben) koszorúzni fogunk lege lő -
ször is a katolikus temetőben, a város
’48-as (és egyben legelső) pol gármes -
tere, Fésűs Menyhért emlékoszlopnál,
majd a Fekete Sas fogadó falán ta lál -
ható Petőfi-emléktáblánál, gróf Teleki 
Sándor Thököly-utcai szobránál (a Te -
le ki Mag yar Ház udvarán), a város li ge ti 
Lendvay-szobornál, s végül a virág he -
gyi református temetőben kialakított hon -
véd-sírkertnél. Az egyes helyszíneken
a református és római katolikus egyhá -
zak képviselői, a Lendvay Márton Szín -
játszó Kör, a Teleki Mag yar Ház és az
RMDSz fogadja házigazdaként a za rán -
dokokat. Az ünnepi programokba a nyír -
egyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim -
názium diákjai is bekapcsolódnak, Má -

té Zoltán mag yar-történelem szakos ta -
nár vezetésével.

Ünnep délutánján 18.00 órától a Vá -
rosi Színházban lesz díszelőadás. Fel lép -
nek a nagybányai 11. számú Nicolae
Iorga Általános Iskola diákjai, a Né meth
László Líceum énekkara, majd a szat -
mári Harag György Társulat ünnepi mű -
sorát láthatjuk, amelyre „Hazám, ha -
zám” címmel kerül sor.

Nagybánya környékén Szinérvá ral -
ján és Szamosardón március 14-én,
azaz ma délben 12, illetve 13 órától lesz -
nek megemlékezések, a református te -
metőben, valamint a templomkertben.
Domokoson ünnep napján délután 5 
órától tartanak (folytatás a 2. oldalon)

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei
mag yar hetilap

Felszerelt szerkesztőség,
működőképes nyomda, lap- és

könyv ki a dási engedély,
kiépített lapterjesztői hálózat,

előnyös székhely bér let.

Vállalkozók,
magánbefektetők,

egyesületek, politikai
alakulatok ér deklődésére

számítunk az újság
továbbműködtetése

érdekében.

RÉSZLETEK A
SZERKESZTŐSÉGBEN.

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tombola 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
hagyományainak hű á po lásáért 2012- ben a Ma g yar
Köz társasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

A sorsolásra kerülő festmény címe Híd utca a református templommal, mé -
re te 84x60 cm, felbecsült értéke 2000 lej. Az alkotást a Bányavidéki Új Szó
anyagi támogatására ajánlotta fel a művész. Ezúton is köszönjük!

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

Több tombolajegy = nagyobb esély!

Március 15-e -
a mag yar

nemzet ünnepe
Minden mag yar, így a má ra -

marosi magyarok is ugyana zok -
kal a felemelõ érzésekkel élik meg
az együvé tartozás és a szabad -
ság ünnepét.

Örömmel találkozunk, múltat
idézünk, emlékezünk a történe -
lemre, elõdeinkre, azokra az ese -
ményekre, amelyeket az idõ va ló -
sághûen örökített meg szá munk ra.

Büszkék lehetünk õseinkre,
akiket szívesen emlegetünk, mert
szándékosan vagy tudatlanul is
sokat tettek embertársaikért, a
ha zájukért és maradandót al kot -
tak, hogy utódaiknak boldogabb 
életet teremthessenek.

A sors tettre kész, szorgalmas 
népeknek mindig juttatott tenni -
valót, melyek megvalósításához
kiemelt célokat, esetükben a test -
vériség, szabadság és egyenlõség
megvalósítását tûzte ki.

A világban élõ magyaroknak
március 15-e többet kell hogy je -
lentsen. Megmaradásunkért való
küzdelmet, több odafigyelést, e -
gyüttmûködést, együttérzést és
sze retetet kíván.

Emlékeztet arra, hogy mind -
ez a többi nemzettel együtt mû köd -
ve, a köl csönös megértés és tisz -
telet szel lemében valósítható meg.

Méltóságteljes ünneplést kí ván
Önöknek:

Dr. Bónis István
parlamenti képviselõ

Ismét Nagybányán
a Tiberius Kvartett!
Nagybányán hangver senye zik

ismét a marosvásárhelyi
Tibe ri us Vonósnégyes

A kvartett több mint 15 éve mű kö -
dik, tagjai a Marosvásárhelyi Filhar -
mónia zenekarában játszottak, majd
2008-ban az intézmény vonósné gye sé -
vé váltak. Repertoárjuk felöleli Haydn, 
Mo zart, Bee tho ven, Schu bert és Schu -
mann műveit, ugyanakkor más ze ne -
szerzők műveit is játsszák. Az együttes 
tagjai: Molnár Tibor – I. hegedű, Lo ko -
di Károly – II. hegedű, Molnár József – 
brácsa, Zágoni Előd – cselló.

A március 19-én, szerdán 18.00 ó -
rakor a Teleki Mag yar Házban kez dő -
dő nagybányai koncert programja:

– J. HAYDN III., G-moll vo nós né -
gyes, op.20.

– MOZART D-dúr vonósnégyes,
kv. 155.

– BEE THO VEN II. G-dúr vonós -
né gyes, op.18.

Szeretettel várjuk kedves közönsé -
günket március 19-én, szerdán dél u tán -
ra, a Teleki Mag yar Házba!

Így szemléltették az 1848-as eseményeket a szinérváraljai gyerekek a
2011-es megemlékezés alkalmával. (Fotó: Tamási At tila)
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Egyházi hírek
* Koltón minden mag yar nemzeti

ünnepének jegyében március 16-án a
VÁMFALUI gyülekezettel közösen tar -
tunk megemlékezést. Istentisztelet 10.30
órakor. Igét hirdet Balla Gábor lelki -
pásztor. A templomi szertartás után ko -
szorúzás a kastélykertben, majd lo vas -
bandérium felvezetésével zarándoklat
a temetőben lévő két 48-as kegy hely -
hez, ahol elhelyezzük a kegyelet virá -
gait. Minden érdeklődőt szeretettel vá -
runk!

* Vasárnap 12.00 órai kezdettel
unitárius istentisztelet az evangélikus 
templomban.

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
tör tökön és vasárnap a szokásos idő -
pontban tartja istentiszteleteit, melyek -
re mindekit nagy szeretettel várnak.

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony plébániatemplomból kísértük
u tolsó útjára Tatár Károly testvérünket,
aki 52 évesen hunyt el. Nyugodjon bé -
kében!

* Ugyanitt Şerban Ştefan, Mol do -
van Alin és Kiss Ildikó tartotta kereszt -
víz alá Briciu Raimond és Tirjovan
An na kisfiát, aki a keresztségben a
Sasha Nicolas nevet kapta.

* Március 16-án, a vasárnapi szent -
mise keretén belül kerül sor a teme tő -
ben elhelyezett régi sírkövek megko -
szorúzására.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomából he -
lyezték örök nyugalomra Dobroiu szü -
letett Kocsvári Irén  testvérünket, akit
93 évesen szólított magához az Úr, va -
lamint Papp született Dobai Rozália
testvérünket, aki 99 évesen hunyt el.

* Ugyanitt részesült a keresztség 
szent ségében Ştecz Gavril és Tardi E -
ni kő kisfia, aki a keresztségben az A -
lexandrian nevet kapta. Keresztszülők 
voltak Făt Constantin és Anca, vala mint
Szilágyi Richárd.

* A felsőbányai református egy -
házközségből helyezték örök nyu ga -
lomra Kormos István testvérünket, akit
77 évesen szólított magához az Úr.

* A felsőbányai református temp -
lomban, a vasárnapi istentiszteletet kö -
vetően, március 16-án a kerül sor a szo -
kásos ünnepi koszorúzásra, amelyre min -
denkit nagy szeretettel várnak. 

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus gyülekezetben részesült a kereszt -

ség szentségében  Baczó Johanna, Ba -
czó László József és Balogh Beáta A -
má lia református szülők lánya.

Hirdetések -
Szentháromság Plébánia

Nagyböjt második vasárnapja

* A Cinteremben történő munká la -
tok miatt, a templomba csak a Crişan
utcáról, a sekrestyén keresztül lehet be -
menni.

* Nagyböjt folyamán, minden pén -
teken d.u. 5.15 órától keresztút, melyet 
a plébániai csoportok vezetnek, a kö vet -
kező beosztás szerint: Ferences Világi
Rend, Mária Légió, Nőszövetség, mi -
nis tránsok, ifjúság és Egyháztanács. A
szentmise 6 órakor kezdődik, melynek
végén keresztcsókolásra hívjuk a részt -
vevőket.

* Plébániánk zarándoklatot szer vez
Lourdes-ba, május 8-16. között. Útvo -
nal: Nagybánya – Velence - Udine – Pa -
dova – Milano – Menton – Nice – Lourdes
– Touluse – Cannes – Nice – Torino –
Treviso – Velence - Nagybánya.

Költség: 400 EUR/személy. Az ár tar -
talmazza az utazási költséget egy mo -
dern, kényelmes autóbusszal, szállás+reg -
geli  2,3 *-os szállodában - 8 éjszakára, 
illetve 4 ebéd és 4 vacsora. Jelentkezni
lehet a szentmisék után a sekrestyében, 
vagy a plébánia irodáján munka na po k -
on  9.00-13.00 óra között.

* Március 19-én, szerdán Szent Jó -
zsef ünnepe. Templomunkban szent mi -
se lesz d.e. 8 és 10 órakor. A Szt. József 
templomban este 6 órakor lesz a búcsú
szentmise. (Bunda Csilla Annamária)

2014. május 25-én a magyarság európai képviseletéről döntünk. Fontos, hogy
minél több erdélyi magyart küldjünk Brüsszelbe. Mert érdekeinkért csak ők
küzdenek, értékeinket csak ők viszik el Európába.

Támogassa Ön is aláírásával az RMDSz európai képviselői listáját! Aláírni 
Nagybányán az RMDSz szék ház ban, na ponta 9.00-16.00 óra között, vala -
mint vidéken a helyi szervezeteknél lehet. Ugyan ak kor várjuk azok je lent -
kezését is, akik segíteni szeretnék munkánkat a kampány folyamán.

Vadonatúj mag yar nyelvű műsorok
indulnak a TL+ csatornán!

Zene, játék és szórakozás!
Zenés élő kívánságműsorunkban

köszöntsék fel szeretteiket, ba rá ta i -
kat minden péntek délután 16.30-

 18, szombat 13-15 és vasárnap
15-16 óra között.

Várjuk hívásaikat a 0362-089990
telefonszámon.
Tekintsék meg

Asszonypataka
című talk show műsorunkat minden hétfő délután 17 órától.

Ünnepeljük együtt
március 15-ét!

(folytatás az első oldalról) emlékező is -
ten tisz te le tet. Felsőbányán ugyanebben az 
órában a Művelődési Házba hívják a kö zön -
séget ünnepi díszelőadásra. Koszorúzásra itt
más nap, vasárnap kerül sor. Magyarlápos
és Koltó március 16- án, vasárnap ünne pel.
Magyarláposon a városi Művelődési Ház -
ban lesz mű sor és megemlékezés, Koltón
pedig - az ünnepi istentiszteletet követően
- Pető fi, valamint gróf Teleki Sándor hon -
véd ez redes szobraihoz vár ják az érdeklő -
dőket.

A programokra szeretettel várunk min -
denkit, aki szívében magyarként é rez! (déel)

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 kö zött;

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 kép -
vi selő te le fon szá ma:
0726200756.

Az AXA tévé kedd este 8.00
órakor kezdődő adásában Hit -
ter Ferenc szerkesztő meg hí -
vottja Deák László, az Erdélyi
Kárpát-Egyesület országos al -
el nöke.
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Régi idők mozija
Magyarországon először 1896-ban vetítettek mozgó -

fényképeket, a nagybányaiakat  pedig először a múlt szá -
zad elején ejtette bámulatba a francia Lu mi ere testvérek
találmánya.

1904-ben, no vem ber végén Nagybányán rikító falra ga -
szok hirdették, hogy a Szent Miklós téren ponyvával fedett 
sátorban a Wollner-fivérek kinematográfiája szórakoz tat ja 
a nagyérdemű publikumot. A vállalkozó szellemű test vé -
rek, akárcsak a vándorszínész társulatok, az Osztrák-Ma -
g yar Monarchia sok városába eljutottak. A Wollner-fivé -
rek azt állították, hogy mozgóképszínházuk hat ívlámpája
és 15 izzólámpája erős fényei az egész várost bevilágít -
ha tják. Az áramot egy 15 lóerős dinamó szolgáltatta. A
moz góképeket egy öt négyzetméteres vászonlepedőre ve tí -
tet ték.

 Miközben a piactéren egy nagypapa a kinematográf
plakátját olvasta, unokája ezt kérdezte tőle:

- Tetszik tudni, hogy milyen a mozgóképszínház?
- Én úgy gondolom, hogy valaki a kinematográfban

pálcikákra ragasztott képeket mozgat ide-oda egy nagy le -
pedőn - magyarázta mosolyogva az okos nagytata.

A Wollner-fivérek kinematográfjában olyan képek pe -
regtek, amelyeket az Uránia Mag yar Tudományos Egye sü -
let készített. Nagybányán a legnagyobb sikert a 20 perces, 
10 mozgófényképet és 170 színes állóképet tartalmazó, az
orosz-japán háborút megörökítő összeállítás aratta.

Az Uránia állóképeket vetítő készülékeket kölcsönzött 
ol csón vidéki iskoláknak és művelődési egyesületeknek. 
1903-1910 között a nagybányai főgimnázium, valamint má -
ramarosszigeti oktatási intézmények többször kölcsönöz -
tek vetítőkészülékeket. A vetítésre gyakran meghívták azo -
kat a fővárosi tanárokat, mérnököket, akik a különböző té -
májú képsorok szövegeit írták.

Nagybányán és Felsőbányán még a múlt század het ve -
nes éveiben is a mozibajárás kedvenc időtöltésnek számí -
tott. A múlt század hatvanas éveinek második felében ér -
té kes hazai, mag yar, szovjet és nyugati filmeket vetítettek.
Természetesen akkor is akadtak olyan szerelmespárok, a -
kiket a nézőtér cinkos félhomálya csábított a filmszín ház -
ba. Az is gyakran előfordult, hogy az udvarló sorban állt a 
pénztárnál, hogy nemcsak szíve választottjának, hanem a
mamának és a papának is jegyet vásároljon, de a jegyeket
úgy kérte, hogy a szülők egy sorban üljenek.

1956-ban egy augusztusi délutánon sikeres egyetemi
fel vételim után A szerelem gitárai című német filmet néz -
tem meg egy kolozsvári moziban. Miközben a napfényes
mediterrán tájakban gyönyörködtem, és Vico Torriani o -
la szosan lágy hangját és a Mantovani zenekar virtuóz he -
gedűseit hallgattam, úgy éreztem, hogy a világ a lábam e -
lőtt hever, és néhány év múlva a Rio de Ja neiro-i Co pa ca -
bana trópusi strandjának aranysárga homokjában fogok
napfürdőzni. 1958-ban évfolyamtársaimmal, Kovács Le -
ven tével, aki később a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának művészeti vezetője és egye te -
mi professzor lett, valamint Matekovics Jánossal a Bánffy 
palota udvarán a múlt század húszas éveiben felépített mo -
ziban néztük a Szállnak a darvak című szovjet filmet. A
mozizás után egy kisvendéglőben arra a következtetésre ju -
tottunk, hogy a Cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát el -
nyert, a háború értelmetlenségét, a lelki folyamatokat szug -
gesztíven, érzékletesen ábrázoló alkotás forradal masí tot -
ta a filmművészetet. Arról álmodoztunk, hogy közösen fo -
gunk írni egy forgatókönyvet, de az álmunk nem teljesült
be. A fáradhatatlan Matekovics János, a neves újságíró
később sikertelenül próbálkozott erdélyi mag yar filmek lét -
rehozásával.

Jelenleg Nagybányán egyetlen hagyományos mozi, az
önkormányzat tulajdonába került Dacia Filmszínház, va -
la mint egy plázamozi működik. Megyeszerte sok film szín -
házat bárrá, szerencsejáték-barlanggá alakítottak át, mert
a mozik nem tudják felvenni a versenyt a tévével, a ká bel -
tévé-hálózatokkal. Sajnos, csak néhány tévécsatorna su -
gároz elgondolkodtató, a valóságot hitelesen tükröző, íz -
lést, látókörünket szélesítő, nemes érzelmekkel telített, lé -
lektisztító filmeket.

Szeretném visszaemlékezésemet derűt keltve befejezni,
ezért felelevenítek egy viccet a  régi idők mozijáról:

- Tessék ideadni a panaszkönyvet, és még egy jegyet! - 
mondja dühösen egy falusi bácsi egy városi mozi pénz tá -
rosnőjének.

- De bácsi, maga már a negyedik jegyet vásárolja.
- Hát éppen ez az! Ahányszor bemennék vele, a bejá -

ratnál áll egy nő, és mindig széttépi azt.

Boczor József

Programajánló ak ciót hirdet a Főtér Fesztivál Egyesü let
A Főtér Fesztivál Egyesület és a FF 2014 szervezői programajánló

akciót hir detnek. A Nagybánya.ro portál fő ol da lán elérhető a prog ram -
ajánló űrlap. Fel kérjük a szervezeteket, csopor tosulá so kat, egyházi és
oktatási in tézményeket a jánljanak programokat az idei Főtér Fesz ti -
vál ra, jelezve a rész le teket és a le bo nyo lítási szándékot is. A kitöltött
űrlapokat legkésőbb április 1- ig várjuk a Fő tér Fesztivál e-mail cí mé -
re: foterfesztival@nagybanya.ro. Továbbá kérjük je lez zék, ha szerve -
zetük, intézményük szeretne a Főtér Fesztivál Part ne re minő ség ben

szerepelni (részletek személyesen a Főtér Fesztivál Egyesület ve zetőinél, vagy e-mailen).
Az idei rendezvény szeptember 19-21 között lesz megtartva. (Főtér Fesztivál Egyesület)

Március 15-én megújult
külalakkal köszönti

olvasóit a Nagybánya.ro
10 éves fennállásának

évfordulóján új külalakkal indul
újra a Nagybánya.ro portál.

Az új hírportál a mai virtuális kommu ni ká -
ciós igényeknek, mondhatnánk vívmányoknak 
megfelelő módon lesz felépítve, így egy dina -
mikus, mod ern, de a földrajzi és közösségi sa -
játosságainkhoz igazodó információs platfor -
mot fogunk bemutatni. Egyelőre csak a hírro -
vatok újulnak meg, egyúttal új hírrovatok is
nap világot látnak. Egyes, főleg kulturális ol -
dalak, rovatok megmaradnak, emlékeztetve a
„régebbi időkre”. Az új Nagybánya.ro-n több
hír lesz, gyorsabb és könnyebb navigációt biz -
tosítunk, hírlevél szolgáltatás is lesz. A hírek
kommentelhetők lesznek, összeköttetésben a kö -
zösségi portálokkal. Kép- és videótárat hozunk 
létre. Új jelmondatot is kap a Nagybánya.ro:
Olvass velünk, itthon és a világban! 

Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ma gán -
személyeket, intézményeket és kereskedelmi
társaságok képviselőit, ha szeretnék támogatni
a Nagyábnya.ro felújítási munkálatait, jelezzék
szándékukat e-mail címünkön, vagy telefonon
(szerkesztoseg@nagybanya.ro, 0745 363 441).
A Vituális Nagybánya Egysület bankszámla szá -
mai: 

Lej: RO42 RZBR 0000 0600 1157 9109 
Euro: RO62 RZBR 0000 0600 1157 9428 

Értékéljük és megköszönjük a projekt bár -
milyen más módon történő támogatását is. Az
együttműködő cégeknek természetesen in gye -
nes reklámfelületeket is biztosítunk. 

Tervünk eddigi támogatói: Zup Demi Com
(Karsay Gábor), Stu dio Z (Marosán Zoltán
mű építész), Strenger Er-Pol (Strenger Fe renc). 
Köszönjük! 

Pintér Zsolt 
szerkesztő 

A tisztánlátás
végett...

Választási év lévén - mind Romániában és
Magyarországon, mind pedig az Európai Parla -
mentben -, lapunk, mint hírcsatorna, nem uta -
sít hatja vissza a kampányhirdetésekre vonat ko -
zó kéréseket. Egyrészt kötelességünk ezeknek
a felkéréseknek eleget tennünk, bármelyik tör -
vényesen működő pártról vagy politikai szer -
vezetről is legyen szó, másrészt pedig a lapot
fenn kell tartanunk valahogy, az előállítási költ -
ségeket fedeznünk kell.

Egy reklámügynökség keresett meg minket

azzal, hogy ügyfele számára szeretne hirdetni,
akár a továbbiakban is, így került múlt héten az
Új Szóba az a bizonyos kampányújság. Ez nem
jelenti azt, hogy szerkesztőségünk a Bánya vi -
dé ki Új Szóban hirdető pártok iránt elkötelezné
magát. Kizárólag üzleti megfontolásokból vál -
laltuk a szórólapozást.

Nem ígérhetjük, hogy az elkövetkező idő szak -
ban nem lesznek további hasonló kampány a nya -
gok, politikai hirdetések a lapban, sőt, őszintén
megvallva bízunk benne, hogy minél több ha -
sonló megkeresésben lesz részünk, és ezáltal
ki csit csökkenthetünk az Új Szó kiadójának a -
nyagi terhein.

Bízunk megértésükben!

A szerkesztőség

Homokszemcsék
a szemben

1.) Február második felében két ízben is jár -
tam a Szilágyságban, és sok érdekességet lát -
tam. Ezek közül megemlíteném, hogy reklám te -
rén milyen találékonyak vagyunk. Az egyik fa -
luban például a gazda csöves kukoricákkal ag -
gatta tele az útmenti diófáját, akárcsak kará -
csonykor díszekkel a fenyőfát, ezzel adva tud tá -
ra az arrafelé látogató idegeneknek, hogy van
eladó kukoricája. A látvány magáért beszél. Mi 
is megálltunk egy pillanatra.

2.) Szamoscikón (Máramaros megye) át ha -
ladva szomorúan tapasztaltam, hogy magyar -
ságunk ismét szegényebb lett egy kastéllyal. A
Péchyek kastélyáról van szó, melyet az 1990-es 
évek első felében nagyon is meg lehetett volna
menteni, de ugyebár Burebista nem ezen a he -
lyen vágta földhöz boroskancsóját. A Péchyek
szamoscikói ágazat, Péchy László kővárvidéki
al kapitány és Sarmasági Krisztina fiával, Ist ván -
nal indul meg, aki 1827-1829 között közép szol -
nokvármegyei előbb helyettes, majd rendes fő -
jegyző, 1829-1835 közt előbb helyettes, majd
rendes alispán. Volt országgyűlési követ is. Volt
gyermekei: László, István, Zsigmond, Mihály,
Mária és Klára. Családi címerük három rész -
re oszlik: középen vö rös, felső és alsó ré szén
kék udvar; a pajzs alján a kék udvarban kiemel -
ke dő sziklán hol ló áll, mely szét ter jesztett szár -
nya i val a vörös udvar te rét foglalja el. A volt
kastélyról még annyit (egy helybeli mondása sze -
rint), csak az nem vitt innen valamit, aki nem
akart.

3.) Témánál maradva, ezelőtt 65 évvel,
1949. március 4-én vitték el Szamosardó u tol -
só földbirtokosát, Fodor Blanka kisasszonyt, a
máról holnapra kommunistává lett pár hely be -
li segédletével Szamosújvárra. A hátramaradt
épületrészekben évtizedekig működött az álta -
lá nos iskola bentlakása, így ennek köszön he tő -
en nem került lebontásra, széthordásra.

Vicsai György

Olvassa a megye 
legjobb

MAG YAR
lapját!
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Nagybányai Háló-s
farsangi batyubál

IV. alkalommal szervezett farsangi batyubált a nagybányai Há -
ló Mozgalom, 2014. február 28-án, pénteken a Teleki Mag yar Ház -
ban. Közel 50, minden korosztályt képviselő nagybányai és bá nya -
vidéki jött együtt elűzni a telet, de budapesti és nagyváradi ven dé -
gek is megtisztelték az eseményt. Látványos jelmezek, megannyi díj,
sok vídámság, közvetlenség, zene és tánc, nótázás és a batyuban ho -
zott finomságok tették az estét rendkívül kellemessé.

A farsangi bált Uglár Sándor, a nagy -
bányai Háló főbogozója nyitotta, majd 
Szeibert András, a Kárpát-medencei Há -
ló egyik alapítója és egyben a Háló ve -
zetőségi tagja köszöntötte a résztve vő -
ket. Megköszönte a helyi mag yar kö -
zös ség összefogását és összetartását, majd
a Kárpát-medencei kapcsolatrendszer
összetartó erejéről beszélt:

„Ezeket a helyi találkozókat szépen
csináljátok meg. Érezzétek jól magato -
kat benne, lelkesítsétek egymást és fog -
jatok össze.” „Erősítsétek a helyi fo lya -
matokat és a helyi mozgásokat, de so -
ha ne felejtsétek el, hogy ezt miért csi -
náljuk, és azt a bizonyos kár pát-me den -
cei összetartást, azt a kapcso latrend szert
ne felejtsétek el soha sem.”

A nagybányai mag yar közösség ösz -
sze tartó ereje, a kíváncsiság elhozta a
rendezvényre a nagyváradi Konrád Ka -
talint, a Partiumi Háló régióvezetője,
egyben a Háló vezetőségi tagja.

„Amikor Nagybányáról beszélek min -
dig az jut eszembe, hogy itt sok olyan
ember él, akinek nagyon fontos az, hogy
magyarul beszélnek, nagyon fontos az,
hogy Istenben higgyenek, és ez az össze -
tartó erő tartja bennük a lelket, hogy
tovább is tudjanak sok-sok rendezvényt 
szervezni.” – mondta Konrád Katalin,

a Partiumi Háló régióvezetője. To váb -
bá szép estét kívánt, és sok ilyen szép
rendezvényt „sok-sok jó találkozást egy -
mással, egymás szemébe nézve, és egy -
mástól őszintén megkérdezve, hogy vagy?
Őszintén, hangzodjanak el azok a vála -
szok, amik bennetek vannak. Tartsátok
meg ezeket a jó szoká saito kat, hogy ta -
lál koztok egymással minél töb bet, mi -
nél gyakrabban, hisz egymást csak így
tudjátok támogatni” – mondta be fe je -
zésül Konrád Katalin, a Partiumi Háló
régióvezetője.

A jelmezek között volt katicabogár, 
méhecske és varázsló, az eseményre el -
jött Piroska, a Nagy ho-ho-horgász, ott
voltak a roma, a mexikói, az indiai nem -
zetiség képviselői, egy amerikai far mer
család, de volt, aki egyenesen az M3-
 ról, vagy a délutáni teát jött fel szol gálni.

Minden jelmezt díjaztak, és minden 
tom bolajegy nyertes volt. A tombo la -
jegyek eladásából rendezvények költ -
sé gét fedezik.

A jelenlevők örvendtek egymás nak,
rendkívül jól érezték magukat egymás sal.

Gorga Mária saját versét szavalta el.
A IV. nagybányai Háló-s farsangi

batyubál mottója: „Evezz a mélyre és
vesd ki a hálót”. A nagybányai Háló
idén ünnepli 10. évfordulóját.

„Itt Nagybányán ezelőtt tíz évvel
kezdődött el. Bizonyos értelemben van
ennek egyfajta gyümölcse, mert ahogy
én látom, ahogy én érzékelem, stabi li -
zálódott, és megerősödött. Ezalatt a tíz
év alatt egy alapcsoport, egy alapkö zös -
ség alakult ki, akik tudnak együtt dol -
gozni, eljárnak együtt különböző prog -
ramokra, szervezik ezeket a progra mo -
kat, és ez óhatatlanul vonzza maga u -
tán azt, hogy van egy kisugárzása” –
vallotta Szeibert András, a Kárpát-me -
dencei Háló egyik alapítója.

„Nagyon szép találkozóra gyűltünk
itt össze Nagybányán. A nagybányai 10. 
évfordulós találkozók sorában az első
a farsangi bál. Nagyon, nagyon fonto sak
ezek az események, amikor így az em be -
rek szórakoznak is, és találkoznak egy -
mással. Találkoznak mindazzal a régi
hagyománnyal, amit gyermekként meg -
éltek, és azokat mind átadják gyer me -
keiknek, azoknak a fiataloknak, akik meg -
jelennek. Megmutatják azt, hogyan le -
het szépen szórakozni, hogyan lehet jól 
szórakozni, és hogyan lehet ezeket a mi 

hagyományainkat, többek között a far -
sangi hagyományt is megőrizni.” - mond -
ta Konrád Katalin, a Partiumi Háló ré -
gióvezetője.

A Háló fő célja, hogy az emberek
találkozzanak egymással és figyelje nek
egymásra.

Konrád Katalin 2001 óta aktív tagja 
a Hálónak, „azt mondom, hogy már é -
letem részévé vált. Nem igazán létezem 
Háló nélkül, nem tudom elképzelni az
életemet Háló nélkül, mert számomra
nagyon fontos, hogy magyarságunkat
megőrizzük. Nagyon fontos nekem az,
hogy az Istenhez vezető utat meg ta lál -
juk közösen, egyedül nem lehet egyik u -
tat sem járni, csak közösen. Csak együtt
tudjuk ezt az utat járni, ha vannak tár -
saink, akiknek megfogom a kezét, akik meg -
szorítják a kezemet, ha szükséges” -
val lotta Konrád Katalin, a Partiumi
Háló régióvezetője.

A Háló március végén, a hónap u -
tolsó hétvégéjén partiumi lel kigyakor -
latot szervez.

Pongrácz Panni, Nagybánya

 Szót kér az olvasó
Előttünk a BÚSz 2014. III. 7-i száma. Lapoz ga -

tom, és a 3. oldalon szerényen meghúzodó, vezér -
cikk nek is beillő „Jobbra is út, balra is út” című í rás -
ra figyelek. Előrebocsájtom, hogy egy véleményen
vagyok Tamási At tila írásával, melyben részletezi a
kormányunkban résztvételhez jutott érdekvédelmi szö -
vetségünk jogosultságát.

A továbbiakban a szép színes mellékletre figye -
lek. A vastagbetűs címeket átolvasom. Tudom, hogy
a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni hon -
fitársaink szavazni fognak.Tájekozódniuk kell.

Jónéhány szavazáson részt vettem már, és sok szor
becsapva éreztem magam. Most már szél ellenében
is megérzem, ha szavazatomat vadásszák a hatalom
megszerzése és birtoklása érdekében. De vissza té rek
a kérdéses kampánylapra.

Kimondjuk (így szól a cím. Elhiszem azt, mert gát -
lás nélkül mindent kimondanak ma a kampányban,
nem fáj a szájuk). Megoldjuk, írja tovább, majd ha
kormányra kerülünk (ni csak, ni),  mi  a cél, nem lá tom,
vajon miért nem jó a jelenlegi kormány? És, hogy
mit fognak még megoldani, kiolvasom: növelni fog -
ják a támogatásunk összegét. Miből? Talán a ma -
gyarországi adófizetők pénzéből, és ehhez mit szól -
nak ők? Vagy külföldi kölcsönből? És akkor nekünk,
külhoniaknak, nincs más dolgunk, csak karba tett kéz -
zel várjuk a könyöradományt, ha választás esetén si -
keres lesz ez a párt, amelyik már látatlanban előre
keresztelkedett Jobbiknak. Aztán olyan kifejezéseket 
használnak, „követeljük Romániától...” Egy ország 
sem – és Románia sem – fogadja el egy másik or szág
követelöző fellépését, mert az illető ügyet saját bel -
ügyének tekinti.

Mit mondhatnék még?  Ébresztő, uraim! Jó reg -
gelt kívánok!

Aztán az is meglep, idézem „a Jobbik párt 2012.
nov.-től kezdte meg Kárpát-medencei terjesz kedé sét,
és ma már minden elszakított régióban működnek

jobbikos csoportok”. Nahát, ezt sem tudtam. De ez
nem is fontos, az annál inkább, hogy mit szólnak hoz -
zá az érintettek (terjeszkedés). Az „elszakított ré gi -
ók” alatt Trianon van, de ez egy másik írás témája.

Jobbikos csoporti urak, véleményem szerint az er -
délyi magyarság sorsdöntő kérdése a rohamos lét -
számcsökkenés: amit általában a vegyesházasság
o koz, és azon szülők felfogása, akik a román nyelvű
iskolát választják gyerekeik számára az anyanyelvű
oktatás rovására. Nem akarok általánosítani, mert
mint mindenben, ebben is vannak kivételek.

Mi tudjuk és érezzük, mi fáj nekünk, és ezt or vo -
soljuk a lehetőségek szerint, kis lépésekben halad -
va, békés úton, mert mi itt kisebbségbe jutottunk. En -
nek okait egy másik írásban kell elemezni. De addig
is mi anyanyelvű islolákat létesítettünk - még akkor
is, ha egyes  szülők ezt nem értékelik -, és ezekben az
iskoláinkban, de más egyesületeinkben is honis me ret -
tel is foglalatoskodunk. Ezen honismereti utazások
során, mag yar történelmi emlékhelyeinket felke res -
ve, ezek helyszínén ismerkedtünk valóságos múltunk -
kal, és minden Erdélyben élő népnek a századok
viharai után fennmaradt, kőből, fából, és más időt -
ál ló anyagokból  készült értékeivel. Olyanok is van -
nak, amelyek az UNESCO listáján a világörökség
részét képező műemlékek. De ez is egy másik írás té -
mája.

A rovásírást régmúltunk értékeinek tartjuk, itteni 
jelenlétünk dokumentumainknak számítanak, de azt
nem tartjuk olyan fontosnak, hogy ez irányban most
tanfolyamokat szervezzünk.

Ha úgy tűnik, hogy írásomban esetenként kemé -
nyen fogalmaztam, utólagosan is elnézést kérek.

Romok József, Misztótfalu

Szerk. megj.: A levélben említett, múlt héten
lapunkkal ter jesztett újság tőlünk független po li -
tikai hirdetésnek minősül. A kiadvány terjesztését
kizárólag üzleti meg fontolásokból vállaltuk, így az
nem tükrözi az ál láspontunkat.

Szakadékba vivő utak
Úgy tűnik, jó ideje nem tudunk „zöld ágra” ver -

gődni Tamási Attilával hazai közállapotaink meg íté -
lésében. Legutóbb a BÚSZ-ban megjelent újabb „po -
litológiai” elemzése késztetett arra, hogy tollat ra -
gad jak. Ezúttal a koalícióra lépés megítélése terén
van némi különbség köztünk. Számomra az a meg -
nyugtató, hogy rajtam kívül sokan vannak mások is
– s ezt jól látja T. A. –, akiknek tetszését nem nyerte
el a döntés.

Nem kívánok vitába szállni T. A. érveivel, annál
is inkább nem, mert ezek 23 éve ismételt, elkoptatott
szólamok, elég az „apró lépések” ajánlására gon -
dolni. (Az élet számtalanszor bebizonyította már, ap -
ró lépésekkel nem lehet szakadékot átugrani).

Lássunk hát két „másképp gondolkodótól” egy-
 egy passzust a felvetett kérdésről. 

A Krónika március 6-i számában Páva Adorján
így értékeli a kormányra lépést: „…addig amíg a
többség képtelen egy legalább fele annyira megbíz -
ható, következetesen, kompromisszumokra kész, tisz -
tes séges partnert felmutatni, mint amilyen a min den -
kori bukaresti kormány szemében az RMDSZ, addig 
minden összeborulás csak szemfényvesztés, átve rés”.

Ugyancsak a Krónikában március 10-én Rostás
Szabolcs is világosan fogalmaz: „Szorult helyzetbe
került hatalomra kerülésével az RMDSZ: egyfor mán
meg kell felelnie a bukaresti román partnerek fel té -
teleinek, de az erdélyi mag yar közösség, a válasz tó -
polgárai támasztotta elvárásoknak is. Márpedig a ket -
tő sok esetben homlokegyenest ellentétes egymás sal.”

Nos, a fentiek okán nem igazán tudok lelkesedni
a „kis előnyök” miatt, melyek ebből az újabb össze -
állásból származnak.

Nyilván ezt a néhány sort is úgy vetettem pa pír -
ra, mint aki tisztában van azzal, hogy akinek véle -
ménye van, nem biztos, hogy igaza is van. Ezt dönt -
se el a Tisztelt Olvasó! 

                                                                    Varga Károly

Várjuk a sort
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Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

„Inkább semmi se legyen belőlem,
hogysem bármi kis szédelgés útján

haladjak előre.” (Schönherr Gyula)

Schönherr 150
„Schönherr a Mag yar Nemzeti Múzeum, illetve a

Heraldikai és Genealógiai Társaság munkatár sa ként
a mag yar középkor történetének kutatásában al ko tott
maradandót. Részt vett a mag yar vidéki múzeumi és
könyvtári hálózat szervezésében s elévülhetetlen ér -
demeket szerzett az 1904-ben létrejött nagybányai vá -
rosi múzeum megalapításában is. Hatalmas anyagot 
gyűjtött össze Nagybánya monográfiájának megírá -
sá hoz, de korai halála megakadályozta abban, hogy
befejezze életművét. Munkásságának elismeréseként
a Mag yar Tudományos Akadémia 1896-ban levelező 
tagjává választotta.” – olvashatjuk a Schönherr Gyu -
la breviárium hátoldalán. 

2014-ben, Schönherr Gyula történész-aka démi kus
születésének 150. évfordulójáról emlékezünk meg.
A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület ebből az al -
ka lomból Schönherr-évet hirdet. Ennek keretén be lül
kerül megrendezésre a XV. Nagybányai Történelem
Vetélkedő, melynek témája természetesen Schönherr 
Gyula élete és pályafutása. 

Az emlékév másik fontos mozzanata egy erdélyi
országjáró körút, amelynek résztvevői a jutalmazott
vetélkedő csapatok és a szervezésbe besegítő diákok
közül kerülnek ki.

Harmadik mozzanatként emeljük ki azt a törté ne -
lem konferenciát, amit Schönherr Gyula születé sé nek
150. évfordulójának alkalmából tartunk meg. Meg hí -
vottjaink nagybányai, erdélyi és magyarországi tör té -

nészek, akik nagyközönség előtti előadásokat nem -
csak Schönherről, de egyéb érdekfeszítő témákról is
tartanak.

Terveink között szerepel egy Schönherr-em lék -
táb la elkészítése, melynek nagyközönség előtti le lep -
lezése születésének 150. évfordulóján kerül sor, 2014.
szeptember 26-án.

A Schönherr-év főszervezője a Turul-Sas Hagyo -
mányőrző Egyesület, társszervezője a Nagybányai Rá -
kóczi Szövetség és a Schönherr Gyula Történelem Kör.

Főtámogatóink: az Emberi Erőforrások Minisz té -
riuma és a Bethlen Gábor Alap.

A XV. Nagybányai Történelem
Vetélkedő – Schönherr 150

Idén négyfordulós vetélkedőt hirdetünk meg, mely -
ből három forduló az interneten keresztül zajlik, a ne -
gyedik, döntő fordulót a Németh László Elméleti Lí -
ceumban rendezzük meg.

Újdonságnak számít, hogy I-IV. osztályos csa pa -
tok is jelentkezhetnek.

Jelentkezési feltételek:
- Jelentkezési határidő 2014. ÁPRILIS 7., reg -

gel 8 óra;
- Jelentkezni lehet a következő e-mail címen:

schonherr150@gmail.com;
- 5 fős csapatok jelentkezését várjuk;
- A csapatok négy korosztályt képviselnek;
- Az I-IV. osztályosok csapatösszeállításának le -

hetőségei: 1 elsős + 1 másodikos + 2 harmadikos + 1
negyedikes vagy 1 elsős + 1 másodikos + 1 har ma -
dikos + 2 negyedikes;

- Az V-VI. osztályosok korosztályában vegyes
év folyamú csapatok is alakulhatnak;

- A VII-VIII. osztályosok korosztályában szin tén;
- A IX-XII. osztályosok nem alkothatnak vegyes

évfolyamú csapatokat;
- Jelentkezési díj 10 lej/csapat;
- Jelentkezéskor meg kell határozni egy csapat ka -

pitányt és az ő e-mail-elérhetőségét.
Az internetes feladatokat 2014. április 7-én kö -

zöljük először a versenyző csapatokkal. A közlés mód -
ja: a csapatok által megadott e-mail cím a Turul-Sas
Hagyományőrző Egyesület facebook oldala és a
www.turulsas.ro honlap.

A vetélkedő negyedik fordulójára június 6-án a
Németh László Elméleti Líceumban kerül sor. Ennek
lebonyolítása hagyományosan történik.

A díjkiosztó gála ezúttal is a Teleki Mag yar Ház -
ban lesz megszervezve 2014. június 13-án.

A szervezők a legeredetibb módon teljesítő csa -
pa tokat egy autóbuszos kirándulásra hívják, mely nek
célja az erdélyi történelmi tájak felkutatása, meglá -
togatása.

Történelem konferencia –
Schönherr 150

Időpont: 2014. szeptember 26-28.
Előadásaink helyszíne: Teleki Mag yar Ház.
Előadóink és témáik: Vánk Sándor, Balogh Béla,

Varga Zsolt, D. Fekete Balázs, Sashalmi-Fekete Ta -
más, Vékony Zsolt.

Témáink: „Schönherr Gyula élete és mun kássá -
ga”, „A még feltáratlan Schönherr”, „Monarchia és
monarchizmus”, „Hagyományőrzés a XXI. század ban”.

Műhelymegbeszélések helyszíne: Németh László
Elméleti Líceum. Felvetett témák:

- A hagyományőrzés lehetőségei a XXI. szá zad -
ban.

- Monarchizmus, republikalizmus: vélemé nyek/
ellenvélemények.

- Schönherr jelene és jövője: munkásságának ha -
tása és feltáratlan munkáinak sorsa.

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A Szervezők

Péter Károly jegyzete:

Kokárda 
Csodás az egybeesés, a -

hogyan a magyarok leg na -
gyobb ünnepe beleolvad a
varázslatos márciusba, mi -
kor is az élet megújul, s a
föld szíve dobogni kezd.

Petőfi, Kossuth és a töb -
bi márciusi ifjak előtt haj -
tunk fejet március tizen ö -
tödikén, az ő emléküknek a -
dózunk, s mikor tisztelgünk 
előttük, önmagunk előtt tisz -
telgünk. A kokárdát is e -
zért tűzzük a mellünkre.

Én a kokárdát a szívemben hordom, de nem a -
zért mert félek kívül is magyarnak lenni, hanem
mert elsősorban belül vagyok mag yar, nem a ka bá -
tomon. Úgy vélem, hogy azt az eszmeiséget, amit
1848 szimbolizál, leginkább a tiszta szívekben lé -
vő kokárda tiszteli igazán. Az em ber ne külső sé -
gek be viselje magyarságát.

A holnap nekem is ünnep lesz. A mag yar for ra -
da lom és szabadságharc 166- ik évfordulóján Pe -
tő fivel kezdem, és vele fejezem be majd a napot.
Hosszú utat fogunk megtenni együtt: élete leg ne -
he zebb másfél évében (1848. március 15- től 1849.
július 31-ig) szándékozom mellé szegődni, a Pil vax
kávéháztól egészen a Segesvár melletti fehér egy -
házi csatáig, ahol a szabadságért és szerelméért
föláldozta szerelmét és az életet.

Társasági tánc
A nagybányai CAL LI OPE Tánc klub kellemes színfoltja a nagy -

bá nyai (és nemcsak) közösségi élet nek. A táncklub korcsoportos tag -
jai már számos ver senyen bizonyították te hetségüket és ráter mett sé -
güket. Az utóbbi két év „ter mé se”: 21 dobo gós hely a gyermek tánc-
 fesztiválokon, 57 döntős kvalifikáció a hazai ver senyeken és 4 do bo -
gós hely a kor osztályos nemzetközi verse nye ken.

Konyicska Raul edző-tanár el mond ta, hogy a CAL LI OPE Tánc klub -
ban min den hónapban indítanak kurzu sokat kezdőknek, haladóknak
és pro fi táncosok ré szére. Inkább a latin stílus a „menő” a klubban,
de min den stílus helyet kap a repertoárban, ha igény van rá.

A CAL LI OPE Táncklub tagja a Román Táncszövetségnek és eu ró -
pai nor mák szerint működik. A tanfo lyam során a táncosoknak alkal muk
van külön böző versenyeken és kultu rá lis eseményeken résztvenni.

Szívesen látunk minden jelent ke zőt (főleg gyerekeket). Jelent kez ni
lehet a 0743 106 772-es telefon szá mon (Konyicska Gyöngyi – klub -
a la pító). (simsán)

A hét mottója:
,,Nem tudom, hogy mi a
siker titka, de azt igen,

hogy a bukás titka az, ha
mindenkinek a kedvében

akarunk járni.”

 (Bill Crosby)

Új e-mail
címünk:

banyavidekiujszo@gmail.com
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- Fater, süllyed a harossz.
- De hülye vagy, fiam, az

nem harossz, hanem hajó.
- Hát ha jó lenne, nem süly -

lyednénk. 
***

Kovácsné egy ismerős ar cot
vesz észre az étteremben. Ol dal -
ba böki a férjét.

- Látod azt az embert, ott?
Az előző férjem volt. Amióta el -
váltam tőle, folyton iszik.

- Ekkora marhát! Ennyi i de -
ig senki sem szokott ünne pel ni.

***
- Apu, miért pont anyut vet -

ted feleségül?
- Hallod, szívem, már a gye -

rek is ezt kérdezi!

***
Haldoklik az öreg székely fe -

lesége. Azt mondja urának:
- No 'iszen mit teszi itt ma -

gát, ha elmentem, úgyis rög -
vest újraházasodik!

- Én ugyan sosem! Úgyse ta -
lálnék különbet náladnál - mond -
ja az, mire asszonykának könny -
be lábad a szeme hálásan, de
az em ber folytatja csendesen. - 
Olyan, mint te, meg nem kell
még egy...

***
Megkérdezték a rab bit:
- Igaz-e, hogy erkölcstelen 

egy földszinti lakásban fényes
nap pal, nyitott ablakkal nemi
é letet élni?

A válasz:
- Nem erkölcstelen, de prak -

tikusabb nővel!

***
Nagy szegénységben és i -

gen rossz házasságban él Kohn. 
Buzgón kéri az Urat, hogy sza -
badítsa meg a szegénységtől,
és a házsártos feleségétől. Meg -
hatja az Urat a kitartó kö nyör -
gés, s küld egy angyalt Kohn -
hoz azzal a szigorú megha gyás -
sal, hogy csak egyetlen kíván -
ságát teljesítheti. Kohn nagy
gondban van. Ha gazdagságot
kér, azt nem tudja élvezni a ki -
bírhatatlan asszony mellett. Ha
új, jóravaló feleséget kér, az zal
meg nem tud normálisan élni a 
szegénység miatt. Végre rájön
a megoldásra:

- Egyetlen kívánságom van:
én legyek a város leggaz da gabb
özvegyembere.

***
Az antialkoholista liga e gyik

vezetője előadást tart a gyár ban, 
s előtte körülvezetik az üze men. 
Az igazgató odalép egy eszter -
gályoshoz:

- Ő a mi legjobb eszter gá -
lyosunk - mondja büszkén.

- Örvendek... Mondja, ha
megivott volna egy féldecit, u -
gyanilyen pontosan tudna dol -
gozni?

- Nem tudom.
- És ha kettőt?
- Fogalmam sincs róla.
- És ha egy fél li ter pálinka 

lenne magában?
- Hiszen látja, hogy dolgo -

zom!
***

- Gyanúsított, volt már ma -
ga büntetve? Olyan ismerős az 
arca.

- Ezen ne csodálkozzon, bí -
ró úr! Én már tíz éve ott va -
gyok pincér, ahol maga min -

den este részegen fogdossa az
utcalányokat.

***
Kopognak a mennyország

kapuján. Szent Péter kicso szog,
és látja hogy egy multi milli o -
mos áll az ajtóban. 

- Téged ismerlek! - förmed 
rá mérgesen. - Te egész éle ted ben
egy uzsorás, kapzsi em ber voltál.

- Volt egy jócselekedetem
is - védekezik a multimilli o mos.

- Na? 
- Egy alkalommal adtam egy

szegény koldusnak tíz centet. 

Szent Péter jelenti az esetet
az Úrnak. 

- Tudod mit? Adj neki tíz
centet, és menjen a pokolba!

***
Egy férfi bemegy a kór ház ba:
- A feleségemet nemrég hoz -

ták be, lőtt sebbel a lábán.
- Lehetne egy kicsit ponto -

sabban? - kérdezi a nővér, mi -
közben elkezdi nézni a be teg -
listát.

- Tudom, hogy úgy kellett
volna, de sajnos nincs nagy lő -
gyakorlatom.

Mit mondanak a nők,
amikor rajtakapják őket?

Az angol nő: Dar ling, ha időben tájékoztattál volna, mi -
kor jössz haza, elkerülhető lett volna ez a mindekettőnknek kí -
nos helyzet.

A német nő: Hans, ma a szokásosnál 4 perccel és 45 má -
sodperccel korábban jöttél haza. Ezt meg kell magyaráznod!

A francia nő: Jean, milyen jó, hogy jössz. Jacques már
nem bírja tovább.

A svéd nő: Te vagy az, Olaf? Én már ugyan kész vagyok,
de Sven még szórakozna, csatlakozz.

Az orosz nő: Iván, végre egy igazi férfi! Ez itt még fel sem
pofozott előtte.

A zsidó nő: Izsák, te vagy? De akkor ki a fene fekszik raj tam?
A román nő: Kedvesem, ne aggódj, előre fizetett.
A székely nő: Kend az összes pálinkát megitta, mi mással

tudtam volna megkínálni?
A roma nő: Gazsi, itt marasztalom már 2 órája, hogy el

tudd lopni a pénztárcáját.
A mag yar nő (miközben kiugrik az ágyból): István, kinek

hiszel jobban: nekem, vagy a szemednek?
A cseh nő: Pepa, nyugodt lehetsz. Most tudtam meg, hogy 

ő lesz a főnököd.

A férfi kézikönyve
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Gratulálunk az új férfihoz!
Tartsuk be a kezelési útmutatót, és a férfi meghálálja.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
Mielőtt üzembe helyezné, az új férfit fel kell tölteni! Leg a -

lább 3 órát csatlakoztassa a konyhaasztalhoz: adjon neki töl -
tött káposztát, sört és újságot. Feltöltés közben ne zavarja!
Utána üzemképes és bármikor újratölthető.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A férfi leírása:
A férfi érzékeny, vigyázzunk rá. Különösen a focinéző és

ne tező modell. Ott kell hagyni a világbajnokság alatt és szá -
mítógép közelében. A férfi hiszékeny, azt hiszi, hogy min den -
ki nél okosabb. A kopasz, szőrös modell szereti a szexet; a
sza kállas, szemüveges irodalmi beszélgetésre alkalmas. A fér fi
legfontosabb részei a gyomor, a hírolvasó központ és nemi
szerv. Ezek mindegyike külön-külön is képes elterelni a fi gyel -
mét mindenről.

A férfi üzemeltetése:
A férfi üzemeltetése egyszerű. Reggel kávéval kapcsoljuk

be, ha mégsem élénk, kérdezzünk sporteseményt, politikai hí -
reket tőle. Ha azt akarjuk, hogy jól funkcionáljon, nézzünk rá
érdeklődve, dicsérjük az eszét, a bátorságát. Hideg sörért, me -
leg ételért hálás. Ne feledjünk időnként ágyba bújni vele. Köz -
ben mondjuk neki: oroszlán.

A férfi karbantartása:
A férfi folyamatos karbantartásra szorul. Kell ápolni a tes -

tét, balzsamozni a lelkét, másként könnyen elromlik. Küldjük 
edzőterembe, focizni, teniszezni. Lelkének kell sok elismerés, 
hogy ne veszítse el az önbizalmát. Új ruhára ne költsünk, úgy -
sem veszi fel.

Gyakori működési problémák:
1. A férfi nem törődik velünk, nem hallgat meg minket. -

Mondjuk neki, hogy találkoztunk diákkori szerelmünkkel.
2. A férfi túl sokat néz focit, híradót. - Külön ágyban alud -

junk, ettől pár nap alatt megjavul.
3. A férfi ápolatlan, káromkodik, durva. - Szerezzünk ú -

jabb modellt, a selejtest vágjuk ki!

Drágám, mit
mondott az

orvos?

me nevdze klótáM tz A!knütehzekterezs maga mmajv ó,atdnom .lótgolo dsorís znednim

Tavaszi fáradtság

Közeleg a húsvét



2014. március 14.HETIRENDEN

Nagy elődeink

Farkas Jenő, Felsőbánya egykori „alkotó”
polgármestere, a Gutin vidék turistaszervezője

Kezdjük talán egy párszavas turistatörténettel, mégpedig a Gutin vidék
szervezett turistaságának korai idejéből. Ismert, hogy az ország akkori
területén 1873-ban megalakult első turista egyesület, a Magyarországi Kár -
pát Egyesület (MKE) két, Beszkid és Máramarosi osztályának egyesülé sé -
ből jött létre 1881. április 15-én Felsőbányán az MKE Keleti-Kárpátok
Osz tálya. Ennek „megálmodója”, majd létrehozója, lelke, motorja, min de -
nese Siegmeth Károly, a morvaországi születésű, ám onnan ide, keletebbre
elszármazott kiváló szervező, aki később az új osztály első titkára volt. Az
MKE Keleti-Kárpátok Osztályának létrejöttét pedig azért kellett megemlí -
tenünk, mert ennek tagjaként kezdte meg már igen fiatalon aktív turista -
tevékenységét Farkas Jenő, aki később már nem csupán e varázslatos vidék 
sokszoros keresztül-kasul bejárásában, a túrázásban jeleskedett, hanem
maga is különféle vezető tisztségeket töltött be a Gutin vidékén működött
turistaegyesületekben. S akit mindezen tevékenységein túl e tájék legje le -
sebb turistaszervezői egyikeként tart számon a turistaemlékezet.

Nos, az MKE Keleti-Kárpátok Osz -
tálya az 1897. augusztus 8-án Nagy bá -
nyán megtartott gyűlésén a Gutin vidé -
ki választmány alelnökének Farkas Je -
nőt választotta meg. E tisztségét 1908-
 ig töltötte be, amikor ügyvivő alel nök -
ké választották, Siegmeth Károly 1912.
április 21-én bekövetkezett halálát kö -
vetően pedig a Keleti-Kárpátok Osz -
tály ügyvezető elnöke lett. (Itt szeret -
nénk megemlíteni, hogy a Farkas Jenő
ál tal betöltött, itt is megemlített tiszt -
ségeket, valamint a tisztségeiben be -
töl tött időtartamokat illetően is a for -
rás munkákban sok az ellentmondás. Ha
tehát tisztelt olvasóink az itt feltün te -
tett tisztségeket illetően némely forrás -
munkákban eltérő adatokat találnak,
ne lepődjenek meg – mi is ezt tapasz -
taltuk…)

Nézzük Farkas Jenő életének tö rté -
néseit és eredményekben gazdag mun -
kásságát, megemlítve turistaalkotásait
és néhány írását is. 

Farkas Jenő 1860. március 22-én
szü letett Felsőbányán, s a kereszt ség -
ben a Riesenberger Eugenius nevet
kapta Farkas Joannes és Witmann An -
na keresztszüleitől. Atyja, az 1848-as
honvéd főhadnagy neve Riesenberger
Alajos, édesanyja neve Farkas Ilona.
Szülővárosában 1865–70 között tano -
dába járt, majd 1871–78 között a szat -
mári római katolikus főgimnázium
diák ja volt, ahol jeles eredménnyel
érettségi vizsgát tett. Tanulmányait ez -
után a budapesti Tudományegyetemen 
folytatta, s 1882. június 28-án kiváló
eredménnyel szerezte meg itt „állam -
vizsgálati” végzettségét, majd 1882
októberétől egy éven keresztül katonai
szolgálatot teljesített. 1883 decembe ré -
től joggyakornok, 1884. március 8-án
jogtudományi államvizsgát is tett, majd
az ügyészséghez került. 1884. május és 
1890. május között a szatmári, majd a
szigeti ügyvédi kamara tagja, de 1885
no vem berétől pénzügyi vonalon is te -
vé kenykedett, 1890-ben már II. osztá -
lyú pénzügyi fogalmazó Máramaros -
szigeten. Amint egzisztenciáját így meg -
alapozottnak ítélte, 1891. szeptember
10-én házasságot kötött a tasnádi ille -
tőségű, ekkor 19 éves Merza Gizel lá -
val (1873–1922). (Tegyük hozzá: ve -
ze téknevük azonossága el lenére köz -
vet len rokoni kapcsolat nem állt fenn
felesége és az EKE jeles főpénztárosa,
az egyesület első évtizedeinek törté ne -
tét megíró Merza Gyula (1861–1943)
között.) 1893-ban megszületett első
fiuk, Jenő, majd 1894-ben Sándor,
végül 1900-ban leányuk, Gizella.

Közben élete menetében más hatal -
mas változás is bekövetkezett, mivel
1896. március 10-én megválasztották

szülővárosa, Felsőbánya polgár meste -
ré vé. Ekkor már hároméves fia kép te -
len volt németes hangzású vezeték ne -
vét helyesen kimondani, ezért neve
megváltoztatásának engedélyezéséért
folyamodott. Végül 1896. május 12-én 
felvette édesanyja Farkas családnevét,
s ettől kezdve neve Farkas Jenő.

Felsőbánya fiatal és cselekedni bár -
mikor kész polgármestere már szolgá -
lati idejének elején is számtalan, köz -
tük sok fizetéssel nem járó, társadalmi
tisztséget is vállalt. Felismerte, hogy
eredményeket kizárólag akkor képes
el érni, ha városa lakosságát maga mel -

lé állítja, ha támogatásukat megnyeri,
testületi döntéseiket széles körben meg -
ismerteti. E célt szolgálta egyik első,
még 1896-ban megvalósult polgár -
mes teri ténykedése is, mikor az ér dek -
lődő közönség tájékoztatására létre -
hoz ta a Felsőbányai Hírlapot. E lap
aztán hosszú éveken át jelentős sze -
repet töltött be a város életében.

Első polgármesteri ténykedései kö -
zül azonban még ennél is jelentősebb –
s tegyük hozzá: eredményét tekintve a
város részére leghasznosabb – azon
emlékirat volt, amelyet Spáczay Gyula 
jegyzővel közösen készített, s amely
Felsőbányának az államkincstárral szem -
ben fennálló követelésével volt kap -
csolatos. Ennek lényege, hogy a város
az általa az államnak korábban szerző -
déssel átadott bányákért bírósági úton
kártalanítást kért. Ezt meg is kapta, s e
kétszázezer korona teremtette meg Fel -
sőbánya további fejlődésének anyagi
alapját.

A Mil len nium évében, 1896-ban a
város képviselő-testülete, a polgár -
mes ter hathatós közbenjárásának is

köszönhetően – végre – neveket adott
az ekkor 567 éves város utcáinak, régi
„adósságot” törlesztve így. Farkas Je -
nő hosszabb távú városfejlesztési elkép -
zelései között nem csupán a lakossági
igényekre volt tekintettel, de az ide gen -
forgalmi, azaz jövedelmezőségi szem -
pontokra is. Kezdeményezte egy új
szálloda megépítését, s a képviselő-
 tes tület már 1897-ben döntött is ennek
megvalósításáról. Ám anyagi nehézsé -
gek miatt ez csak 1908-ban épült fel, a
város központjában, a Fő utca és a
Kapnik utca sarkán. A közterületi vil -
lanyvilágítás is megvalósult, követke -
zett a villanyáram bevezetése a há -
zakba.

Hatalmas előrelépést jelentett egyik 
régebbi elképzelésének megvalósulása 
1905 nyarán, ez pedig a két testvér vá -
ros, Nagybánya és Felsőbánya közötti
vonatközlekedés beindítása volt.

Noha e távolság mindössze 9 km, a
szárnyvonal megépítése könnyebbé
tette saját városa megközelítését, s kü -
lönösen a nyári hónapokban mind több 
látogató kereste fel a természeti szép -
ségekben bővelkedő környezetű vá -
rost. A város kiépítette a környező ki -
rándulóhelyekre vezető utakat, mi
több, útjelző táblákkal is ellátta ezeket. 

Az erdei sétányok mentén irányí tásá -
val pihenőket hoztak létre, s még me -
nedékházakat is építettek. 1902-ben a
Gutin-csúcs alatt, a Mlesnicán építet -
ték fel az elsőt, majd 1904-ben készült
el a Fekete-hegyi Siegmeth Károly
me nedékház. A városban mind több
utca kapott kövezetet, vízvezetéket; te -
niszpályát, fürdőt építettek. Vala meny -
nyi kezdeményezése s a nevéhez fű -
ződő megvalósult létesítmények szinte 
felsorolhatatlanok. Ám a hivatali ideje
alatt megépült, Máramarossziget felé
vezető országút ezek sorából ki hagy -
hatatlan: a Gutin-hegységen keresztül
haladó, sok-sok kanyarral tűzdelt szer -
pentin út 1916-ra készült el. Egyér tel -
műen megállapítható tehát, hogy Far -
kas Jenő polgármester Felsőbányát tu -
risztikai központtá kívánta fejleszteni.
Ehhez pedig sikerült városa lakosságát 
is megnyernie, az emberek mind na -
gyobb és nagyobb bizalommal visel -
tet tek fáradhatatlan polgármesterük
„al kotó” tevékenysége iránt.

Nem szóltunk még a kezei alól ki -
került, ugyancsak városa népszerűsí -

tését szolgáló írásairól. Pedig ilyenek
is voltak. Így 1907-ben Szatmárné me -
tiben jelent meg FELSŐBÁNYA sza -
bad királyi rendezett tanácsú város is -
mertetése című kiadványa, a Borovsz -
ky Samu-féle Szatmár Vármegye című
kötetben (Magyarország vármegyéi és
városai sorozat) pedig megírta a Fel -
sőbánya fejezetet. Utóbbi különlenyo -
matként is megjelent.

Az 1913 no vem berében megalakult 
országos turista szövetség (Mag yar Tu -
rista Szövetség – MTSZ) is hamarosan
igényt tartott szervezőképességére, s a
központtól jókora távolságra élő és
munkálkodó Farkas Jenőt 1917-ben a
Feltáró és kirándulási bizottság tagjai
sorába választotta.

Azt pedig, hogy a Felsőbánya kö -
rüli kirándulóhelyeket nem csupán a
Keleti-Kárpátok Osztály ifjú tagjaként
– amint azt megemlékezésünk legele -
jén említettük –, de jószerivel egész
éle te folyamán időről időre látogatta,
az itt mellékelt korabeli fényképek is
bizonyítják. Társaságával kirándult a
Bódi- tóhoz, a Fekete-hegyi – azóta
már réges-régen lebontott – Siegmeth
menedékházhoz, az egyik általa építte -
tett utat pedig még életében róla ne -
vezték el, s lett annak neve Farkas Jenő
út.

Hogy e képeket a jelen íráshoz csa -
tolhatjuk, azt 1924-ben született, így
most kilencvenedik évében járó, jelen -
leg Gödöllőn élő azonos nevű unoká -
jának, dr. Farkas Jenőnek köszönhet -
jük. Ő, Jenő bátyánk volt az, aki csa lá -
di archívumát megnyitva, az itt mellé -
kelt és nagyapjáról (valamint társairól) 
készült korabeli felvételeket e sorok
írójának közlés céljából rendelkezésre
bocsátotta, a megemlékezés elké szü l -
tét adatokkal segítette, végül a befeje -
zett írást átnézte. Köszönet érte.

Bármilyen ódzkodva is közeledek a 
megemlékezés befejezéséhez, ez im -
már tovább nem halasztható. 

1919. január 12-én a Nemzeti Ta -
nácsba jelölték, majd a hatóságok fel -
hívták, hogy az impériumváltozást kö -
ve tően tegye le a hűségesküt az új ki -
rályra, s akkor továbbra is szülővárosa
polgármestere maradhat. Farkas Jenő
ezt nem vállalta, mert mint kifejtette, ő
egy élet során csak egy királyra és egy
eskü letételére hajlandó. 

E rövid megemlékezés során is – re -
mélhetően – sikerült érzékeltetni, hogy 
a kiemelkedően tevékeny, a semmit te -
vést nem nehezen, hanem sehogyan
sem tűrő, el sehogyan sem viselő em -
berek fajtájából való volt. Amikor pol -
gármesteri feladatai megszűntek, alig
találta a helyét. Így érkezett el 1922.
január 18-a, amikor olyan szeren csét -
lenül lőtte főbe magát, hogy még egy
ideig élt. Farkas Jenő, Felsőbánya egy -
kori „alkotó” polgármestere csak na -
pokkal később, január 27-én reggel 7
órakor szűnt meg élni…

       Dr. Polgárdy Géza
      (Erdélyi Gyopár 2013/4)

  Farkas Jenő és társasága a feketehegyi Siegmeth menedékház előtt



Újabb Holt-tengeri
tekercsekre

bukkantak, bibliai
szövegekkel

A kumráni barlangokban talált
Holt-tengeri tekercsek rendszere zése -
kor kilenc újabb, eddig ismeretlen te -
kercset találtak bibliai szövegekkel iz -
raeli régészek - jelentették be egy luga -
nói nemzetközi konferencián. A Holt-
 tenger nyugati partján, a Jerikótól mint -
egy 15 kilométerre délre fekvő kum -
ráni barlangokban találtak rá 1946 és
1956 között a Kr.e. 3-1. századból szár -
mazó Holt-tengeri tekercsekre, ame -
lyek között találhatók az ismert leg ko -
rábbi bibliai kéziratok. A héber, illetve
keresztény bibliai kánonba bekerült
szö vegek mellett a tekercsek apokrif
írá sokat is tartalmaznak, valamint meg -
találhatók közöttük a tekercsekkel ösz -
szefüggésbe hozott zsidó közösség -
ha gyományos értelmezés szerint az
esszénusok - belső szabályzatai és hie -
delmei is. Az eredeti kéziratokat az Iz -
rael Múzeumban őrzik. Yonatan Ad -
ler, az izraeli Ariel Egyetem szakem -
bere az 1950-es évek ásatási anyagain
dolgozva talált rá három érintetlen tfi -
linre (imaszíjra) a rajtuk lévő bőrdobo -
zokkal. Az imaszíjat évezredek óta vi -
selik a vallásukat gyakorló zsidók, a
dobozok bibliai szövegeket tartalmazó
kézzel írt tekercseket rejtenek. A tfili -
ne ket még 1952-ben a 4. és az 5. kum -
ráni barlangban találta Roland Vaux
régész. Most a Holt-tengeri tekercsek
megőrzésén dolgozó izraeli műemlék -
védelmi hatóság laboratóriumában

vizs gálta meg Adler az eddig isme ret -
len tekercseket, és felfedezte, hogy
bib liai szövegeket rejtenek. “Nem min -
dennap adódik lehetőség arra, hogy az
em ber új kéziratokat fedezzen fel” -
hangoztatta Adler bemutatva új régé -
szeti felfedezését a Kumránról és a
Holt-tengeri térségről Luganóban ren -
dezett nemzetközi konferencián. A te -
kercsek szövegeit még nem elemezték
teljes mértékben, és egyelőre nem tud -
ni, hogy miről szólnak. (mti)

Az erdei fenyők illata
enyhítheti a

klímaváltozás hatásait
Az erdei fenyők erőteljes illata eny -

hítheti a klímaváltozás hatásait - álla pí -
tották meg amerikai és finn kutatók,
akiknek sikerült azonosítaniuk a folya -
matot, amely során a fenyők által ki -
bocsátott illatanyagok aeroszolokká
ala kulnak. A klímaváltozásra vonat ko -
zó tudományos ismeretekben tátongó
egyik legnagyobb lyuk azzal kapcso la -
tos, hogy a légköri aeroszolok - a le ve -
gőben áramló egyszerű részecskék
vagy folyadékcseppek - milyen mér té -
kű hatással vannak a hőmérsékletre. A
Na ture-ben közölt tanulmány szerint
ezek a részecskék azzal segítik elő a
lehűlést, hogy visszaverik a napfényt
az űrbe és hozzájárulnak a felhő kép ző -
déshez. Az aeroszolok szá mos módon
képződhetnek, többek közt vulkanikus
tevékenység, illetve az em ber általi
szén- és olajégetés során. Egyik leg je -
lentősebb, ám tudományosan legke vés -
bé ismert forrásuk az Észak-Ame ri ká -
ban, Észak-Európában és Oroszor -
szág ban elterülő fenyőerdőket belengő 
édes illatú illékony vegyület - írta a
BBC News. Egy nemzetközi kutató -
cso portnak most sikerült megfejtenie
azt a “kémiai rejtélyt”, amely révén
ezek a gazdag illatok fényvisszaverő,
hűsítő hatású részecskékké alakulnak.
A kutatók azt már korábban meg álla -
pították, hogy ezek a részecskék az il -
lé kony szerves vegyületekből álló fe -

nyőillat és az oxigén reakciója révén
jönnek létre. A szakembereknek most
sikerült megtalálniuk a folyamat “hiány -
zó láncszemét”. Olyan ul tra alacsony
párolgású szerves vegyületeket fedez -
tek fel az erdők levegőjében, amelyek
rátapadnak minden felületre vagy ré szecs -
kére, amely az útjukba kerül. Ezek a
vegyületek olyan különleges szer ke zet -
tel bírnak, amellyel eddig nem talál koz -
tunk - mondta a tanul mányban részt
ve vő Joel Thorn ton, a se at tle-i Was h ing -
toni Egyetem munkatársa. “Kiderült,
hogy ennek a szerkezeti különleges ség -
nek köszönhető az a speciális tulaj don -
ságuk, hogy képesek hozzátapadni a
legapróbb részecskékhez is, és aero -
szo lokká duzzasztani azokat” - tette
hoz zá a szakember. - Úgy véljük, hogy 
a fenyőerdők növényzete által kibo csá -
tott illékony vegyületek adják az erdő
feletti aeroszolok nagyjából felét." A
tanulmány szerzői szerint mindez je -
len tős szerepet játszik az emelkedő
globális hőmérséklet hatásainak csök -
kentésében. Mint hozzátették, úgy vé -
lik, hogy a hűsítő hatás erősödni fog a
jövőben. “Egy melegebb világban gyor -
sulni fog a fotoszintézis a növekvő
szén-dioxid-szint jelenlétében, ami több
növényzetet és ezáltal nagyobb meny -
nyi ségű kibocsátott vegyületet fog ered -
ményezni” - mutatott rá a tanulmányt
vezető Mikael Ehn, a Hel sinki Egye -
tem munkatársa. A kutatók finnországi 
erdők levegőjét vizsgálták és a né met -
országi Jülich Kutatóközpont egyik
légkamrájában is végeztek kísérlete -
ket. Mint hangsúlyozták, a mostani fel -
fedezés nem csodaszer a klímavál to -
zásra, hiszen az erdők egy idő után
abbahagyják a kibocsátást, ha túl nagy
nyomás alá kerülnek a hőség vagy a
vízhiány miatt.

A passzív dohányzás
károsítja a gyerekek

artériáit
A passzív dohányzás maradandó

ká rokat okoz a gyerekek artériáiban,
idejekorán öregítve a vérereiket - álla -
pították meg ausztrál szakemberek. A
Eu ro pean Heart Jour nal című folyó -
iratban közölt tanulmány szerint a
passzív dohányzás okozta kár - vagyis

az artéria érfalának megvastagodása - a 
későbbiekben növeli a szívroham és az 
agyi érkatasztrófa kockázatát. A több
mint kétezer, három és 18 éves kor kö -
zötti fiatal bevonásával készült vizs gá -
lat eredményei szerint a káros elvál to -
zás csak akkor következett be, ha a
gyermek mindkét szülője dohányzott.
A szakértők szerint a gyermekek ese -
tében nincs “biztonságos” szintje a
passzív dohányzásnak való kitettség -
nek. A szakemberek ultrahangos vizs -
gálattal nézték meg, hogy miként vál -
tozott az egyik fő - a fejet és a nyakat
oxigéndús vérrel ellátó, a nyakon fel fe -
le a fej irányába futó - artéria falának
vastagsága azoknál a gyerekeknél,
akiknek mindkét szülője dohányzott.
Az eredmények szerint az ütőér falá -
nak elváltozása - in tima-me dia vastag -
ság - kezdetben csekély volt, ám mint -
egy húsz évvel később, amikor a gye -
re kek elérték a felnőttkort, már jelen -
tőssé és észlelhetővé vált. “A tanulmá -
nyunk azt mutatja, hogy a gyermek -
korban való passzív dohányzás köz -
vetlen és visszafordíthatatlan kárt okoz 
az artériák szerkezetében” - húzta alá a
tanulmány egyik szerzője, Seana Gall,
az ausztrál Tasmániai Egyetem mun -
katársa. “A szülőknek és azoknak, akik 
fontolgatják a gyermekvállalást, le kel -
lene szokniuk a cigarettázásról” -
mond ta a szakember, hozzátéve, hogy
ezzel nem csupán saját maguknak
kedveznének, hanem a gyermekeik jö -
vőbeli egészségét is védelmeznék. A
kutatók olyan, az összefüggésre talán
magyarázatot adó egyéb tényezőt is fi -
gyelembe vettek, mint az, hogy a gye -
rekek idővel maguk is dohányossá vál -
tak-e, ám mindezek nem változtattak
az eredményeken. A szakemberek ugyan -
akkor nem tapasztaltak érfalelváltozást 
azoknál a fiataloknál, akinek csak az
egyik szülője dohányzott. A kutatók
elmélete szerint ennek az lehet az oka,
hogy ilyen esetben talán nem volt
olyan magas a passzív dohányzásnak
való kitettség. A For est elnevezésű lob -
bicsoport vezetője, Si mon Clark ugyan -
akkor óva int a rémhírterjesztéstől,
mondván, hogy az artériák károso dá -
sáért számos tényező, köztük a sze gé -
nyes étrend és a légszennyezés külön -
böző formái is felelősek lehetnek.

Ami látszik
VÍZSZINTES: 1. “A házasság

olyan kép, amit ...” (Dorosmai). 13.
Kínai hosszmérték. 14. Forma 1-es,
spa nyol pilóta (Fernando). 15. Tigris
hím és oroszlán nőstény utóda. 16.
Részben átbillen! 18. Spanyol exki -
rály né. 19. Nádszálak! 21. Az összes.
22. Arató. 24. A nomád türk és mon gol 
népek harci és közigazgatási szerve ze -
te. 26. Dési! 27. Feldíszítő. 28. Éles
hangon kiált. 29. Klubegyed. 30. In -
diai autómárka. 31. Füvet és gabonát is 
vágnak vele. 32. Lóköröm. 33. Némán
fúró! 34. Rockénekes (Chris). 36. Be -
szorul! 37. Áraszt. 38. Örökkévalóság,
évezred. 40. Apró. 42. Zodiákus csil -
lagkép. 44. Egri Sportegylet (röv.). 46.
Hegy Kréta szigetén. 48. Zuhanni
kezd! 50. Szólít. 52. A zsák szája! 53.
Ennivaló. 55. Tiszta súly. 57. Akta. 59. 

Fontos ipari fém. 60. Hindu eljegyzési
ceremónia. 61. Sebészkés. 62. Treff la -
pok! 63. Hirtelen haragú, indulatos.
64. Ugrat (biz.). 65. Rio ...; John Way -
ne filmje. 67. Omszk folyója. 68.
Vász nat készít. 69. Oxigén, deutérium
és trícium. 70. Gyűrű alakú korallzá -
tony. 72. Rendelettel utasító. 75. El len -
érték.

FÜGGŐLEGES: 1. Csavarpárna.
2. Fedetlenül hagyó. 3. Azután! 4. Ka -
roló. 5. Enyhe fenyítés. 6. Kén és
nátrium vj. 7. Kötőszó. 8. Heten, mint
a ... (szólás). 9. És (lat.). 10. Peru fővá -
rosa. 11. Mennyei. 12. A befejezetlen
...; Déry Tibor regénye. 17. Kelta nép.
20. Dalbetét. 23. ... Csiladze; grúz író.
24. Bizakodik, reménykedik. 25. Né -
ma Edit! 28. Vakarni kezd! 29. Lon -
doni képtár. 31. Kikötőgát (ném.). 32.
Peronszélek! 33. A gondolat befejező
része. 35. Régi rádiómárka. 37. Oz -
mium és jód vj. 39. Amerikai német író 
(Konrad). 41. A szarufákat alátá masz -
tó, vízszintes gerenda. 43. Megálljunk
csak! 45. Pártból hűtlenül kiváló sze -
mély. 47. Deciliter (röv.). 49. A taxis
ügyfele. 51. Rózsajelző. 54. Merevített 
selyemkelme. 55. Színvonal. 56. Tö -
rött patkó! 58. Síró-...; keservesen zo -
kogó. 60. Magad. 61. Hullámlovaglás.
63. Német író, költő (Arno). 64. Fia -
talos köszönés. 66. Ökör (lat.). 68. El -
sők, utolsók! 71. Félholt! 73. Lakás -
bejárat! 74. Páros móka! 76. Kissé
ravasz!

   Szerkesztette: Csatlós János

2014. március 14. MAGAZIN

 1 2 
Ö 

3 4 5 6 7 8 
F 

9 10 11 12 
I 

13 14 15 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

27 28 29 

30 31 32 

33 34 35 36 37 
F 

38 39 40 41 42 43 44 45 

L 
46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 

59 60 61 

62 63 64 

65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 

K A L 

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -  AZ  ÖN  LAPJA!



2014. március 14.HETIRENDEN

A meleg és esős 
idő is segíthette 
Dzsingisz kánt

A hódító uralkodása alatt szo -
katlanul nedves, enyhe volt az idő, 
dús vegetáció boríthatta a mon gol
legelőket, ami a lovak és a marhák 
számára igen kedvező volt - állít -
ják amerikai kutatók, akik a szibé -
riai cirbolyafenyő (Pinus sibirica)
mongóliai egyedeinek évgyűrűit
vizsgálták meg.

Lehetséges, hogy a legendás Dzsingisz kánt egy Közép-Ázsiában szokatlanul 
meleg és csapadékos időszak is segítette világbirodalma kiépítésében - közölték
amerikai tudósok.

A Co lum bia Egyetem Neil Pederson vezette kutatócsoportja a szibériai cirbo -
lyafenyő (Pinus sibirica) mongóliai egyedeinek évgyűrűit vizsgálta meg. Ebből
arra következtettek, hogy Dzsingisz kán (1162-1227) uralkodása idején a ned -
ves, enyhe időjárásnak köszönhetően dús vegetáció borította a mon gol lege lő -
ket. A lovak és a marhák számára ez igen kedvező volt - írták a kutatók az ame -

rikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) frissen megjelent tanulmá nyuk -
ban. Korábbi kutatások abból indultak ki, hogy a Mongóliában uralkodó szá -
razság ösztönözte hódításra a lovassereget.

Az évgyűrűk vizsgálatából Mongólia 900 és 2011 közötti éghajlatára követ -
keztettek. A meleg, esős időszak 1211 és 1225 között jellemezte az országot,
Dzsingisz kán uralkodása 1206-tól 1227-ig tartott. A nagy kán lovasai Kelet-
 Ázsiától Európa közepéig igázták le az ott lakó népeket. Ahol általában inkább
hideg és száraz volt a klíma, ott az enyhe, nedves idő szokatlanul bőséges nö -
vényzetet eredményezhetett.

A 13. századi klímaváltozás hozzájárulhatott, hogy a mon gol birodalom
egyre hatalmasabbá vált - magyarázta Pederson.  Ezenkívül a kutatás azt is iga -
zolta, hogy a 20. század közepétől Mongólia éghajlata erősen felmelegedett.
2000 és 2009 között az elmúlt több mint ezer év egyik legszárazabb időszakát
szenvedte el az ország. Állatok milliói pusztultak el Közép-Ázsiában ebben az
időszakban. Számtalan pásztor veszítette el megélhetését, sokan költöztek be
közülük a fővárosba, Ulánbátorba - írták a tudósok. (MTI)

A királynő
kalóza is az

átjárót kereste
A világ azért nem tud Drake

felfedezéséről, mert azt titkol -
nia kellett I. Erzsébet királynő
parancsára.

A nyugat-kanadai Van cou ver-szi -
ge ten előkerült 435 éves érme alátá -
masztani látszik azt az elméletet, hogy
az angol kalóz, kalandor és felfedező,
Sir Fran cis Drake titokban eljutott a
mai Kanada eme legnyugatibb részére két évszázaddal azelőtt, hogy spanyol
tengerészek „hivatalosan” is a földjére léptek volna. A történeti források
szerint spanyolok voltak az első európaiak, akik a mai Kanada Brit Kolumbia
területére kiléptek 1774-ben, majd őket követte 4 évvel később a Brit Királyi
Tengerészet kapitánya, James Cook.

Ám most egy pénzérme megdönteni látszik ezt a véleményt. Bruce
Campbellnek az eszébe sem jutott, hogy felfedezése ilyen ádáz vitákat
szabadít el. Számos történész véli úgy ugyanis, hogy az 1551-1553 között –
VIII. Hen rik fia, Erzsébet féltestvére, VI. Eduárd rövid uralkodása alatt – vert 
érme nyilvánvaló bizonyítéka annak, amit sok összeesküvés-hívő is állít,
tudniillik, hogy Sir Fran cis Drake ilyen messze északig felhajózott 1579-es
kaliforniai expedíciója során, amikor a nevezetes északnyugati átjárót
kereste.

A világ azért nem tud Drake felfedezéséről – állítják –, mert azt titkolnia
kellett I. Erzsébet királynő parancsára, aki semmilyen információt sem akart
kiszivárogtatni ellenlábasainak, a spanyoloknak. Akkoriban a spanyol felfe -
dezők Kaliforniától délebbre mozogtak, Kaliforniát ugyanis nem tartották
elég érdekesnek. Sam uel Bawlf, az úgynevezett Drake-elmélet vezető teore -
tikusa az AFP-nek elmondta, az érem alátámasztja azt a nézetet, hogy az an -
golok érkeztek először a mai Brit Kolumbia területére. Korábban már elő -
került két másik lelet is, egy 1571-ben vert és Victoriában megtalált, illetve
egy Tu dor-kori, Quadra-szigetén megtalált érme. Drake, akinek titokban
kellett tartania felfedezését, azért adta az érméket a bennszülötteknek talál -
kozásukkor, hogy így jelezze az utána érkező európaiaknak, hogy Anglia már 
felfedezte ezt a területet – mondta el Bawlf az AFP-nek.

A Royal Brit ish Co lum bia Múzeum kurátora, Grant Keddie azonban
szkeptikus Bawlf véleményével kapcsolatban. Szerinte kevés bizonyíték áll
rendelkezésére és azok sem meggyőzőek. Az érmék kerülhettek a területre
kereskedelem vagy egyszerű véletlen folytán is. Drake feljegyzései pedig a
17. században egy londoni tűzvészben elégtek. Ám ha egyszer mégis hitelt
érdemlően bebizonyosodna Bawlf állítása, az igen nagy kavarodást okoz hat -
na Kanada és az USA kapcsolatában, mivel a két ország között lévő állam -
határt az európai gyarmatosítás alapján jelölték ki 1818-ban a 49. szélességi
kör mentén – mondta el Keddie az AFP-nek. 

               Juhari Zsuzsanna (gyartastrend.hu)

Az északnyugati átjáró Kanada északi partjai mentén a Jeges-tengeren át
köti össze az Atlanti- és a Csendes-óceán vizeit. A 15. századtól az európai
gyar matosítók – főleg az angolok, illetve hollandok, franciák – számos expe -
díciót indítottak, hogy találjanak egy Észak-Amerikát nyugatról és északról
megkerülő, a spanyoloktól és a portugáloktól független tengeri útvonalat. A
keresés rengeteg tragédiával járt, a legismertebb ezek közül Sir John Frank -
lin 1845-ös útja. Végül az átjáró nagy részét a Frank lin felkutatására indított
expedíciók térképezték fel. Elsőként Amundsen hajózott át az átjárón
1906-ban.

 Kénsavas esők kísérték
 a dinoszauruszok kihalását

(MTI) Japán kutatók szerint a 65 millió éve becsapódott me -
teorit nemcsak a dinoszauruszokat pusztította el, hanem kénsavas
esőket is okozott, melyek halálossá változtatták az óceán felszíni
vízrétegeit.

A csibai Műszaki Kutatóközpont Ono Szoszuke vezette csoportja
modellkísérlettel igyekezett rekonstruálni azokat a körülményeket, melyek a
Föld utolsó nagy fajpusztulását idézték elő. Abból a feltevésből indultak ki,
hogy a mexikói Yucatán-félszigeten felfedezett, csaknem kétszáz kilométer
átmérőjű Chicxulub-krátert aszteroida becsapódása hozta létre. A kisbolygó
12-15 kilométer átmérőjű lehetett, és a hirosimai atomrobbanásnál milliárdszor
nagyobb erővel ütközött a Földnek.

A becsapódás pillanatában a kéntartalmú kőzetek azonnal felrobbantak, a be -
lő lük kipárolgó gáz pedig kén-trioxid-felhőt hozott létre a magasban. A gázok és
a légköri vízgőz keveredése miatt néhány napig savas eső hullhatott a Földre -
derült ki a modellkísérletből, melyben másodpercenként 13-25 kilométeres
sebességű ütésnek tették ki a Yucatánon talált kénes kőzeteket.

A kutatóknak a Na ture Geoscience című szaklapban megjelent tanulmánya
szerint a magas kén-trioxid-tartalmú esők gyorsan elsavasították az óceánok
felszíni vízrétegeit, jelentősen károsították az egész bolygó élővilágát, és fel te -
hetően a számlájukra írható számos tengeri faj kihalása is.

Csak azok az élőlények élhették túl a katasztrófát, amelyek a kénsavas kör -
nyezetnek ellenálltak vagy menedéket találtak az óceánok mélyebb rétegeiben.
Ezután ezek a fajok kezdhették meghódítani az elnéptelenedett vizeket.

A közkeletű elmélet szerint a Földnek ütköző kisbolygó hatalmas tűzbe
borította a környéket, és világméretű porvihart támasztott. A korabeli fajok
60-80 százaléka kihalt a katasztrófa következtében, melyet a tudomány a kréta
időszakot lezáró “kréta-tercier eseménynek” nevez. Ezután új földtörténeti kor
kezdődött. A mintegy 165 millió éve a Földet uraló dinoszauruszok kipusztultak, 
a maguk után hagyott élőhelyeken pedig fejlődésnek indulhattak az emlősfajok.

     Érdeklődők megnyitás előtt a Patagónia óriás dinói című kiállításon
       a Mag yar Természettudományi Múzeumban. (MTI Fotó: Soós Lajos)
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 A tavaszi méregtelenítésre
 legalkalmasabb gyógynövény

A böjti időszakban érdemes szervezetünket egy alapos méreg te -
lenítő kúrával kitakarítani, felkészíteni a tavaszra. Ezt a legered -
mé nyesebben a hónap gyógynövényével, a csalánnal tehetik meg.

Felsorolni is sok számos gyógyhatását. Az egyik legjobb vértisztító növény,
feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a
mérgeket. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra serkenti, csökkenti a vér húgy -
savszintjét, ezért hatékonyan alkalmazható köszvény, ízületi gyulladások, reu -
ma tikus megbetegedés kezelésére. A régi módszert, hogy a fájdalmas végta go -
kat a csalán friss hajtásaival csapkodják meg, ma is alkalmazzák. Lázcsilla pí tás -
ra, vérszegénységre és kiütésekre is használjuk.

A vese- és hólyagkőképződésre hajlamosaknak érdemes rendszeresen csa -
lánteát fogyasztaniuk, mert segítségével még idejében kiválasztódik a homok.
Tisztító, összehúzó hatásának gyomor- és bélhurut esetén is hasznát vehetjük.
Teája élénkítő hatású, sok vitamint és ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz.

A gyökeréből készült tea megakadályozza a prosztata rendellenes növe ke -
dését, növeli a vizelet mennyiségét, felére csökkenti a vizelési ingert, gyorsítja a
vizeletáramlást. Vércukorszintet csökkentő tulajdonsága is van. Fokozza a szer -
vezet ellenálló képességét. Allergiás betegségeknél is hatásos.

Felhasználása
Gyógyteát forrázással készítünk a levélből, főzéssel a gyökérből.
Tavasszal és ősszel végezzenek 6 hetes vértisztító csalánteakúrát, melynek

során napi egy csészével, reggel fogyasszanak belőle. Vese- és hólyagho mok -
hajtásra egy li ter csalánteát egy óra alatt meg kell inni (egy li ter víz + egy púpo -
zott evőkanál teafű). Vízhajtásra reggel igyanak egy csészével; ha intenzívebb
kúrára van szükség, egy hétig minden délelőtt igyanak meg egy fél li ter teát: az
első csészével reggel, étkezés előtt, egyszerre, a második csészével a délelőtt
folyamán, elkortyolgatva.

Nem alkalmas szívelégtelenség vagy vesebetegség következtében létrejött
ödéma elmulasztására. 6 hétnél tovább ne igyák: 6 hét után iktassanak be egy
szintén 6 hetes szünetet. Kovasav hatóanyaga lerakódik a vesében és homokot,
követ okozhat, ezért ne igyák folyamatosan. Húgyúti tisztításra 10 napon ke -
resztül igyanak belőle napi 2 csészével, étkezések között. Lázcsillapításra na -
ponta 3 csészével, étkezések között. Gyomor- és bélhurut esetén, gyulladáscsök -
kentésre naponta egy csészével fogyasszák, 3-4 napon keresztül. Vérképzésre

naponta egy csészével éhgyomorra. Prosztatamegnagyobbodásra napi egy csé -
szével, a reggeli órákban. Székrekedésre este egy csészével. Emésztésjavításra
egy hónapig minden reggel egy csészével. Máj- és epebántalmakra reggel
éhgyomorra, minden másnap egy csészével, egy hónapon keresztül. A lép
betegségeire egy hétig minden nap egy csészével igyanak belőle.

Csalánlé
Gyümölcscentrifugában préseljék ki egy tálkányi friss csalánhajtás levét,

majd keverjék össze egy pohár vízzel. Naponta kétszerre igyák meg, étkezés
előtt. Ekcéma, pikkelysömör gyógyítható vele. Ezekre még ihatják a csalán,
orvosi veronika, zsálya és zsurló egyenlő arányú keverékéből készült teát is,
napi egy csészével.

Külsőleg
Torokgyulladás esetén gargarizálásra használható (fél li ter víz, egy púpos

evőkanál szárított csalánlevél és egy evőkanálnyi szederlevél), többször a nap
folyamán. Igen jó köptető is.

Ülőfürdőként aranyérre vagy reumára, borogatóként pedig bőrkiütésekre
hasz nálhatják. Lemosóként hajhullás és korpásodás megelőzésére, valamint haj -
zsírosodás el len. Kovasavtartalma erősíti a hajhagymákat, a kötőszöveteket, a
körmöket. Fiatal leveleit pattanásos arc gőzöléséhez használják. Friss leve csil -
lapítja a viszketést – rovarcsípésre csaláncsípést.

Kutatások
Tudományos tények: a levél reumára, húgyúti panaszokra ajánlott. Csökkenti 

a reumás fájdalmakat.
Kivonat Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember nyomában című könyvé -

ből. (szimpatika.hu)

Az alvászavar sietteti az elbutulást
Egy új tanulmány szerint azoknál az idős nőknél, akik az alváshoz kapcsolódó légzési

rendellenességben szenvednek, nagyobb a kockázata a gondolkodásbeli és memóriazavar ki -
alakulásának - számolt be a Medheadlines portál.

A kutatók azt feltételezik, hogy az alvásnál fel -
lépő légzési rendellenességek - beleértve az alvási
apnoet is - az öregedéssel járó értelmi hanyatlás ri -
zikófaktorai lehetnek. Fenntartják annak lehetősé -
gét is, hogy az ilyen jellegű légzészavarok gyógyí -
tásával a mentális hanyatlás (demencia) megaka -
dályozható az idősebbek egy részénél. 

Az alvási apnoe és más betegségek
Az alvási apnoe egy sor egyéb betegségre van

kihatással, illetve magával vonhatja azokat. Ilyen
pél dául a magas vérnyomás és a különböző szív- és
érrendszeri megbetegedések. 

A legújabb kísérlet mintegy 448, átlagosan 83
éves nő közreműködésével történt, akiknek az éj -
sza ka során fellépő légzési problémáikat figyelték
meg. Ezen kívül részt vettek egy, a memóriát, fi -
gyelmet és egyéb kognitív képességeket vizsgáló
teszt kitöltésén. 

Általánosságban elmondható, hogy azoknál,
akik  valamilyen alváshoz kapcsolódó légzési zavar -
ban szenvedtek, a kognitív képességek bizo nyos
fokú károsodása is megfigyelhető volt, míg a súlyos 
légzési rendellenességgel küszködők köré ben ez az
arány háromszorosra tehető. 

Fontos, hogy a kapcsolat a légzési rendelle nes -
ség és az értelmi hanyatlás között különösen erős
volt azok körében, akik az Alz hei mer-kórhoz köt -
hető APOE e-4 (az apolipoprotein E gén egyik va -
riánsa) gént hordozzák.

Alvási apnoe - Az oxigénhiány károsítja
az agysejteket

Noha Dr. Adam P. Spira, a San Fran cisco-i
Egye tem orvosa és a kutatás vezetője szerint to váb -
bi vizsgálatok szükségesek még annak bizonyí tá sá -
ra, hogy összefüggés van az értelmi hanyatlás és az
alvási légzészavar között, mindenki számára egy ér -
telmű, hogy az alvási apnoe által okozott krónikus
oxigénhiány károsítja az agysejteket. Ezen felül,
azoknál, akik a demenciára való hajlamot gene tiku -
san hordozzák, nagyobb a kockázat ilyen jellegű
betegség esetében. Függetlenül a további kutatások
eredményétől elmondható, hogy az alvási apnoe ke -
zelése min denképpen segít az értelmi hanyatlás
mértékének csökkentésében, hiszen ha a kezelés
eny híti a nap pali fáradtságérzetet, az máris hozzá -
járul az idősek az életminőségének és aktivitásának
javulásához. (WEBBeteg.hu)



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

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya, nagymama,
dédnagy ma ma, üknagymama

PAPP ROZÁLIA
(Anyu)

99 éves korában örökre itthagyta 
szeretteit. Nyugalma legyen csen -
des, emléke áldott. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot he lyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Vasiliu (Papp) Adélnak és család já -
nak a drága és szeretett édesanya,
nagy mama és dédmama

PAPP ROZÁLIA
elhunyta felett érzett mély fáj -

dal mukban. Nyugodjék békében!
1952-ben végzett osztály tár sai

Szomorú szívvel búcsúzunk 

RAVASZ EDIT
ny. tanítónőtől. Őszinte részvét

csa ládjának. Nyugodjék békében.
Roth Mária és családja

„...Azért akár éljünk, akár hal junk,
az Úréi vagyunk.” (Róm. 14,8b)

A Nagybányai Református Egy -
házmegye Lelkészi Közössége ő -
szin te részvétét fejezi ki Bak László
szol gatársnak és családjának, édes ap -
ja el hunyta miatt érzett mély fájdalmá ban.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk arra a
négy évvel ezelőtti szomorú napra,
március 14- re, amikor a szeretett

SZÁSZ GYÖRGY
(mindenki Gyuri bácsija)

örökre eltávozott az élők sorá ból.
Csak az hal meg, akit elfelej te nek.
Drá ga emlékét kegyelettel őrzi

csa ládja.

Négy év telt el tisztelt szomszé -
dunk

SZÁSZ GYÖRGY
elhunyta óta. Szeretettel és ke gye -

let tel emlékezünk reá. Nyugodjék
bé kében. Baczai Károly és családja

Március 14-én volt négy éve, a -
mi kor tragikus hirtelenséggel itt ha -
gyott szere tett keresztapám és bará -
tunk

SZÁSZ GYÖRGY.

Szép emlékét szívünkben meg ő -
riz zük. Sipos Miklós és Sipos At -
tila család juk kal

Sajnos már négy év eltelt ama
szo mo rú nap óta, amikot a jó barát,
a fe led he tet len

SZÁSZ GYÖRGY
örökre eltávozott. Nyugalma

felett őr ködjön az emlékezet.
Az Antal család

Szomorú szívvel emlékezünk
ar ra a napra, amikor négy esz ten dő -
vel ezelőtt, 2010. március 14-én 

SZÁSZ GYÖRGY
mecénás, vállalkozó

a nagybányai mag yar kultúra
és ma g yar nyelvű oktatás nagylelkű 
tá mo ga tó ja, a Teleki Mag yar Ház
tisz teletbeli kurátora elhunyt.

Kegyelettel őrizzük emlékét. 
A Teleki Mag yar Ház Kura -

tóriu ma és munkatársai

Halálának 32-dik évfordulóján
é desapámra

FINZLER FERENC
kémiatanárra emlékezem. Akik

is merték és szerették, áldozzanak
egy percet emlékének. Fia, Tibor

Fájó szívvel emlékezünk, 1 éve
annak a szomorú napnak, amikor a
drága feleség, édesanya, nagymama

SZOPRI ZSUZSANNA
örökre itthagyta szeretteit.
Em lé két kegyelettel őrzi a bá na -

tos család

Március 13-án volt 7 éve hogy a
szeretett férj, édesapa, após és
nagy apa

LÉVAY ZOLTÁN

örökre eltávozott szerettei köré -
ből. Nyugodjék békében.

A Fecz és a Lévay család

Fájó szívvel emlékezünk, már ci -
us 11-én volt egy éve, hogy a sze re -
tett édesanya, nagymama

SÁNDOR MÁRIA
szül. Téglás

örökre eltávozott. Emlékét szí vük -
ben őrzik fia Jóska és unokái Cristi,
Cipri, Anda, Rob ert és Ildikó.

Fájó szívvel emlékezünk
március 14-én 2 éve annak a
szomorú nap nak, amikor a drága
férj, apa, após, nagyapa

id. ROT TER FERENC
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel szívünkben

őrízzük. A bánatos család

Március 18-án lesz 6 éve hogy a
drága férj, apa, nagyapa, após

LÉTAI JÓZSEF

örökre eltávozott szerettei köré ből.
Emlékét kegyelettel őrzi szerető
családja

HIRDETÉSEK 2014. március 14.

Hétfő-péntek 14-20 óra között,
szombaton 11-20 óra között.

Va sárnap zárva.
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

TÁNCHÁZ
MINDEN HÉTFŐN

17 ó rai kez dettel aprók
tán ca, fél héttől tánc ház

na gyob bak nak!
***

Február 20-án,
csütörtökön 18 ó rától

TÁNCHÁZ CSAK
FELNŐTTEKNEK!
Szeretettel várunk!

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

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

* ÉNEKKAR – szer dánként 19 órá -
tól a Ház ba!

* TERSÁNSZKY KÖNYVTÁR – 
nyitva minden nap 16-20 óra között!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

KÓS KÁROLY
Op era Om nia

– vándorkiállítás Nagybányán –

Összeállította An thony Gall a -
uszt rál építész – az első Erdélyi Mű -
é pí tészeti Biennálé keretében, a Ro -
má niai Építészek Rendje (OAR) szer -
ve zésében.

MEGNYITÓ MÁRCIUS 27-ÉN
a Tele ki Mag yar Házban!

Részletek a jövő héten.

Vásárosnamény Gyógyfürdő

március 27-én, csü törtökön. In du -
lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru -
ház parko ló jából. Szál lí tá si költség
45 lej. Jelentkezés a 0747- 017580 te -
lefonszámon, Cso ma Beá 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 Teleki Mag yar Házat 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. Váro -
sokban mindenhol van adóhivatal,
falvak esetében forduljon tájékoz ta -
tásért a polgármesteri hivatalhoz.

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

Előre is köszönjük!
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Börtönbe vonult a román
labdarúgás nyolc vezéralakja

Lesújtott múlt kedden az igazságszolgáltatás a román labdarúgás hátán
meggazdagodott nyolc futballvezetőre: az átigazolások perének vádlott jai -
ra kivétel nélkül több éves letöltendő börtönbüntetést szabott ki jogerősen,
véglegesen a bukaresti táblabíróság.

Ioan Becali volt játékosügynök és Cristian Borcea, a Dinamo egykori rész -
vényese egyaránt 6 év és 4 hónap, Vic tor Becali játékosügynök 4 év és 8 hónap,
George Copos, a Rapid korábbi tulajdonosa 3 év és 8 hónap, Mihai Stoica, a
Galaci Oţelul egykori, a Steaua jelenlegi sportvezetője 3 év és 6 hónap, Jean
Pădureanu, a Besztercei Glo ria első embere, illetve George Neţoiu, a Dinamo
korábbi részvényese 3 év és 4 hónap, míg Gheorghe Popescu játékosügynök 3
év és egy hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. Utóbbi a Román Labdarúgó-
 szövetség szerdai elnökválasztásán a legesélyesebb jelöltnek számított.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2008 októberében emelt
vádat a nyolc, nagy befolyással rendelkező futballszereplő el len – azóta öt tucat
tárgyalást írtak ki. A DNA szerint az érintettek 1999 és 2005 között legalább 12
esetben „lefölöztek" maguknak a külföldre eladott futballisták árából, másfél
mil lió dolláros kárt okozva az államnak, illetve mintegy 10 millió dollárral meg -
rövidítve négy klubot, a Rapidot, a Dinamót, a Galaci Oţelult és a Besztercei
Gloriát.

Az ügyész minősített csalással, pénzmosással és adócsalással vádolta meg az
alpereseket. Első fokon, 2012 áprilisában azonban felmentették a vádlottakat, de 
az ügyészek fellebbeztek, 2012 novemberében pedig bűnösnek találták Beca -
liékat.

A másodfokú ítéletet mindegyik vádlott megfellebbezte (egyaránt ártatlan -
nak vallották magukat), de a DNA is fellebbezett, ugyanis letöltendő büntetést
kért mindegyik érintettre. A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék végül 2013 má -
jusában, eljárási hibára hivatkozva visszautalta az ügyet a bukaresti táblabíró -
sághoz. Itt – halasztások után – kedden hirdettek jogerős, végelges ítéletet, amely
szerint mind a nyolc vádlottnak börtönbe kell vonulnia.

A bukaresti táblabíróság ugyanakkor arra kötelezte a nyolc elítéltet, hogy
csaknem 6 milló lejt fizessenek ki a kárvallott feleknek (kluboknak és az adó -
hatóságnak). A táblabíróság emellett összesen több millió dollárnak megfelelő
pénzt is elkoboz az elítéltektől, annyit, amennyi az átigazolási díjakból a nyolcak 
zsebében kötött ki.

A DNA által bizonyítékként felhozott 12 átigazolás: Cristian Dulca (Rapid– 
Pohang Steelers, 1999), Iulian Arhire (Galaci Oţelul–Pohang Steelers, 1999),
Cos min Con tra (Dinamo–Deportivo Alaves, 1999), Ionel Ganea (Besztercei
Glo ria–Vfb Stuttgart, 1999), Paul Codrea (Dinamo–Genoa, 2001), Flo rin Cernat 
(Dinamo–Dinamo Kijev, 2001), Bogdan Mara (Dinamo–Alaves, 2001), Nicolae 
Mitea (Dinamo–Ajax Amszterdam, 2003), Lucian Sânmărtean (Beszterce– 
Panathinaikosz, 2003), Flo rin Bratu (Rapid–Galatasaray, 2003), Dan Alexa
(Dinamo–Guoan Pe king, 2004), Adrian Mihalcea (Dinamo–Csunnam Drag ons,
2005) (Krónika)

Női kézilabda, Nemzeti Liga, 21. forduló

HCM Nagybánya - Kolozsvári "U" Jolidon
35-27 (19-14) 

Nagybányai sportcsarnok, kb. 2000 néző;
Vezették: Adrian Nacu és Adrian Rucoi (Marosvásárhely); 
7 m: 4-5 (értékesítve 3-5); Kiállítások: 2-4; 
HCM Nagybánya: Ungureanu (7 jó védés), Băbeanu (7) - Marin 6 (2 gól

7 m-ből), Ardean Elisei 5 (1), Buceschi 4, Szűcs 3, Tătar 3, Nechita 3, Ghio -
nea 2, Gei ger 2, Bondar 2, Rudics 2 (1), Tomescu 1, Pîrvuţ 1, Oltean 1, Diniş
Vârtic. Edző: Costica Buceschi és Kovács Magda; 

Kolozsvári "U": Măzăreanu (8+1), Enache (4) - Ani Senocico 6 (2), Popa 
5 (2), Chintoan 4, Mihai 2, Cîrjan 2, Boian 1, Ivan 1 (1), Tetean 1, Florea,
Paraschiv, Vălean, Lup, Vintilă. Edző: Horaţiu Paşca és Ioan Ani Senocico; 

A forduló eredményei: HC Zilah - Cetate Déva 22-17, HCM Ro man - Co -
rona Brassó 27-24, CSM Bukarest - SCM Craiova 25-23, CSM Ploieşti - HC
Dunărea Brăila 27-31, HCM Rm. Vâlcea - Univ. Neptun Konstanca 32-33.

CFR–Steaua: magyarellenes
bekiabálások, kolozsvári vereség

Nézőcsúcsot döntött a Kolozsvári CFR–Bukaresti Steaua bajnoki labda rú gó- 
mérkőzés, amely szombat este a vendégek egygólos győzelmével ért véget. Bár
akadt néhány üres szék a lelátón, de ilyen sokan – csaknem 20 ezren – még nem
voltak kíváncsiak a vasutascsapat hazai mérkőzésére ebben az idényben. A
kevés helyzetet hozó mérkőzés a 83. percben dőlt el Chipciu találatával, azonban 
nem ez volt a találkozó legemlékezetesebb pillanata. Arra ugyanis még az első
félidő 23. percében került sor, amikor Cristian Balaj játékvezető félbeszakította
a mérkőzést a Steaua szurkolóinak magyarellenes, uszító skandálása miatt.

A játék két percet állt, amíg Pintilii, a vendégek csapatkapitánya, ha nehezen
is, de rávette csapata szurkolótáborát, hogy hagyják abba a „Ki a magyarokkal
az országból" (Afară cu ungurii din ţară) rigmus skandálását. A közönséget már
csak azért is meglepte a döntés, hiszen korábban magyarellenes bekiabálásért
még nem állítottak le mérkőzést Kolozsváron. 

Liga 1, 22. forduló: Brassói FC–Galaci Oţelul 1-3; FC Botoşani–Temesvári
ACS Poli 1-0; Con cordia Chiajna–Kolozsvári U 1-1; Kolozsvári CFR–Bu ka res -
ti Steaua 0-1; Medgyesi Gaz Metan–Konstancai Viitorul 4 – 0; Ceahlăul Piatra
Neamţ–Petrolul Ploieşti 0 – 0; Săgeata Năvodari–FC Vaslui 0 – 1; Astra Giur -
giu–Pandurii Tg. Jiu  2 – 0; Bukaresti Dinamo–Brassói Co rona  1 - 0. (Krónika)

Erdei Zsolt Európa-bajnokként zárta pályafutását
Erdei Zsolt egyhangú pontozással

legyőzte a grúz Salva Dzsomardasvilit
szombaton Kecskeméten, s ezzel meg -
szerezte a Boksz Világszervezet (WBO)
félnehézsúlyú Európa-bajnoki címét,
majd bejelentette visszavonulását.

Csaknem egy év után lépett újra kö -
telek közé Erdei Zsolt, aki láthatóan
nyu godt volt a meccs előtt. Profi pá -
lya futása utolsó mérkőzését nagyon tak -
tikusan bokszolta végig: az elején jól
védekezett, a menetről menetre egyre
fáradó grúz ellenfelet néha úgy so roz -
ta, mit egy bokszzsákot.

Erdei nagyobb tudása minden pil -
lanatban érezhető volt, még akkor is,
ha Dzsomardasvili rendületlenül lépe -
getett előre, állta az ütéseket, és széles
horgokkal próbálkozott. A nyolcadik pe -
riódusban a grúz már csak fejjel ment
előre, Erdei pedig néha úgy sorozta
távolról, mint a bokszzsákot.

A nagyon egyoldalú küzdelem a ki -
lencedik menetben sem változott, Er -
dei sokszor mosolyogva reagált ellen -
fele elkeseredett próbálkozásaira, majd
időről időre megrázta magát, és jobbal, 
ballal zúdította az ütéseket vetélytár sá -

ra. Dzsomardasvili becsülettel végig -
küz dötte a találkozót, de semmi esélye
nem volt mag yar riválisa el len, aki na -
gyon sima győzelemmel zárta egye -
dül álló karrierjét.

A találkozó után minden idők leg -
ered ményesebb mag yar profi ökölví -
vó ja még a ringben elmondta, boldog,
hogy Kecskeméten zárhatta le pálya fu -
tását, mely 30 éve kezdődött, amikor
be leszeretett a sportágba. Kérdésre vá -
laszolva pedig azt mondta, nem tudja,
hogy mi lesz majd akkor, ha újra hiá -
nyozni fog számára a bokszolás, de nem
véletlenül nem szakad el az ököl vívás -
tól, s dolgozik majd tovább ed zőként.

Erdei Zsolt amatőrként világ- és Eu -
rópa-bajnok volt, illetve olimpiai bronz -
érmet szerzett. A profik között egészen 
tavaly márciusig nem kapott ki, 33 mér -
kőzést nyert meg sorozatban. 2004 és
2009 között volt a WBO félnehézsúlyú 
világbajnoka, 2009 novemberében pedig
a Boksz Világtanács (WBC) cirkáló sú -
lyú címét hódította el. Egyetlen vere -
sé gét az orosz Gyenyisz Gracsovtól szen -
vedte el tavaly márciusban, méghozzá
erősen vitatható, megosztott ponto zás -
sal. (Krónika)

Forma 1: 2014-es versenynaptár
 1.  2014. március 16. 
 2.  2014. március 30. 
 3.  2014. április 6. 
 4.  2014. április 20. 
 5.  2014. május 11. 
 6.  2014. május 25. 
 7.  2014. június 8. 
 8.  2014. június 22. 
 9.  2014. július 6. 
10.  2014. július 20. 
11.  2014. július 27. 
12.  2014. augusztus 24. 
13.  2014. szeptember 7. 
14.  2014. szeptember 21. 
15.  2014. október 5. 
16.  2014. október 12. 
17.  2014. no vem ber 2. 
18.  2014. no vem ber 9. 
19.  2014. no vem ber 23. 

Ausztrál Nagydíj - Mel bourne
Maláj Nagydíj - Szepang
Bahreini Nagydíj - Szahír
Kínai Nagydíj - Shang hai
Spanyol Nagydíj - Bar ce lona
Monacói Nagydíj - Monte Carlo
Kanadai Nagydíj - Mon treal
Osztrák Nagydíj - Spielberg
Brit Nagydíj - Silverstone
Német Nagydíj - Hockenheim
Mag yar Nagydíj - Mogyoród
Belga Nagydíj - Francorchamps
Olasz Nagydíj - Monza
Szingapúri Nagydíj - Szingapúr
Japán Nagydíj - Szuzuka
Orosz Nagydíj - Sochi
Amerikai Nagydíj - Aus tin
Brazil Nagydíj - Sao Paulo
Abu Dhabi Nagydíj - Abu Dhabi

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


