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A nyugdíjas „Nagy csa lád”
december 27-én búcsúzik a 2014-
 es esztendőtől a SEL MONT ét te -

rem ben . Ha te is részt akarsz
venni, jelentkezz most a 0362-

 417818- as te le fon szá mot.
Mindenkit szeretettel várunk!

Olvasóink figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót ezen -
túl a régi főtéri antikvá -

riumban is vásárolhatnak.

Ismét Nagybányán a
Háromszék!

De cem ber 12-én, pénteken 19 ó -
rától a Nagybányai Városi Színházban 
mu tatja be a Háromszék Táncegyüttes
nagysikerű, „A tékozló fiú” című elő -
a dását. Az előadást turné keretében lát -
hatja a közönség, amelynek állomásai
között a bu dapesti Művészetek Palotája
és a szatmári Szakszervezetek Műve lő -
dési Háza is szerepel. Jegyek a Teleki
Ma gyar Házban vásárolhatók, 8 lejes
(gyer mekek, nyug díjasok) és 15 lejes á -
ron! Szeretettel várjuk!

Részletek a 7. oldalon.

Adventi tárlat és ün nepi vásár a Házban
Mint ígértük, rövidesen tárlat ke re té ben mutatjuk be a Teleki-ház felújí tá sá ra

adományozott képzőművészeti alko tá sokat. Közülük néhány még az ünne pek
előtt új gazdára talál, ugyanis úgy tervezzük, hogy a festmények egy részét idei
adventi vásárunk keretében (de cem ber 13-14.) fogjuk kisorsolni azok kö zött, akik
jótékonysági téglajegyek vásárlásával segítették a megvalósult és ezután ter vezett
munkálatokat!

A vásár keretében ezúttal is sok-sok hagyományos kézműves-termék, köny -
vek, ünnepi dekorációk, a karácsonyfa alá kínálkozó ajándéktárgyak várják a
látogatókat. Részletek hamarosan!

Téglajegyek továbbra is a Teleki Ma gyar Házban vásárolhatók, 10 lejes, 50
lejes, 100 lejes, 300 lejes vagy 500 lej es címletekben. Sok kis segítség sokra megy!
A támogatásokat előre is KÖ SZÖNJÜK! 

Fizesen elő 2015-re is a Bá -
nyavidéki Új Szóra a posta hi -
vatalokban, vagy a lapkéz be -
sí tőknél.

1 hónapra - 6.5 lej
3 hónapra - 19.50 lej
6 hónapra - 39 lej
Az előfizetés továbbra is a

legbiztosabb módja annak, hogy
hozzájusson lapunkhoz.

Legyen jövőre is az Új Szó
az Ön lapja.

Könyvbemutató és képkiállítás a
nagybányai művésztelep történetéből

A Megyei Könyvtár nagytermében, szerdán, no vem ber 26-
 án a nagybányai művésztelep múltját felidéző kiállítás nyílt,
egy bekötve egy reprezentatív al bum bemutatásával.

A mintegy félszáz festményt és grafikát felsorakoztató tár lat
válogatás magángyűjtők tulajdonában levő színvonalas mű ve -
ikből, Ferenczy Ká roly, Thor -
ma János, Zif fer Sándor, Au -
rel Ciupe, Petre Abrudan,
Nagy Oszkár, Mi ko la And -
rás és mások alko tásaiból.

A kiállítást Jurecskó Lász -
ló művészettörténész, a bu -
dapesti MissionArt galéria ve -
zetője rendezte.

A bemutatott al bum, Ge -
nius Loci - Festői témák és
motívumok Nagybányán, szer -
zői Murádin Jenő és Szücs
György művészet történé szek.

- folytatás a 3. oldalon -

Adventi koncert
a nagybányai óvárosi református templomban 
2014. de cem ber 7-én, d.e. 10.15 órától.
Igét hirdet MIKE PÁL magyarkéci lelkipásztor
Szolgál az ÉLŐ KÖVEK zenekar

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre Szinérváralján, a Syl ves -
ter János Egyesület és a helyi RMDSz szervezésében, a Bethlen Gábor Alap és a
Communitas Alapítvány támogatásával a „Csak tiszta forrásból” elnevezésű me -
gyeközi szavalóverseny. Ebben az évben kortárs költők verseivel örvendeztettek
meg minket a szavalók. László Gyula: Csodahét című verse volt a témája a meg -
hírdetett rajzpályázatunknak, amely szintén hatalmas sikernek örvendett. Közel
150 alkotás közül kellett kiválasztania a zsűrinek a legsikeresebb munkákat, kor -
csoportonként. Az iskola- és megyeközi megmérettetéseket Hit ter Annamária ma -
gyar szakos tanfelügyelő, a helyi iskolacsoport igazgatója, Pop Mihai Cosmin és 
ali gaz ga tónője, Kádár Ioana is megtisztelte jelenlétével.

A szavalóverseny díjazottainak névsora a 3. oldalon olvasható.

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk min -

den érdeklődőt vasárnap, 2014. no -
vem ber 30-án

Kovács Emil Lajos
festészeti tárlatának

megnyitójára,
melyre a szinérváraljai református

egyházközség gyülekezeti házában ke -
rül sor, 12.00 órától.

A kiállítás naponta 9 és 16 óra kö -
zött lesz látogatható.

Kiss Károly: Nagybányai
látkép, 1930-as évek, olaj,
vászon, 68X80 cm, jelezve

balra lent: Kiss Károly

A hét mottója:
,,Minden félelmetes között a
legfélelmetesebb az ember.”

 (Fekete István)

Januártól és jú li -
ustól is emelkedik 

a minimálbér
A Munkaügyi Minisztérium által köz -

zétett törvénytervezet szerint január 1-
 től 8%-kal, 975 lejre emelkedik a mini -
málbér szintje, ami 724 lejes nettó bér -
nek felel majd meg. A törvénytervezet
szerint 2015. júliusától még egyszer, 75
lejjel emelik a minimálbért, így az eléri 
az 1 050 lejes szintet.

Korábban Rovana Plumb mun ka ü -
gyi miniszter úgy nyilatkozott: 2016- ig
szeretnék elérni, hogy a legkisebb brut -
tó fizetés 1 200 lej legyen. A mini mál -
bér Romániában jelenleg 900 lej, ami
670 lejes nettó fizetést jelent.

(hotnews, hírszerk.)  
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Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la punk
biztosan és időben el jus son ön höz,
fi zes sen elő a Niv Curier Kft.-
 nél, V. Luca ciu utca,  100. szám, 
tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Egyházi hírek
* Koltón vasárnap 15.30 órától az

ad vent jegyében egyházmegyei kórus -
találkozót tartanak. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

* A Nagybánya-óvárosi Re for má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra özvegy Lőrincz At tiláné
született Makkay Magdolna asszony -
testvérünket, akit 90 évesen szólított ma -
gához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus templomban de cem ber 7-én Mike
Pál lelkipásztor hirdeti az Igét, aki Ma -
gyarkécről érkezik együtte sé vel, az Élő kö -
vekkel. Ugyancsak decem ber 7-én dél -
u tán 17 órakor Kár  pát- me dencei ima nap -
ra kerül sor a Re for má tus Nőszövetség
szervezésében. Sze retettel várnak min -
denkit!

* A nagybányai evangé likus- lu the -
ránus egyházközség minden csü tör tö -
kön 17 órakor és vasárnap 10 ó ra kor, a
szokásos téli időpontokban tart ja isten -
tiszteleteit. A vallásóra ezen túl szombat
délelött 11 órakor lesz.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték ö rök
nyugalomra Cânţa született Wag ner Mar -
garetta asszonytestvérünket, akit 93 é -
vesen szólított magához az Úr, Fehér
Iván Mihály testvérünket, aki 75 éve -
sen hunyt el és Veiszen ba cher Ilona  80
éves testvérünket.

Nyugodjanak békében!
* A Misztótfalui Református Egy -

házközségben ad vent első vasár nap -
ján délelőtt 11 órától Csendes Napot
tartanak. A gyülekezet vendége lesz a
szerencsi Gerendi Anna Nőszövetség.
Isten Igéjét Dr. Börzsönyi Józsefné, a
Tiszáninneni Református Egyház ke -
rület Nőszövetségének elnöknője hir -
de ti.

* A Nagybánya-Újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben kísérték e -
zen a héten minden élők utolsó útjára
néhai Méhes Bélát, aki életének 83. é -
vében hunyt el. Isten Szentlelkének ví -
gasztaló ereje legyen gyászoló és em -
lékező családjával és hozzátartozóival.

* No vem ber 30-án, vasárnap dél -
előtt 10.00 órától a Nagybá nya-Újvá -
rosi Református Egyházközség temp -
lomában ad vent csendesnapi ünnepi is -
tentiszteletet tartanak. Igét hirdet Nt.
Müller Dezső nyugalmazott lelki pász -
tor, az ünnepi műsorban fellép az egy -
házközség kórusa és szavalatokkal a nő -
szövetségének tagjai. Mindenkit szere -
tettel hívnak és várnak az ünnepi isten -
tiszteletre.

Bunda Csilla Annamária

IN  MEMORIAM

Méhes Béla
Keserűvé lesz a lelkünk, a -

mikor egy valamikori szellemi 
elme távozik közülünk. E hé -
ten ismét szegényebbek let tünk
valakivel, aki évekkel ezelőtt
vidámságra, életre, derűre vagy
borúra hangolta kedélyünket. 
Mert Méhes Béla barátunk és
játszótársunk ezt tette: taní tott, 
szerepelt, muzsikált, igyeke zett
mindig mások kedvében járni.
Az elmúlt napok egyikén Őt
kísértük utolsó útjára.

A nemzet napszámosaként
kezdte életének pályafutását egy falusi iskolában.  Fiatalként, de még fér -
fikorában is két hobbijának hódolt: a futballnak és a színjátszásnak. Mind -
kettő olyan szenvedély, mely nemcsak önmagát, hanem mások szóra ko z -
tatását is szolgálja. A futball hozta Nagybányára, ahol a belügyisek ak -
kori csapatában kergette a bőrgolyót, és e tevékenység  eredeti foglal ko -
zásától  eltávolította. Ám amint  alkalmat talált, felhagyott a belügyi szol -
gálatával és az igazi mesterségét folytatta. Elvégezte a testnevelési főis ko -
lát, és tornatanárként gyakorolta pedagógusi hivatását. Itt áldozhatott
második kedvtelésének, a színjátszásnak, és oszlopos tagja lett a mai Lend -
vay Márton Társulatnak. A Bolondos vasárnap, A bor, Botcsinálta dok -
tor, 33 névtelen levél és más színpadra került előadások szeplőjeként  mu -
tatkozott a közönség előtt, ám igazi tehetsége a zenés műfajban bon ta -
koz hatott ki. A Névtelen csillag színműnek teljes zenei anyagát egyedül
dolgozta ki, az előadás e zenei anyaggal került  közönség elé. Ez volt egy -
ben tehetségének prelúdiuma is. Ezt követték más színielőadások zenei
anyagának összeállításai, sokszor több zeneszám megalkotásával. Ha egy
zeneszámnyi hiány mutatkozott valamelyik előadásban, Béla készen állt
annak pótlására. Aztán  megalkotta a Bellton zenekart, mely a Lendvay 
előadásait segítette színpadra. Ebbéli munkáját koronázta meg 1991- ben
a sepsiszentgyörgyi Con cordia Fesztivál, ahol e zenekar első díjban ré sze -
sült. Az EMKE 1998-ban a kultúra terén végzett munkájáét Szent györ -
gyi-díjjal jutalmazta, míg 2001-ben a Játzó Társaság oklevelét ve het te át. 
Lehetne folytatni a sort, volna is még mivel, de legyen erény a sze rénység. 
A színjátszás mellett a futballnak sem fordított teljesen há tat. Sokszor volt 
látható síppal, vagy zászlóval a labdarúgópályák valamelyikén.

82 esztendő adatott Béla barátunknak, mely időszak utolsó esztendei 
a betegséggel való küszködés időszaka volt. Mondhatni, ő is megfáradt és 
az örökös megnyugvás ösvényén piheni fáradalmait. Egy cselekvő, dol -
gos élet fejeződött  be. Nyugodjék békében.

Kis Kornél Iván

Színe és fonákja:

Kis pénz, nagy lelkesedés
Többször elmondtam már, a sporthoz körülbelül annyit konyítok, mint kis -

csoportos óvodás a szol-gél bevonatok előállításához és jellemzéséhez szen -
zorikai alkalmazás céljából. Ennek ellenére most a focit választottam témá -
nak, hiszen nem én leszek az első, aki olyasmibe üti az orrát, amihez nem ért.
Sőt, ma már azon kell igazán elcsodálkoznunk, ha valaki olyasmiről beszél, ír, 
nyilatkozik, amihez ért.

Olvasom, látom, hallom, hogy nehéz idők járnak a futballklubok háza tá -
ján. Letartóztatások, többmillió eurós csalások, sikkasztások, s mindez már-
 már országos jelenséggé növi ki magát. Nem titok, a fociban nagy pénzek fo -
rognak, mint ahogy Puskás Ferenc óta azt is tudjuk: kis pénz, kis foci, nagy pénz,
nagy foci. Bár ez a Puskásnak tulajdonított mondás egyáltalán nem biztos, hogy
Puskás szájából hangzott el, legalábbis a sporttörténészek ezt egyértelműen
soha nem tudták bizonyítani, vagy cáfolni.

Mindezek ellenére gyakran felmerül bennem a kérdés: milyen lenne a foci
pénz nélkül? Önkéntelenül is az a klasszikus vicc jut eszembe, amikor vasár -
nap délelőtt egy csuklyás, géppisztolyos alak ront be a templomba mise köz -
ben, és elkiáltja magát:

- Aki úgy gondolja, megéri Krisztusért egy golyót kapni, maradjon ülve!
A többszáz fős tömegből alig tízen maradnak ülve, a többség kezét-lábát

törve menekül ki a templomból. Ezután a csuklyás, fegyveres férfi keresztet vet,
majd leül a padba, és odaszól a plébánosnak:

- Jól van, plébános, most, hogy már megszabadítottalak a képmutatóktól,
kezdheted a prédikálást…

Szerintem valahogy így menekülnének a kluboktól a focisták is, ha mond -
juk ingyen, éhbérért, vagy legjobb esetben minimálbérért kellene kergetniük
a labdát, ha a focira is annyi pénz jutna, mint például a kisebbségi kultúrára.
Maradnának viszont azon kevesek, akik tényleg szívvel-lélekkel sport embe rek.

Nos, ha ez valamilyen csoda folytán megtörténne, s tényleg csak a játék
szeretete vezérelné erre a pályára a sportolókat, talán én is rajongóvá válnék.

Addig is, Cristiano Ronaldoval együtt vallom: „Lehet rosszul játszani, de
lélektelenül soha!” (Tamási At tila)

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodái nak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap 

má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó nap má so dik,
har ma dik és ne gye -
dik pén tek én 12- 14
óra kö zött. A par la -
men ti képvi selő te -
l e  f o n  s z á  m a :
0726200756.

Deák László
fotója
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A „Csak tiszta forrásból” elnevezésű
megyeközi szavalóverseny díjazottai

Óvodások:

Kiscsoport
I. díj: Ujlaki Tamara, Alexiu Be rin -

de Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógusok Tep fen -
hárdt Ágota és Pop Monica- Ioana

II. díj: Molnár Antónia, 30-as Nap -
közi Otthonos Óvoda, Nagybánya, fel -
készítő pedagógusok Tunyogi Imola és 
Tönkő Anita

III. díj: Nagy Jenei Detre, Otilia Ca -
zimir Napközi Otthonos Óvoda, fel ké -
szítő pedagógusok  Munteanu Erika és
Almási Lilla

Középcsoport
I. díj: Hajdu Anna, Normál Prog -

ramú Óvoda, Avasújváros, felkészítő
pe dagógus: Bartos-Kocsis Ildikó

II. díj: Tamási Rita, Alexiu Be rin -
de Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógusok Tepfen -
hárdt Ágota és Pop Monica-Ioana

III. díj: György Sabau András, 30- as
G.P.P, felkészítő pedagógus Barcs Éva

Dicséret: Bencze Eszter, Petőfi Sán -
dor Általános Iskola, Koltó, felkészítő
pedagógus Sebők Irma; Szika Ádám, Né -
meth László Elméleti Líceum, Nagy -
bánya, felkészítő pedagógusok Vincze
Melinda és Görög Ágnes

Nagycsoport
I. díj: Huszár Zsófia, Alexiu Be rin -

de Mezőgazdasági Líceum, Szi nér vá -
ralja, felkészítő pedagógusok Tepfen -
hárdt Ágota és Pop Monica-Ioana

II. díj: Sike Viktória, Alexiu Be rin -
de Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá ralja, 
felkészítő pedagógus Hiripi Er zsé bet

III. díj: Kovács Katalin, Normál Prog -
ramú Óvoda, Avasújváros, felkészítő
pedagógus Bartos-Kocsis Ildikó 

Dicséret: Covaci Renáta, Németh
László Elméleti Líceum, Nagybánya, fel -
készítő pedagógusok Szaniszló Emese
és Kis-Tóth Melinda

Dícséret: Téglás Tamás, Petőfi Sán -
dor Általános Iskola, Koltó, felkészítő
pedagógus Sebők Irma

Iskolások:

Előkészítő osztály
I. díj: Bunyi Jázminka, Petőfi Sán -

dor Általános Iskola, Koltó, felkészítő
pedagógus Szigeti Olga

II. díj: Máthé Áron, Leőwey Klára
Elméleti Líceum, Máramarossziget, fel -
készítő pedagógus  Kassay Beáta

III. díj: Mihály Imola-Napsugár, N.
Iorga Általános Iskola, Nagybánya, fel -
készítő pedagógus Ruskál Enikő

Dicséret: Miklós Erik-József, Ben -
kő Ferenc Általános Iskola, Domokos,
felkészítő pedagógus Molnár Judit; Fe -
renczi Salomé, Kós Károly Általános Is -
kola, Szamosardó, felkészítő peda gó gus
Tóth-Pál Edit; Noveli Krisztina, Alexiu
Berinde Mezőgazdasági Líceum, Szi -
nérváralja, felkészítő pedagógus Ado -
reanu-Kraiger Boglárka

I. osztály
I. díj: Cseh Virág-Tünde, Avasúj -

városi Általános Iskola, felkészítő pe -
da gógus Cseh Tünde-Andrea

II. díj: Tar Viktória, Petőfi Sándor
Általános Iskola, Koltó, felkészítő pe -
da gógus Szigeti Olga 

III. díj: Ro man Cristian-Dan iel, Kós
Károly Általános Iskola, Szamosardó,

felkészítő pedagógus Tóth- Pál Edit 
Dicséret: Moraru Tímea, Alexiu Be -

rinde Mezőgazdasági Líceum, Szi nér -
váralja, felkészítő pedagógus Szilágyi
Éva

II. osztály
I. díj: Cseh Dávid-Alfréd, Avas új -

városi Általános Iskola, felkészítő pe da -
gógus Kovács Andrea

II. díj: Nagy Anita-Judit, Monói E -
lemi Iskola, felkészítő pedagó gus Rácz 
Tímea

III. díj: Vincze Dávid, N. Iorga Ál -
talános Iskola, Nagybánya, felkészítő
pedagógus Loiszli Sára

Dicséret: Molnár Andrea-Alexand -
ra, Benkő Ferenc Általános Iskola, Do -
mokos,  felkészítő pedagógus Tira-Ku -
pás Helga-Dianna; Ujlaki Márk, Ale -
xiu Berinde Mezőgazdasági Líceum, Szi -
nérváralja, felkészítő pedagógus Czom -
pa Mónika

III.osztály
I. díj: Moldován Pa tri cia-Teodóra, 

Kós Károly Általános Iskola, Szamos -
ardó, felkészítő pedagógus Tóth-Pál Edit

II. díj: Lendeczki Zsolt, Felsőbányai 
Műszaki Iskolacsoport, felkészítő pe -
da gógus Molnár Klára

III. díj: Vas Barbara, Avasújvárosi 
Általános Iskola, felkészítő pedagógus 
Sziszik Piroska-Rozália

Dicséret: Turuczkó Gergő, Petőfi Sán -
dor Általános Iskola, Koltó, felkészítő
pedagógus Venczel Piroska

IV. osztály
I. díj: Vasvári Henrietta, Alexiu Be -

rinde Mezőgazdasági Líceum, Szinér -
váralja, felkészítő pedagógus Asztalos
Ilona

II. díj: Cseterki Melissza-Piroska,
Monói Elemi Iskola, felkészítő peda gó -
gus Rácz Tímea

III. díj: Sebők Máté, Petőfi Sándor
Általános Iskola, Koltó, felkészítő pe -
dagógus Szász Erika

Dicséret: Grabán Rudolf, Felső bá -
nyai Műszaki Iskolacsoport, felkészítő 
pedagógus Laurán Angéla; Kovács Ro -
land, Avasújvárosi Általános Iskola, fel -
készítő pedagógus Kovács Éva; Igna Ra -
ul-Levente, Benkő Ferenc Általás Is ko -
la, Domokos, felkészítő pedagógus Ti -
ra-Kupás Helga-Dianna

V. osztály
I. díj: Tóth-Páll István-Tibor, Kós

Ká roly Általános Iskola, Szamosardó,
felkészítő pedagógus Haragos Ilona

II. díj: Gébel Dóra, Felsőbányai Mű -
szaki Iskolacsoport, felkészítő pedagó -
gus Bokos Enikő

III. díj: Koncsárd Eszter, Petőfi Sán -
dor Általános Iskola, Koltó, felkészítő
pedagógus Balogh Csaba

Dicséret: Szőllősy Márta, Leőwey

Klára Elméleti Líceum, Má ramaros szi -
get, felkészítő pedagógus Keresztes An -
namária; Czompa Benjámin, Alexiu Be -
rinde Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógus Farkas Imre

VI. osztály
I. díj: Erdei Ing rid, Avasújvárosi Ál -

talános Iskola, felkészítő pedagógus
Szé kely Zsófia

II. díj: Bogya Áron, N. Iorga Álta -
lános Iskola, Nagybánya, felkészítő pe -
dagógus Bálint Beáta

III. díj: Gotha Helga, Leőwey Klára
Elméleti Líceum, Máramarossziget He -
rea Aurelia-Maria

Dicséret: Várdai Carla, Felsőbányai
Műszaki Iskolacsoport, felkészítő peda -
gó gus Bokos Enikő; Kiss Bernadett, Kós
Károly Általános Iskola, Szamosardó,
felkészítő pedagógus Haragos Ilona

VII. osztály
I. díj: Varga Szilárd, N. Iorga Ál ta -

lános Iskola, Nagybánya, felkészítő pe -
dagógus Bálint Beáta

II. díj: Hajdú  Viktória, Avasújvá -
rosi Általános Iskola, felkészítő peda -
gógus Székely Zsófia

III. díj: Hit ter Ágota, Felsőbányai Mű -
szaki Iskolacsoport, felkészítő pedagó -
gus Bokos Enikő

Dicséret: Csongovai Helga, Leőwey
Klára Elméleti Líceum, Márama ros szi -
get, felkészítő pedagógus Keresztes An -
namária; Vasvári Richárd, Alexiu Be -
rinde Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógus Farkas Imre

VIII. osztály
I. díj: Farczki Dóra, Németh László

Elméleti Líceum, felkészítő pedagógus 
Váradi Izabella

II. díj: Tóth-Pál Ildikó, Kós Károly
Általános Iskola, Szamosardó, felké szí -
tő pedagógus Haragos Ilona; Tóth-Pál 
Helga, N. Iorga Általános Iskola, Nagy -
bánya, felkészítő pedagógus Bálint Be -
áta

III. díj: Incze Szylvia, Petőfi Sán dor
Általános Iskola, Koltó, felkészítő pe -
da gógus Balogh Csaba

Dicséret: Vas Szilvia, Avasújvárosi 
Általános Iskola, felkészítő pedagógus 
Székely Zsófia; Buda Di ana-Mihaela,
Benkő Ferenc Általás Iskola, Do mo -
kos, felkészítő pedagógus Tira-Kupás
Helga-Dianna.

Könyvbemutató és képkiállítás a
nagybányai művésztelep történetéből

- folytatás az első oldalról -

A közel 250 színes repro duk -
ciót és dokumentum-felvételt tar -
talmazó kiadvány megje lente té -
sét Blaskó István, a nagybányai
Elec tro-Sistem igazgatója kezde -
ményezte és támogatta.

A kiállítás de cem ber 15-ig te -
kinthető meg, ugyanott az al bum
is megvásárolható.

A Nagybánya Képzőművészeti
és Kulturális Egyesület

Boromisza Tibor: Cséplő munkások, 1912., tem pera, szén,
papír, 51x69,8 cm, jelezve jobbra lent: NB 1912 Boromisza Tibor



2014. no vem ber 28. KULTÚR-TÁJ

Megvannak az „Erdély diákszemmel”
honismereti pályázat nyertesei

Lezárult az Élő Erdély Egyesület által meghirdetett „Erdély di -
ákszemmel” honismereti pályázat. A nyár folyamán beérkezett 162
pályamű kiértékelése megtörtént mind a közönség, mind a szakmai 
zsűri által. 

Erdély 11 megyéjének 70 telepü lé -
séről érkeztek munkák, így nagyon ö -
rül tünk, hogy láttuk, nem csak a szé -
kelyföldi tömbmagyarságban élő diá -
ko kat mozgatta meg a felhívás, hanem
a szórványban élő fiatalokat is. 

A diákok megszólítását igye kez tünk
nem a véletlenre hagyni, így az inter -
neten és írott sajtón kívül az iskolák és
ifjúsági szervezetek közvetlen meg szó -
lítása is eredményesnek bizonyult. 

A pályamunkák a pályázat lejárta u -
tán is megtekinthetőek/olvashatóak ma -
radnak a www.erdelydiakszemmel.ro
honlapon. Ugyanitt megtalálható az e -
redményhirdetés és a díjak elosztása is.

A zsűri nagydíja mellett a közön -
ségszavazás nyertesét és az Élő Erdély
Egyesület díját pályázati (Magyaror szág
Külügyminisztériuma) és saját forrá sok -
ból adják át, de a partnerek – az EJKE
(Erdélyt Járók Közhasznú Egyesülete), 
a Művelődés Könyvkiadó, a Székely -
földi Legendárium és a Zöld Szé kely -
föld Egyesület – is különböző díjakkal
járultak hozzá a munkák értéke lésé hez,
a diákok biztatásához. Így összesen 42

díj kerül kiosztásra, ebből Máramaros
megyébe is jut. (...)

Az V-VIII. osztályosok számára ki -
írt Honismereti rajzpályázaton a mára -
marosszigeti Varhanyovszki Réka az Er -
délyt Járók Közhasznú Egyesület kü lön -
díját (5.000 fo rint értékű tanszer cso -
mag, EJKE hűtőmágnes, és a díjazott
rajz közzététele az EJKE Tisztás című
folyóiratában) nyerte. Ezen kívül a Zöld
SzékelyFöld Egyesület egyik különdí -
ját is magáénak tudhatja (nyári tábo ro -
zási lehetőség). (közlemény)

Éneklésre  született,  mint  a  pacsirta
Kilenc évvel ezelőtt, egy januári délutánon két ó -

rán át beszélgettem Hit ter Gyulával, az akkor 82 é -
ves felsőbányai nyugdíjas bányásszal és kántorral ott -
honában.

A sors gyermekkorában sem kényeztette el. Még
pólyás csecsemő volt, amikor édesapja meghalt. Tisz -
tán csengő, erős hangját apukájától örökölte. Öz vegy
édesanyja úri házaknál szolgált, hogy három gyer -
me kének a mindennapi kenyeret megkeresse. Gyu -
lát 12 éves korában ismét pótolhatatlan veszteség
sújtotta, mert anyukája fiatalon hunyt el. Ezután i -
dő sebb testvérei gondoskodtak róla. 12 éves korától 
egy zsidó kereskedő, Fridmann és Dimand Károly ró -
mai katolikus kántor házában mindenesként dol go zott.

Ércesen csengő hangját az apácák fedezték fel.
Gyakran szívesen idézte fel azokat a vasárnapokat,
amelyeken felbúgott a katolikus templom régi oszt rák
orgonája, és ő a vegyes gyermekkar legszebb hangú 
tagjaként énekelt a tömjénillatú félhomályban. O lyan -
kor elfelejtette gyermekkora szenvedéseit, és úgy é -
rezte, hogy az énekek szárnyán az égbe emelkedik.

17 éves korában szállt le először a föld gyom rá -
ba. Hét évig zivatarral, hóviharral, faggyal dacolva 
gyalog ment munkahelyére, a herzsai bányába. Elő -
ször csilléket töltött, majd segédvájárrá léptették elő.

Szabad idejében nemcsak templomi egyházi szer -
tartásokon énekelt. 1945 előtt a helyi műkedvelő szín -
társulat több előadásán kapott főszerepet. Sulcz Icá -
val és Dorogi Zolival nagy sikert aratott Huszka Je -
nő: Lili bárónő című operettjében.

A második világháborúban leventeként egy gya -
korlaton vett részt, amikor egy főhadnagy azt pa ran -

csolta neki, hogy az indulók éneklésekor ő adja meg
az alaphangot.

- Fiam, menj el minél hamarabb Kolozsvárra, mert
ott operaénekes lehet belőled - tanácsolta neki a fő -
hadnagy a gyakorlat után.

Hit ter Gyula már gyermekkorában ábrándozott 
ar ról, hogy hivatásos énekesként fog fellépni egy nagy -
városban. Álma nem teljesült, mert senki nem tá mo -
gatta pénzzel, hogy hangját zenei középiskolában és 
főiskolán képezze. Miután a Vörös Hadsereg Felső -
bányára bevonult, Filipas, a városi párttitkár azt í -
gérte neki, hogy pártiskolába küldi, ha belép a kom -
munista pártba, és nem vesz részt a népbutító egy -
házi szertartásokon. Hit ter Gyula az ötágú vörös csil -
lag helyett a keresztet választotta.

- Nem akartam pártkatona lenni. Isten alázatos
szolgája maradtam. A Teremtő áldott meg tehet ség -
gel, és választott ki engem, hogy hangommal egy ház -
községem szolgáljam - vallotta a nyugdíjas kántor.

Ismert olyan kommunistákat is, akik szívük mé -
lyén hívők maradtak. Több herzsai kommunista fe -
lettese hamarabb hazaengedte, amikor Felső bá nyán
kántorként elhunytakat búcsúztatott el. Sokszor á -
zottan, megfázva érkezett haza, megmosdott, tiszta,
száraz ruhát vett fel, és sietett a gyászolók házához.
Amikor a koporsót leeresztették a sírba, az ő sze mé -
ben is könny csillant meg.

- Sekrestyésként is önzetlenül szolgáltam egy ház -
községem. Úgy vigyáztam templomunk kegy tár gyai -
ra, mint a szemem fényére. Nem titkoltam el elé ge -
detlenségemet, amikor elvitték templomunk régi or -
gonáját. Akkor is elszomorodtam, amikor 1995-ben

közölték velem, hogy új kántort alkalmaznak - je gyez -
te meg keserűen.

Amikor több mint 150 éves házuk nappali szo bá -
jában elénekelte nekem a Lili bárónőből az egyik
dalt, meggyőződtem arról, hogy több mint nyolc év -
tized nem ártott a hangjának.

Gyula bácsi azt is bevallotta nekem, hogy időn -
ként arról álmodozik, hogy felgördül egy nagy vá ro -
si operettszínház függönye, és ő a rivaldafényben, a
csillogó díszletek előtt az Egy kis cigaretta kezdetű
dalt énekli a Lili bárónőből.

Ez az álom azonban gyorsan szertefoszlott, mint
egy bárányfelhő, és Hit ter Gyula visszatért a való -
ságba. Ilyenkor kiment az udvarra vagy a kertjébe,
és a madarak lélekgyógyító énekét hallgatta.

Ebben az évben egy novembervégi délelőttön fel -
kerestem feleségét, akinek agyvérzés bénította meg a
baloldalát. Az özvegy gyengén hall, de viszonylag  jól  lát.

- Mindenkinek megvan a keresztje. Én a fiaim -
nak, az unokáimnak is köszönhetem, hogy nehéz ke -
resztem könnyebben viselem - magyarázta az ágy szé -
lén ülő özvegy.

Beszélgetésünk közben érkezett meg Lajos, az e -
gyik fia. Édesanyja szemében halvány mosoly vil lant
fel, amikor megpillantotta őt. Fiai és többi rokonai
mindennap meleg ételt hoznak neki és takarítanak.

- Édesanyánk őrangyalként oltalmazott minket,
becsületre, munkaszeretetre nevelt, nekünk adta a leg -
jobb falatokat - mondta nekem Lajos.

Az özvegytől, akihez fiai most is úgy kötődnek,
mint gyermekkorukban, megtudtam, hogy férje hosszú
szenvedés után, két éve halt meg. Élete utolsó órá já -
ban élettársával együtt imádkozott. Szeme szün te le -
nül az égre nézett, ahova az ima után a lelke fel szállt.

Boczor  József

Támogassa a kultúrát!

Ajándékozza meg önmagát és szeretteit színházi bérlettel!
Amint arról már tájékoztattuk Önöket, megérkeztek a Szat már né meti Északi Szín ház Ha -

rag György Társulatának idei bérletei. Itt a meg felelő alkalom arra, hogy egy igazi, eredeti, szív -
hez szóló ajándékkal, szín házi bér lettel lepje meg szeretteit, s ezzel a mag yar kultúrát is támo gas -
sa. Varázsoljon mosolyt, jó kedvet, de rűt szülei, gyermekei, barátai ar cá ra. Tud-e ennél jobb, sze -
mélyesebb, ere de tibb ajándékot? Vásároljon és a jándé koz zon bérletet mindössze 60 (felnőtt bér -
let), il letve 40 (diák- és nyugdíjas bérlet) lejért. Az érdeklődőket az RMDSz-szék házba (Va sile Lu -
caciu utca 1. szám) várjuk, naponta 9.00-16.00 óra kö zött. Ne feledje: színházi bérlet vásár lá sá -
val kétszeresen is örömöt okoz!
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (17.)
Bukovinában

Augusztus 9., szerda:

Hol minket verettek, hol meg a tő -
lünk balra levő bajtársainkat. Ellentűz
sehonnan. Sem az aknavetőseink, sem a 
tüzéreink becsapódásait nem észleltük. 
A ki tudja hányadik orosz aknasorozat
után, jobbra tőlünk az 1. század egyik
rajából sebesültek jajgatása hallatszott, 
az egészségügyieket hívták. A mi ra junk
még rendben volt. Bal kéz felől közeli,
éles géppisztoly-berregést észleltünk. Tá -
mad az orosz gyalogság? Egyszerre több
golyószórónk és géppuskánk szólalt meg
az orosz géppisztolyosok felé. A mi harc -
álláspontunk és közeli környéke sza ka -
datlan aknatűzzel volt elárasztva, tel je -
sen meg voltunk bénítva. Idegtépő volt 
és félelmetes a földhöz lapulva várni. 

A harc súlypontja azonban a tőlünk
északabbra levő kb. 500 m-nyi széles sáv -
ban volt. Géppuskásaink derekasan tar -
tották magukat, de aztán elhallgatott az 
egyik géppuskánk, a másik is - kilőtték
őket. Úgy látszott, hogy helyzetünk tart -
hatatlanná vált, legalábbis ezt bizo nyí -
totta a közelünkben lefolyt párbeszéd
Zilbauer zászlós, az 1. század egyik sza -
kaszának parancsnoka és a mi sza kasz -
parancsnokunk - Remsey hadnagy - kö zött: 

Zilbauer: Zolikám, nem vonulunk hátra?
Remsey: Amíg parancsot nem ka -

punk erre, maradunk! 
Pár perc múlva azonban jött a pa -

rancs: Visszavonulni! Egy villanásnyit 
még láttam Zilbauer zászlóst, de aztán
eltűnt a szemem elől. Élve már többé
nem láttam. Amint a zászlós és a mi had -
nagyunk eltűnt a szemünk elől, mi ket -
ten, Steigerwald Pista bácsi és én, pár
pillanatnyit még a géppuskánál ma rad -
tunk. A raj többi tagja is hadna gyunk -
kal egy időben eltűnt. Kettőnknek fo gal -
munk sem volt arról, hogy ha a tü ze lő -
állásunkat elhagyjuk, zárt vagy nyílt te -
rep szakaszra jutunk! Ha kellően nem
rejthetjük magunkat, kész öngyilkos ság

lenne a géppuskát is magunkkal cipel -
nünk. Villámgyorsan kellett dönte nünk.
Kivettünk hát egy alkatrészt a géppus -
kánkból, aztán öreg Schwarzlozénkat sor -
sára hagyva mi is futásnak eredtünk, már
amennyire ezt a sűrű bozót engedte. Mint -
egy ötvenméternyi törtetés után egy irt -
ványhoz értünk, amelyet az oroszok gép -
puskatüze pásztázott. 

Az irtvány alján kifújtuk magunkat, 
aztán teljes erőnkből neki rugasz kod tunk
a mintegy 25-30 méteres sáv átfu tá sá -
nak. Szerencsénk volt, mindketten baj
nélkül jutottunk át a pásztázott zónán,
és a meredély első fáinál a földhöz vág -
tuk magunkat. Nagyon meredek ka pasz -
kodó következett, apró törmelékkövek
képezték a hegy oldalát. Helyenként négy -
kézláb kapaszkodtunk, cserjékbe fo gódz -
kodva, hogy sűrűbb fák közé, biz ton -
ság ba kerüljünk az oroszok tüze elől.
Igyekeztünk, de így is észrevettek ben -
nünket. Háromszor egymásután lőttek
ránk, csimm-bummal, a harmadik lö vés -
től mindketten megsebesültünk. Pista bá -
csi előttem volt egy-két méterrel, és ő
még súlyosabban sebesült meg, holott
a becsapódás közvetlenül mellettem volt,
a bal lábamtól mintegy másfél méterre. 
Sapka nagyságú gödröcskét csinált a be -
csapódás helyén a nekünk szánt löve -
dék. A szívünk már a torkunkban do bo -
gott, nem a félelemtől, hanem a ki me -
rültségtől. Megálltunk, Pista bácsi le -
vegő után kapkodva megszólalt: „Már -
ton, én megsebesültem!” „Én is, úgy ér -
zem” - válaszoltam. Ő a lábába és a há -
tába kapott kisebb szilánkokat, én a jobb
kezembe, a könyököm alatt. Fájdalmat
nem éreztem, csupán s zubbonyom uj -
já ból szivárgó vér jelezte, hogy meg sé -
rültem. De nem sokáig tűnődtünk se -
be süléseink felett, az életösztön hajtott
tovább bennünket. Gyorsan, ahogy csak 
erőnkből tellett, tovább iramodtunk. Sű -
rűbb növényzet közé jutva, már nem va -
dásztak ránk a ruszkik, már nem lát hat -
tak minket. 

Hátrapillantva láthattuk, hogy zász -
lóaljunk milyen kedvezőtlen hely zet ben
volt: mélyen lent a völgyben, az oro szok
pedig a Prut másik oldalán levő hegy -
oldalról, szinte páholyból vadásztak ránk.

A hegy pereméhez közeli részre fel -
jutva már némileg védve voltunk a köz -
vetlen becsapódásoktól. 

Útközben, még akkor, amikor a me -
redéllyel küszködtünk, két honvéd holt -
teste mellett loholtunk tova. Egy fe nyő -
fa tövében érte őket a halál. Az egyik
közülük, a fenyőfának dőlve, még élet -
telenül is a golyószóróját szorongatta.
Aknaszilánk végezhetett velük. 

A hegygerincen Rácz Lukács zász -
lós feltűrt zubbonyú alakja tűnt fel. Ve -
zénylete alatt reteszállást foglaltak el az
ide ép bőrrel feljutók. 

Minden jel arra utalt, hogy a vissza -
vonulók között nem az elsők közé tar toz -
tunk! Nem sokat, de ez is jelent va lamit!

A csapatcsendőrök szitáján átjutva
sok sebesült és légnyomással sújtott hon -
véd vonult a kötözőhely felé. Már e lég -
gé messzire voltunk a harcszíntértől, de
még mindig hallatszott lövöldözés mind -
két részről. Út közben, amint D-re ka -
nyarodtunk, az egyik hegyperem mö gül
német tüzérek szakadatlanul on tot ták a 
tüzet a Prut völgye, az oroszok fe lé. Ta -
lán korábban kellet volna ez a se gítség. 
A fejünk felett elzúgó gránátok robaja a
légnyomást szenvedettek ide geit rette -
netesen felborzolhatta, lega láb bis erre le -
het következtetni visel kedé sük láttán. 

A kötözőhelyen rengeteg sebesült
várta, hogy átkötözzék, s aztán lekí sér -
jék, vagy pedig levigyék a Prut melletti 
köves útra, az ott várakozó mentő au -
tókhoz. A nem súlyos sebesülteket - ke -
zelés után - visszairányították a vonal -
ba. Én is közéjük kerültem. A kötö ző -
hely felé tartva, de a vonalba vissza ve -
zető úton is több ismerőst láttam a se -
besültek között. Buzgán Miska, aki Gyu -
lán a fölöttem lévő ágyban feküdt, csí -
pőlövést kapott, Fónad Jóska tele volt
szilánkokkal. Veres Petit is sebesülten

láttam, eléggé súlyos sebbel, de még i -
lyen állapotban sem hagyta el a hu mor -
érzéke. Csoda egy kölyök! Kertész Má -
tyás tizedest légnyomás sújtotta. Sok kos
állapotban - reszkető fejjel és kezekkel
kísérték hátrafelé. A mindig hetykén vi -
selkedő zlj. fegyverkovácsnak is sú lyos
légnyomása volt. 

Visszatérve a harc színterére - ott már 
aránylag csendesség volt. Csak itt-ott dör -
rent egy-egy lövés. Kb. 1 km-re vol tunk
hátrább délelőtti álláspontunktól. Egy
tisztáson volt ez, pillanatnyilag ott tar -
tózkodott a zlj. parancsnokság is - talán -,
abból ítélve, hogy ezen a helyen láttam
Koppándy alezredest is. Akna vető se ink
tüzelőállása is ezen a helyen volt, időn -
ként egy-egy gránátot repítettek a Prut
völgye felé. Tábori főhadnagy estefelé
került elő. Koppándy alezredes eléggé
durván kikelt ellene, a közelben tartóz ko -
dó legénységi állományúak füle hal latára.

A kezem miatt bizonytalan időre a
törzsnél maradok. Estefelé, elszórtan, egy
erdős rész szélén ástuk be magunkat.
Jass Bandival egy gödörben he lyez ked -
tünk el éjszakára. 

A jelenlegi harchelyzetről semmi bi -
zonyosat nem tudunk. É-on állandó lö -
völdözések vannak. Gyakran hallani a
német villámgéppuska hangját. Való szí -
nű, hogy azok a szovjet egységek, ame -
lyek tegnap, már Mikuliczyn elő teré ben
lehettek, a mi zászlóaljunk előnyomu -
lása következtében és a tőlünk balra e -
lőretörő valamilyen német egység nyo -
mása miatt visszavonultak. De főerőik
Jamnánál maradtak, s zászlóaljunk ezek -
kel csapott össze. Úgy véljük, hogy pil -
lanatnyilag az a helyzet, hogy az oro -
szok Jamna és Jaremcze között, a Prut
jobb oldalán helyezkedtek el. Ezt a fel -
te vésünket bizonyítja az, hogy az éj sza -
ka folyamán bizonyos időközökben o -
rosz jelzőlövéseket lehetett hallani. Le -
hettek ezek jelző, de ellenőrző lövések
is, amelyekkel állásaik helyzetét azo no -
sították. A mai napot életünk végéig nem
fogjuk elfelejteni! (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Magasságok, mélységek
„Semmi sem képes olyan magasra nőni és

olyan mélyre hullani, mint az em ber.” (Hölderlin)

Tegyük fel a kérdést: miért vágyunk magasságokba és mélységekbe? Egy -
szerűen azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az életszférák tisztábbak, érin -
tet lenebbek, mint az az élettér, amit jelenlétünkkel már alaposan bemocs kol -
tunk. Legtöbben most a magas Csomolungmára és a mély Mariana-árokra gon -
dolunk. Fizikai értelemben egyik út sem veszélytelen és könnyű, s talán ez a
vágyódásunk második oka.

A fizikai magasságok és mélységek mellett léteznek lelki magasságok és
mélységek is. Megjárásuk éppen olyan nehéz.

A felmerülő nehézségeket először önmagunkban kell legyőznünk, a ma gas -
ságokat és mélységeket először önmagunkban kell megjárnunk. Legtöbbször
meg kell járjuk a pokol mélységét ahhoz, hogy feljussunk a magasba. Más szó -
val: „Megélt, igazi mélységek nélkül nincsenek megélt, igazi magasságok.” Egy -
szer lenn, s csak aztán fenn, mondhatnám.

Nem élhet mindenki mindig boldogságban a hegytetőn. De kötelesek va -
gyunk vállalkozni.

Akinek „sikerül” szédítő mélységekbe jutnia, az megéli a legszörnyűbb,
legsötétebb élmények sorozatát, és legvégül, ami mindnyájunk számára a leg -
becsesebb kincs, az ő számára már üressé és értéketlenné válik. Egyesek azon -
ban azt mondják, hogy csak ha leereszkedünk a szakadék legmélyére, akkor
találjuk meg az élet kincsét. „Ahol összerogysz, ott lapul a kincs.”

 Az élet kifürkészhetetlen útjain nem könnyű eligazodni. Néha balsors sújt
le ránk, néha pedig szerencsésnek mondjuk magunkat. Néha minden úgy ala -
kul, ahogy szeretnénk, néha nem jól sülnek el a dolgok. Egyszer szomorúak va -
gyunk, másszor boldogok. Életünkben néha harmónia uralkodik, néha pedig
villámok csapnak össze. Egyszer lenn, egyszer fenn, ilyen az élet. 

Mi azonban csak ne hagyjuk magunkat: kapaszkodjunk, mert a meredély
meg próbálása is hozhat boldogságot.

Szent István király intelmei Imre herceghez:

„Mert az egy nyelvű és egy szokasú ország gyenge és esendő.”
István király ezt a fontos gondolatot Imre herceghez írt VI . intelmében fejti ki,

ahol a vendégek fogadásának és tiszteletben tartásának fontosságáról ír fiához.
Ez az elgondolkoztató kijelentés napjainkban is érvényes, egy olyan sokszínű 

világban, ahol az állam lakossága különböző nemzetiségű, nyelvű és szokasú em -
berekből áll. István király gyengének, esendőnek látja az egy nyelvű és egy szo -
kású országokat, mivel a „különb-különb tájakról és tartományokból” érkezett 
ven dégek nemcsak különb-különb nyelvet és szokást hoznak magukkal, hanem
számos példát és fegyvert, ezek meg „az országot díszítik, az udvar fényét eme -
lik”. Ezért István fontosnak tartja, hogy a jövendőbeli uralkodó tisztelettel, s sze -
retettel fogadja őket.

Épp ez a multikulturalitás lesz az, ami egy államot gazdaggá fog tenni. Minél
több a nyelv s a szokás, annál ékesebb, erősebb, kitartóbb az ország!

Mastan Lorena, X.B osztály
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- Mibol készül az utolsó va -
csora?

- Leginkább gombából...

***
Kopogtatnak a mennyor szág

kapuján. Szent Péter kikiált:
- Na mi az?
- Nem mi az, hanem ki az,

fiacskám!
- Jó ég! Már megint egy ta -

nárnő!
***

A falusi templom plé báno -
sa kemény szavakkal dorgálja 
hí veit:

- Testvérek, a ti hitetlen sé -
getek már botrányos! Össze gyűl -
tetek, hogy esőért imád koz zunk,
és tessék: senki sem hozott ma -
gával esernyőt!

*** 

A Coca-Cola cég ügynöke
bemegy a pápához, és meg kér -
dezi tőle:

- Atyám, nem lehetne a Mi
Atyánkban a „mindennapi ke -
nyerünket add meg nekünk ma”
szöveget mindennapi Coca- Co -
lánkra változtatni? Ajánlunk ér -
te évente százezer dollárt.

A pápa erre megkérdezi az
egyik bíborosát:

- Te, nem tudod meddig tart
a szerződésünk a kenyérgyár -
ral?

***

Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a

templomokat, mert nem ada koz -
tok! De az Istent se szeretitek,
mert gyónni se jártok! Ne cso -
dálkozzatok hát, ha az Isten sem
szeret titeket. Ez abból is lát szik,
hogy már vagy egy éve egy lel ket
se szólított közületek magá hoz!

***
A püspök, mielőtt elkez de -

né a bérmálási misét, észre veszi, 
hogy rossz a mikrofon.

- Baj van a mikrofonnal! -
mondja.

A hívek, akik nem hallották 
a püskök szavait, azt hitték, hogy
a misét kezdte el. Így vála szol -
tak a köszöntésre:

-  ...és a te lelkeddel!

***

A tömeg meg akar kö vez ni
eg y hűtlen asszonyt, de Jézus
elkezd nekik prédikálni:

- Az vesse rá az el ső követ, 
aki még sohasem vét kezett.

Ekkor egy fekete ruhás nő
ki lép a tömegből, kezében egy
nagy kő, hozzávágja a hűtlen
asszonyhoz, aki halva esik össze. 
Amint a tömeg eloszlik, Jézus
odaszól a fekete ruhás nőhöz:

- Ne haragudj, anyám, de né -
ha nagyon az idegeimre tudsz
menni...

***

Pistike megkérdezi az ap ját:
- Apuci! Istennek van fe le -

sége?
- Dehogy van - feleli a pa -

pa -, hiszen akkor nem lenne
mindenható.

***
Az apáca kimenőn lefek szik

egy fiúval, és a főnővér meg -
tudja.

- Ezért egész nap a sarok -
ban térdelsz, imádkozol, és egy
citromot nyalogatsz.

- Rendben, de miért kell cit -
romot nyalogatnom?

- Hogy ne lássam azt a kie -
légült képedet.

***
Isten megteremtette a nőt a

Paradicsomba. De látta, hogy
szegény nagyon egyedül van,
elhatározta, hogy teremt neki
egy társat.

- Nagyon magányos vagy,
teremtek neked egy társat, egy
férfit. De előre megmondom,
hogy rengeteg bajod lesz vele.

- Nem baj, nagyon szeret -
nék valakit, hogy ne legyek eny -
nyire egyedül.

- Jól van. De valahogy majd
el kell magyaráznod neki, hogy
téged teremtettelek meg elő ször.

***
II. János Pál pápa meghal, a 

mennyország kapujában Szent 
Péter megállítja és megkérdezi 
hogyan hívják. Karol Vojtila, fe -
leli a pápa. Péter keresi a név -
sorban, de nem találja. A pápa
javasolja, hogy nézze meg II.
János Pál pápa név alatt. Péter
ezen a néven sem találja, így azt
mondja neki, nem mehet be a
mennyországba. A pápa már tel -
jesen kikészül, mikor Szent Pé -
ter vigyorogva mondja:

- Hehe, kandi kamera!

***
A papot megszólítja az e gyik

hívő:
- Atyám, ön szerint helyes

dolog valaki más nyomorú sá -
gából hasznot húzni?

- Dehogy, fiam.
- Akkor legyen szíves vissza -

adni azt a háromszáz lejt, amit
ta valy, az esküvőnk előtt ad -
tam önnek.

***
Esti imája után a kisfiú meg -

kérdezi édesanyját, mit jelent
az ima. Az anyja azt feleli, hogy
az ima üzenet Istennek.

- Értem - bólint rá a fiú. -
És azért küldjük el este, mert
akkor olcsóbb?

***
- Te megcsalsz engem! -

mondja Éva Ádámnak.
- Hogy tudnálak megcsal -

ni, mikor te vagy az egyetlen
nő az Édenben?!

Éva elhallgat, éjjel azonban 
Ádám arra ébred, hogy bök dö -
sik.

- Te vagy az, Éva? Mit csi -
nálsz? - kérdezi álmosan.

- Számolom a bordáidat...

***
Rosszéletű házaspár látogat 

el a templomba. A mise végén
odamegy hozzájuk a pap és meg -
szólítja őket:

- Jó lenne, ha nem csak egy -
szer egy évben találkoznának
Istennel!

- Atyám, valóban így van,

de a tízparancsolatot teljesen
betartjuk! - védekezik a férj.

- Igen? Én nem így hal lot -
tam...

- Dehogynem! Én betartok 
négyet, az asszony meg a ma -
radék hatot!

***
A pap becsönget egy ház -

ba. A kaputelefonon keresztül
kiszól egy női hang:

- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva vissza -

szól:
- Nem egészen, de ugyan -

az a cég...
***

- Hogy imádkozik a szűz -
lány Szűz Máriához? 

- Szűz Mária, ki vétkezés 
nél kül szültél, add meg ne kem,
hogy szülés nélkül vétkez hes sek.

***
Nagy a forgalom a menny -

or szágban. Egyszerre több nő
vár bebocsátásra. Végre meg -
jelenik Szent Péter és kihir de ti:

- Azok, akik megcsalták a
férjüket, nem jöhetnek be!

Erre mindegyik sarkon for -
dul, és megindul a purgató ri um
irányába. Csupán egyetlen asz -
szony marad ott. Szent Péter rá -
néz, majd így kiált a távozók után:

- Hé, asszonyok! Vigyék ma -
gukkal ezt a süketet is! 

***

Egy katolikus pap, egy tu dós
és egy rabbi azon vitatkoznak,
hogy mikor kezdődik az élet.

- Természetesen a fogan ta -
táskor - mondja a pap.

A tudós közbeszól:
- Ugyan már. Szerintem a

születéskor.
Mire a rabbi nagy bölcsen

kifejti:
- Fogalmatok sincs az e gész -

ről! Az élet akkor kezdődik, a -
mikor a gyerekek elköltöznek
otthonról, valamint a papagáj,
a kutya és a macska is meg dög -
lik végre.

***

Egy gazdag hölgy meg kér -
de zi plébánosát:

- Mit gondol, plébános úr,
ha a plé bániára hagyom a va -
gyo nom felét, biztos, hogy a
mennybe jutok?

- Biztosat ígérni nem tu dok,
asszonyom - válaszol az atya -, 
de szerintem érdemes lenne ki -
próbálni! 

***
Az öreg templom teteje egy -

re jobban beázott. Az egy ház -
község tagjai felkérték a híve -
ket, adakozzanak a tető javí tá -
sára. A következő vasárnap a
plébános kihirdette a gyűjtés
e redményét:

- Három lavor ára már meg -
van... 

Süsd meg, Béla,
ez Románia!...

Isten hozta önöket a
mennyben! Itt nem kell aggódniuk a
munka miatt, mert nincs, és a pénz

miatt sem, mert az sincs...

Az utolsó vacsora 1.

2.

Az utolsó vacsora 3.

- Hol volt ez a tábla tíz perccel ezelőtt?...
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A szembejövő
bukaresti mag yar adás

A minap Erdélyben jártam, a szé kely
kisváros főterén, Gyergyószentmik ló son
elém áll egy atyafi:

– Emlékszik-e még rám?
Hát… névmemóriám soha nem volt

jó, de még a borostás arcot sem tudtam 
hova tenni.

– Én voltam a juhászlegény barátja, 
akiről a bicskás riportot készítette.

– Így már igen.

A riport
A hetvenes évek elején a csíki fal vak -

ban egyre több halálos kimenetelű bics -
kázás történt. Bárokban, kocsmákban fi -
atal emberi életeket oltott ki a „székely
virtus”. A Csíkkarcfalván történteket
Öl lerer Józseffel filmre vettük. Csi kor -
gó tél volt. A kocsmában pálinkázás köz -
ben összeszólalkozott két barát. Haza -
felé menet a juhászlegény társa hátába
szúrta a bicskát. Öt évet kapott. A tet test
a börtöncellában kerestem fel. A do ku -
mentumfilmben megszólaltak a székely
társadalom felelős tényezői. Újságíró
kollégám, Ferenczes István ütötte le az 
alaphangot, tőle származott a bicskás ri -
port főcíme is: J’accuse (Vádolom). Fe -
renczest kirúgták a helyi pártlaptól. Az
akkori hivatalosság álszent módon véd -
te a székely közösség hírnevét. A me -
gyei lapban románok, magyarok, né me -
tek (?) tiltakoztak vehemens hangon,
hogy a székely nem bicskázik, a bics -
kát csak szalonnázásra és kopjafák fa -
ra gására használja. Főszerkesztőnk, Bo -
dor Pál leadta a filmet, és utána jó ide -
ig, amikor Csíkba mentem, Csép Sán -
dort adta mellém kísérőnek. Persze a
hajam szála sem görbült meg, csak hát
a bicskázás tabutéma volt a romániai
közéletben, sajtóban, mint ahogy tabu -
téma volt a táncház, a Kaláka-mű so ra -
ink, és tabu volt moldvai csángó ma -
gya rokat a képernyőn mutogatni, né ven
nevezni őket.

A Kaláka

„Jobb, ha mi táncolunk, mint hogy
minket táncoltassanak!” – a mag yar a -
dás egyik, talán legmarkánsabb, emb -
le matikus műsora. Igen, ez volt a Kalá -
ka. Megnéztem, mit ír róla a Romániai
Mag yar Irodalmi Lexikon II. kötete, Kri -
terion Könyvkiadó, Bukarest, 1991:

„A romániai televízió mag yar mű -
sorának honismereti és népművészeti
ve télkedő sorozata (1977–1980) ke re -
té ben szaklíceumi diákokból és egye te -
mi hallgatókból toborzott önkéntes mun -
kaközösségek szülőföldjük szellemi és
tárgyi néprajzának hagyományait ku -
tat ták fel és mutatták be a televízió kö -
zönségének. Szervezői: Csáky Zoltán,
műsorvezető-szerkesztő, Simonffy Ka -
ta lin, zenei szerkesztő, Ion Moisescu és
Dan Grigore Popa rendezők. A műsor
célját abban jelölték meg, hogy a ha -
gyományok ma is élő értékeit be kell
építeni a fiatalok mindennapi életébe.”

Előttem a bukaresti A Hét 1979.
szeptember 21-i száma, benne Lőrincz
Györgyné Hodorog Luca klézsei nóta -
fá val készített riportom, amely ékes bi -
zonyítéka annak, hogy mi bizony a dik -
tatúra legsötétebb éveiben is átmen tünk
Moldvába, és áthívtuk a csángó ma gya -
rokat, zenészeket és táncosokat a csík -
szeredai Kalákába. Annak dacára, hogy
amikor jelentkeztem a bákói párt bi zott -
ságnál, annak mindenható vezetője – a -

ki egyébként a Ceauşescu-kormány e gyik
minisztere is volt akkoriban – széttépte 
a bukaresti tévés igazolványomat, mel -
lém rendelt egy tisztviselőt, és kivi te -
tett az állomásra. A riport azért meg szü -
letett, és a csángó asszonyok átjöttek a
Kalákára.

A Kaláka a bukaresti mag yar adás
legnépszerűbb műsorának bizonyult,
kö zösségteremtő és -megtartó funkci ó -
ja felbecsülhetetlen volt a diktatúra egy -
re szigorodó éveiben. Nem csoda hát,
hogy a legtöbb emlék a középiskolás di -
ákokkal együtt töltött gyűjtő utakról, a
tévé felvételekről kívánkozik tollam
hegyére.

Megsárgult fotó: egy besztercei tömb -
ház kis szobájában kucorgunk Simon -
ffy Katalinnal, körülöttünk a Barozda
és Bodzafa zenészei – van, aki már
Svédországban él –, Vermessy Péter ze -
neszerző, Borbély Zoltán, a vásárhelyi
rádió egykori hangmérnöke, Zaka riá -
sék valahol Háromszéken vannak és a
besztercei kislány, akivel legutóbb Bur -
genlandban találkoztam. Olyan népsze -
rűek voltunk, hogy amikor a Beszterce
környéki Magyardécse főterén a Ba -
roz da zenélni kezdett, a kocsmáros ab -
bahagyta a pálinka kimérést, beugrott a 
csizmájába, és velünk együtt ropta a
táncot. De a népszerűségnek ára is volt:
az új székelyudvarhelyi sportcsarnok fel -
avatásán vettük fel a műsort, amikor a
Kaláka-hívők, fiatalok és idősek any -
nyi ra ellepték a várost, hogy az már a
Szekuritaténak is feltűnt, személyesen
Erdélyi tábornok, a szeku Hargita me -
gyei parancsnoka tette tiszteletét a vá -
rosban.

Bodor Pál, mert erre is kiterjedt a
figyelme, telefonon „madárnyelven” je -
lezte nekem a veszélyt. A Szeku fi gyel -
me a későbbiekben oly annyira ki ter -
jedt irányunkba, hogy amikor a csík sze -
redai Kalákát követően visszautaztunk
Bukarestbe, és szerettük volna meg néz -
ni az adásba került felvételt, valaki már 
letörölte a mágneses rögzítő szalagot.
Egyébként a szekunak meg is lehetett
minden oka rá, hiszen a Kalá ka-mű so -
rok nyomán gombamód szaporodtak Er -
délyben a táncházak, jöttek létre a ha -
gyományőrző, összetartó kis közös sé -
gek. A műsor – amely román műszaki
kollégák és Ion Moisescu rendező se -
gítségével készült – a ’80-as évek e le -
jén a román kulturális forradalom ál -
do zata lett, de díszlete annyira megtet -
szett az RTV vezetőségének, hogy át -
vette a román folklóradásokba.

Bodor Pali
Nyugodtan le merem írni, hogy ha

nem Bodor Pál jegyzi főszer kesztő ként
a mag yar adás első meghatározó tíz
esztendejét, nem lett volna azzá, amivé 
lett: az erdélyi magyarság közéleti kul -
turális fórumává. Induláskor ő is annyit
értett a tévézéshez, mint mi, akiket rá -
diós műhelyekből, újságok szerkesztő -
sé géből verbuvált össze. De kitűnő, ta -
pasztalt román kollégákat hívott a film -
gyárból, magyarokkal rokonszenvező
operatőröket, hangmérnököket, vágó -
kat. Tőlük tanultuk meg a szakmát. Vic -
tor Videriu, Eugenia Silişteanu, Mir -
cea Bogdan, Emil Lungu és a többiek,
valamint a műfajban már nevet szerzett 
Öllerer József és Fischer István voltak
a tanítómestereink.

Pali zseniális tollú újságíróként on -

totta nekünk a nemzetiségi riport té má -
kat. Igényes volt, cizellálta a leírt, el -
hang zott mondatokat, fantasztikus dip -
lomáciai érzékkel pedig megvédte a
szerkesztőséget a nacionalista felhan -
gú támadásoktól. Azt mondogattuk, hogy
Bodor Palinak széles a háta, majd ő ki -
védi. Hogy a valóságban ebben szere -
pe volt Misunak, azaz Gere Mihály -
nak, a rokonnak, lehetséges. De hogy
őt is lehallgatták, az a nagy bukaresti
földrengéskor derült ki, amikor a Re -
publicii utca 77. szám alatti lakásban
valamennyi elektromos készülék elné -
mult, csak a sarokban elhelyezett le hall -
gató lámpája kezdett villogni. Bodor volt
az, aki magyarul szólaltatta meg a dá -
ko-román kontinuitás atyját, Cons tan -
tin Daicoviciu történészt, ő adta le a
híres-hírhedt bicskás riportomat, el néz -
te, hogy Csép Sanyival közösen meg lá -
togattuk Gyulafehérváron a hosszú é -
vek óta szobafogságban tartott Márton
Áron püspököt. Bodor volt az, aki nem
kért meg engem politikai témájú be -
szél getések, műsorok készítésére, s a -
míg ő volt a főszerkesztőnk, nem kel -
lett leírnom, kimondanom a Diktátor
nevét.

Mondod-e még?

Igen, akkor az egyre zsugorodó ro -
mániai mag yar közéle ti-szellemi-kul -
turális térben a Kriteron Könyvkiadó
mellett a bukaresti mag yar adás volt az
a fórum, amely felmutatta, ápolta, to -
vább adta, közzétette Székelyföld, Parti -
um, Bánság magyarjainak múltunk, tör -
ténelmünk, hagyományaink értékeit. Ri -
portok, dokumentumok formájában fel -
szí nen tartotta, a nemzetiség sorskér -
dé seit, tolmácsolta tudósaink, íróink ü -
zenetét, filmre vitte az erdélyi Mag yar
Thália legjobb mag yar előadásait, fel -
karolta az erdélyi mag yar táncdalt és
könnyűzenét – Siculus-fesztivál –, hon -
ismereti vetélkedőt szervezett a líceu -
mok között (Cséppel a folyók mentén); 
otthon voltunk az erdélyi mag yar laká -
sokban, családtagjaik voltunk, amikor
hét fő esténként beköszöntünk a képer -

nyőről Józsa Erikával együtt.

A Majtényi-ház

A szerkesztőség ugyan Bukaresten
volt a Calea Dorobanţilor 191. szám alatt
a kilencedik emeleten, de Cséppel – ő
Kolozsvárról, jómagam Marosvásár -
helyről – hetente utaztunk fel. Több nyi -
re a Kiseleff sugárúton laktunk a Tol sz -
tojban, nem messzire Majtényi Erik há -
zától, amely a román fővárosban meg -
forduló erdélyi mag yar értelmiség za -
rán dokhelye volt. Aki csak számított,
vitte valamire a ’70-80-as években a ro -
mániai mag yar közéletben, mind meg -
fordult a Majtényi házban, ahol Erik a
pezsgő vitáknak kaláberpartival vetett
véget, Oli jókat sütött-főzött, Évivel és
Ágival pedig osztottuk, szoroztuk a té -
vé műsorok sorsát. És persze a többi ek -
kel: a nagyon profi Lukács Zsuzsan ná -
val, Rostás Liával, Sugár Teodorral, Relu
Stanciuval, akit a román televízió egyik
legjobb hangmérnökeként tartottak szá -
mon és kedvenc operatőrömmel, Emil
Lunguval, akit a filmeken kívül két do -
log érdekelt: az erdélyi menyecskék és a
macskák.

Emlékezetes nap

1985. január 11.: ez a nap élesen meg -
maradt az emlékezetemben. Maros vá sár -
helyen szikrázóan hideg volt, mínusz 11 
fok. Tiszta kék ég, tehát felszállt a gép.
Bukarest-Băneasa reptér, onnan egye -
nest a 81-es trolival a tévébe. A kol lé -
gák azzal fogadtak: miért jöttél? Mert
adás van. Nincs adás. Pénteken a né met
műsor úgy ért véget, hogy kihúzták a
dugaszt a konnektorból. Mi tehát el sem
kezdtük. Tizennégy év után hétfőn dél -
u tán 5 órakor már nem hangzott fel a
szignál: Szeretnék szántani… Állí tólag
írás, papíros, írásos végzés mindmáig
nem került elő a bukaresti mag yar adás 
megszüntetéséről. ’89.decemberének u -
tolsó napjaiban újraindult.

De ez már egy másik történet.
Csáky Zoltán

erdelyinaplo.ro

Nagybányán lép fel a Háromszék
„Valamennyien tékozló fiúk va -

gyunk, azzal a különbséggel, hogy e -
gyesek az atyai háztól eltávolodó, míg
mások már a visszavezető úton jár -
nak.” (Pilinszky)

De cem ber 12-én, pénteken 19 ó -
rá tól a Nagybányai Városi Szín ház -
ban mutatja be a Háromszék Tánc -
együt tes nagysikerű „A tékozló fiú”
című előadását. amelyben a tékozló
fiú ez úttal a népi kultúra, pon tosab ban
a népzene és néptánc eltékozlását je -
le níti meg. A bibliai történettel pár -
hu za mot vonva az előadás azt a fo -

lya ma tot járja körbe, amely végered -
mé nye napjainkban is tapasztalható:
a közösségi élmény felszámolása, az
igazi értékek bedarálása a rohanó vi -
lág és a fogyasztásra buzdító társa -
dalom által.

HELYJEGYEK a Teleki Mag yar 
Ház ban vásárolhatók:

– 9 és 15 óra kö zött a Demokrácia
Központban (tel: 0262-212040)

– 15-21 óra között pedig a Ház i -
rodájában. (tel: 0262-212668)

Szeretettel vá runk min den ér -
dek lődőt!



Rákkeltő a fogkrémek -
ben és samponokban

lévő triklozán
Amerikai kutatók tanulmánya arra

utal, hogy a baktériumölő hatása miatt
sok gyakori háztartási termékben meg -
található triklozán hosszú távon rák -
keltő hatású – írja a PNAS című tudo -
mányos folyóiratban megjelent cikkre
hivatkozva az Origo. Bár a rákkeltő
megállapítást hozó kísérleteket egere -
ken végezték, a kutatók hangsúlyoz -
ták, hogy eredményeik emberekre is
ér vényesek, mert az egereknél megfi -
gyelt folyamatok hasonlóan játszód -
nak le az emberekben is. A triklozánt
már vizsgálja az amerikai gyógyszer-

és élelmiszerellenőrző hatóság (FDA)
is, mivel a közelmúltban felmerült a
gyanú, hogy károsítja a hormonokat és
gyengíti az izom-összehúzódást. Az Ori -
go azt írja: az EU-ban idén fogadtak el
egy szabályozást, amely 0,3 százalék -
ban határozza meg a termékek maxi -
mális triklozántartalmát. Az adalék -
anya got nemrég a spermiumok káro sí -
tásával is meggyanúsították, sőt egye -

sek szerint a hétköznapi életben al kal -
mazott vegyszerek a felelősek a nyu -
ga ti világban terjedő termékenységi
problémákért. (origo)

Megvan, miért villámlik
egyre gyakrabban

A globális felmelegedéssel gya ko -
ribbá válnak a villámlások, az évszá -
zad végére számuk megkétszereződhet 
- erre a következtetésre jutottak a
Berke ley-i Kaliforniai Egyetem kuta -
tói, akik eredményeiket a Sci ence leg -
újabb számában ismertetik. A villám
nagy energiájú, természetes elektro -
mos légköri kisülés, amely keletkezhet 
felhő és felhő, valamint felhő és a talaj
között. Keletkezését a felhők vízcsepp -
jeinek, jégkristályainak súrlódása okoz -
za. Áramerőssége a 20-30 ezer ampert
is eléri, sebessége 180 kilométer/má -
sodperc, hőmérséklete 30000 Kel vin
(29727 Cel sius). Mint a kutatók rá mu -
tatnak, jelenleg az Egyesült Államok
területén a villámlások száma eléri az
évi 25 milliót, s számításaik szerint az
átlaghőmérséklet növekedése során min -
den 1 Cel sius-fok emelkedés 12 száza -
lékkal növeli az elektromos légköri ki -
sülések gyakoriságát. (Korábbi becs lé -
sek Cel sius-fokonként 5 és 100 száza -
lék közötti növekményt jósoltak.) Mi -
vel az előrejelzések szerint az évszázad 
végéig az átlaghőmérséklet 4 Cel sius-
 fokkal emelkedhet, a Kaliforniai Egye -
tem kutatói szerint a villámlások gya -
korisága csaknem megkétszereződik.
“Több villámlás, több baleset” - hívta
fel a figyelmet a kutatásokat irányító
Da vid Romps, aki szerint évente több
száz, akár ezer em ber is sérülést szen -
vedhet a villámlással járó zivatarok so -
rán, és növekedhet a halálos áldozatok
száma is. A kutatók szerint a másik ve -
szély az erdőtüzek növekvő gyako ri sá -
ga, amelyeket az esetek felében vil -
lám becsapódás okoz. A gyakoribb vil -
lámlások miatt növekszik a légköri nit -
rogén-oxidok szintje is, e vegyüle tek -
nek pedig fontos szerepük van az úgy -

nevezett fotokémiai szmog és a savas
esők kialakulásában. (mti via hvg.hu)

Megvan a sikeres
fogyókúra pszichológiai

titka?

Az élelmiszerek tápértékének tanul -
mányozása nem elegendő a fogyáshoz
- derült ki egy friss pszichológiai ku -
tatásból. Úgy tűnik, hogy a saját ér zel -
meinkre való odafigyelés hatékonyabb 
súlyleadási stratégia, mint a különböző 
táplálkozási ismeretek elsajátítása. A
ku tatás eredménye szerint megérteni
és alkalmazkodni a saját belső álla po -
tunkhoz sokkal fontosabb tényező le -
het. A Jour nal of Mar ket ing Re search
szaklapban közölt Érzelemfejlesztés és 
ésszerű táplálkozás c. tanulmányban a
kutatók azt bizonyítják, hogy az érze -
lem-felismerési képesség fejleszthető,
és ezáltal fokozható a tudatosabb élel -
miszer-választás is, illetve azt, hogy az
érzelmi-tréning a táplálkozási ismere -
teken túl is javítja a táplálékválasztást.
A kísérletbe két csoportot vontak be.
Az első tagjainak érzelmi képesség fej -
lesztő tréninget tartottak, és megta ní -
tot ták őket arra, hogyan kell könnyen
felismerni a saját, illetve a mások alap -
érzelmeit. A második csoportnak csak
táplálkozási tanácsokat adtak. A kép -
zés végen a résztvevőket megkérték,
hogy válasszanak nassolnivalót. Azok, 

akik az érzelmi tréningen is részt vet -
tek, egyértelműen az egészségesebb
opciót választották. Hosszabb távon
pe dig ők voltak azok, akik hatékonyan
fogytak is. A kísérlet eredményeire a ma -
gyarázat, hogy az emberek agya auto -
matikus kapcsolatot létesít az egész -
ségtelen és ízletes ételek között – ezt
azonban le lehet építeni. Ezen kap cso -
lat nélkül pedig könnyebben felis mer -
jük az élelmiszerekkel társított egyes
érzelmeket, és az egészségünk szem -
pontjából jobb döntéseket hozunk.

Növeli a hiperaktivitás-
 zavar kockázatát
a légszennyezés

Egy  új vizsgálat szerint a figye lem -
hiányos hiperaktivitás-zavaros (ADHD)
esetek számának gyors emelkedése ösz -
szefüggésbe hozható a városi lég szeny -
nyezés növekedésével. A Plos One fo -
lyóiratban megjelent tanulmány kö vet -
keztetése szerint a gyermekek esetében 
az ADHD kialakulásának rizikóját öt -
ször megnöveli a policiklusos aromás
szénhidrogéneknek (PAH) való ki tett -
ség magzat korban. Ilyen szén hidro gé -
nek szabadulnak fel pl. a kőolaj égé se -
kor is. Bár a PAH és a hiperaktivitás
kö zötti pontos összefüggések még nem 
ismertek, de valószínű, hogy a DNS
sé rülésével vagy az endokrin rendszer
zavarával áll kapcsolatban. Az ADHD
a becslések szerint 10 gyerekből 1-et
érinthet, leggyakoribb tünetei a szóra -
kozottság, hajlam az álmodozásra,
kon centrációs és tanulási nehézségek.
A kísérlet alatt 233 terhes nőt figyeltek
meg New Yorkban, több mint 9 évig
követve a gyermekeik fejlődését. Az
eredmények kimutatták, hogy a poli -
ciklusos aromás szénhidrogéneknek va -
ló nagyobb kitettség összefügg az hi -
peraktivitás-zavar tüneteivel. Nem ez
az első tanulmány, amely összefüggést 
mutatott ki a légszennyezés és a kü -
lönböző mentális problémák között, de 
ez az első, amely a légszennyezés és az 
ADHD közötti összefüggésekkel fog -
lalkozik. (spring.org.uk)

Finom lelkű asszonyok
VÍZSZINTES: 1. Állati eredetű

élel miszer. 4. “Az asszonyok finom
lelkületére vall, hogy ritkán engedik
meg, hogy több férfi szenvedjen ér -
tük, ...” (Char lie Chap lin). 13. Lek -
vár. 14. Operaénekesnő (Júlia). 15. Se -
bészkés. 16. ... dog; gyorsétel. 18. ...
Blas (Lesage). 19. Szomorúság. 21.
Be nedek ...; mesemondó. 22. ... én kis -
lány voltam (Sagan). 24. Osztrák tar -
tomány. 26. A -ve párja. 27. Hajnalkő.
28. Függőzár. 29. Gyom. 30. En ...;
nagybani kereskedelem. 31. Ölel. 32.
Építészeti kötőanyag. 33. Kettő be -
nyit! 34. Pipázik (nép.). 36. Telek ha -
tárok! 37. Sugaras égitest! 38. Francia,
thaiföldi és luxemburgi gkj. 40. Hol -
land város. 42. Állami illeték. 44.
Olasz, svéd és luxemburgi gkj. 46.
Tinta (ang.). 48. A gázcső darabja! 50.

Angol Anna. 52. A zsák szája! 54. Ke -
ret. 56. Ruhát simít. 58. Oil of ...; pi pe -
recikk márka. 60. ... Diavolo; Auber-
 op era. 61. Elegyít. 62. Becézett Etel.
63. Lám. 64. Égéstermék. 65. Dél-
 ame rikai indián nép. 66. Orosz női
név. 68. Némán előz! 69. Francia te -
rületmérték. 70. Teller ...; atomfizikus
volt. 71. ... Gay; “atomtöltetű” repü -
lőgép volt. 73. Kocsonyásodó. 76. A
cipész munkaeszköze.

FÜGGŐLEGES: 1. A zivatar kez -
dete! 2. Kedvét szegi. 3. Vérfaktor
(röv.). 4. Az Atlasz-hegységben honos
majom. 5. Mohamedán fejedelmi cím.
6. A gyorsulás egysége (CGS). 7. Be -
verő! 8. Mérleghinta. 9. Kissé meg -
szúr! 10. Kenyeret vág. 11. Orosz te -
herautó-márka. 12. Szántóeszköz tar -
to zéka. 16. A gondolat befejező ré -
sze. 17. Kendertörő eszköz. 20. Do -
minál. 23. Erdélyi költő (Jenő). 24.
Kézben fog. 25. Ot tawa polgárai! 28.
Villaágak! 29. Mechanikus.31. Apró.
32. Mindig ez van! 35. Panaszos szó.
37. ... plus ul tra; utolérhetetlen. 39. Pe -
ru fővárosa. 41. Voks. 43. Egy őszinte
... (Fonográf). 45. Pártból hűtlenül ki -
váló személy. 47. Beinal! 49. Dacos
válasz. 51. Dal. 53. Mars ...; Szepes
Má ria regénye. 55. Fondorlat. 56. Be -
ismer. 57. Belharc! 59. Élőben (ang.).
61. Kakastollak! 62. Származó. 64.
Becézett Salamon. 65. Tarol. 67. Fa -
nyar ízű, erdei gyümölcs. 69. Osztrák,
vatikáni és kambodzsai gkj. 72. Pára!
74. Faluvégi! 75. Stannum.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Pár évtized, és minden
kínai szemüveges lesz

A rövidlátók aránya a világ népességében nagyjából 10 szá za lék
körül van. Bizonyos csoportokban (például egyetemistáknál) ma ga -
sabb, másoknál alacsonyabb. Ez a jó ideje állandó arány most fel bo -
rulni látszik, ugyanis Kínában és Kelet-Ázsia több más orszá gá ban is
valóságos járvány lett a rövidlátásból.

A hatéves gyerekek körében 40, a 18
éveseknél már 80 százalék a rövidlátók 
aránya, nagyvárosokban még ennél is
magasabb, 90 százalék feletti. Vannak is -
kolák, ahol igazi különlegességnek szá -
mít, ha egy diák nem szemüveges.

A rövidlátás elterjedtsége csak az el -
múlt pár évtizedben lett ennyire drá mai.
Az Econ o mist és a New Sci en tist két
felmérést idéz, az egyik az 1970-es é -
vekből való (akkor a 16-18 évesek kö -
zött 25 százalék körül mozgott a szem -
üvegesek aránya), a másik 2000-ből, a -
mikor a 6 évesek között minden ötödik
volt rövidlátó. Ma ugyanennyi a sú lyos,
mínusz hat dioptriánál erősebb len csé -
vel korrigálható esetek aránya. De mi le -
het ennek a hátterében?

A közhiedelem az ázsiaiaknál ge ne -
tikai okokra vezeti vissza a rövidlátást,
mint például a laktózérzékenységet, vagy
azt, hogy a kelet-ázsiaiak kevésbé bír -
ják az alkoholt. Az új kutatások, illetve 
az elmúlt pár évtized drasztikus növe -
ke dése azonban cáfolja ezt a teóriát. A
kutatók szerint egyszerűen arról van szó,
hogy a gyerekeket hülyére tanultatják,
és emiatt elromlik a szemük. Persze ez
sem ennyire egyszerű.

Kelet-Ázsiában főleg városi környe -

zetben jellemző, hogy a gyerekek renge -
teget tanulnak, és nagyon keveset tölte -
nek a szabad levegőn (ami a borzasztó
kínai légszennyezés miatt amúgy sem
szokás arrafelé). Amikor az em ber még
növésben van, a szeme is nő, az pedig
egy elég bonyolult, precíziós folyamat, 
hogy növekedés közben is tökéletes ma -
radjon a látás. A ret ina természetes nap -
fény hatására bocsát ki egy olyan ve gyü -
letet, ami szabályozza a szemgolyó, a
szemlencse és a szaruhártya növeke dé -
sét. Ha a gyerekek nem kapnak elég ter -
mészetes fényt, utóbbiak túlságosan dom -
borúak lesznek, előbbi túl hosszú, így a 
szem fénytörő képessége nem lesz op ti -
mális, a távoli tárgyakat, alakokat el mo -
sódottan látja a szem – ez a rö vid lá tás.

A kínai városi gyerekek gyakor la ti -
lag nulla időt töltenek természetes fény -
ben, így a szemük fejlődésében ponto -
san ez a zavar áll be. A helyzetet to vább
rontja, hogy a tanulás, illetve az olva -
sás, az okostelefonok, tévé, video játé kok
a szemtől mind ugyanazt követelik meg:
hosszú ideig pontosan ugyanolyan, a -
ránylag rövid távolságra fókuszálást. Ez
túlerőlteti a szemizmokat, ami szintén
rontja a látást.

(in dex.hu)

A hadtörténet legeredményesebb mesterlövésze

Sosem használt távcsövet
1939 novemberének utolsó napján,

két hónappal a második világháború ki -
törése után a sztálini Szovjetunió meg -
tá madta Finnországot, miután az nem
volt hajlandó elcserélni az országa déli
részét némi orosz tajgára (ez a szov je -
teknek azért kellett volna, hogy a ha -
tár hoz közeli Leningrád védettebb le -
gyen). A szovjet hadsereg sokszoros túl -
erőben volt, háromszor annyi kato ná -
val, harmincszor akkora légierővel és
százszor több tankkal, mint a finnek –
így jogosan várták azt, hogy legfeljebb 
1-2 hét alatt ledarálják az ellenállást.

Nem így lett, a téli háború több mint 
három hónapig tartott, a Vörös Had se -
reg hatalmas veszteségek árán (125 e zer
halott és 190 ezer sebesült katona, 3500
kilőtt tank) tudta csak megadásra kény -
szeríteni a finneket. Ez főként annak
volt köszönhető, hogy Sztálin hírhedt
tisztogatása után alig maradt tapasztalt
tiszt a szovjet seregben, és az amúgy
sem túl acélos morált porrá zúzták az
áldozataikat tucatszám szedő finn
mesterlövészek.

Közülük is kiemelkedett Simo Häyhä, 
vagy ahogy a szovjet katonák elne vez -
ték, a Fehér Halál.

Simo Häyhä egy egyszerű finn far -
mer és vadász volt, akiről, miután 20 é -
vesen belépett a hadseregbe, kiderült,
hogy félelmetesen jól céloz, és in nen -
től szakajtószám vitte haza a különféle
sportlövő versenyekről a díjakat. Ami -
kor kitört a téli háború, értelemszerűen
mesterlövészként rendelték ki a front -
ra. Häyhä fogta a hófehér álcaruháját, a
Mosin–Nagant White Guard M/28 Pys -
tykorva mesterlövészpuskát (ami egyéb -
ként – mekkora irónia! – orosz fejlesz -
tés volt, néhány speciális változta tá s -
sal, személyre szabva), és kiment a -20
és -40 fok közti finn télbe vadászni. In -
nentől kezdve nagyon rossz volt arra -
felé szovjet katonának lenni.

Három hónap alatt 505 (más forrá -

sok szerint 542, megint mások szerint
705) ellenséget lőtt ki, ezzel máig a had -
történelem legeredményesebb mester -
lövészének számít. Ironikus, hogy a té -
mába vágó toplistákon egyébként csu -
pa szovjet orvlövész szerepel mögötte.
A szovjetek rettegtek tőle, egy idő után 
speciális mesterlövészvadász kom man -
dókat küldtek rá, tüzérségi csapásokkal 
szórták meg a feltételezett pozícióját,
mindhiába. A teljesítménye még félel -
me tesebb annak tükrében, hogy sosem
használt távcsövet a bevetésein. Ennek 
több oka is van:

- A távcsöves puskával való célzás nál
a lövésznek magasabbra kell emelnie a 
fejét, mintha szabad szemmel célozna,
így könnyebb észrevenni

- Extrém hidegben a távcső lencséje 
könnyen bepárásodik

- A lencsén megcsillanó fény elárul -
ja az orvlövész pozí ció ját

- Sza bad szemmel is éppen elég jól
tudott célozni

Álcázásképpen általában a fehér le -
pel mellé csak egy nagyobb hóbuckát
használt, illetve volt még egy trükkje:
ha vat vett a szájába célzás közben, hogy
a lélegzetének felszálló páráját csök kent -
se, ami elárulta volna a helyzetét. Vé g -
ül, amikor már hetek óta a lehető leg dur -
vább hajtóvadászat folyt ellene, 1940.
március 6-án egy orosz katona ki szúr -
ta, és fejbe lőtte. A társai ugyan meg -
mentették, de a lövés szétroncsolta az
állkapcsát, gyakorlatilag levitte a fél fe -
jét. Fehér Halált ez pontosan egy hétre 
ütötte ki. Pont aznap ébredt fel a kó má -
ból, amikor a finn hadsereg letette a fegy -
vert, és aláírták a békeszerződést a szov -
jetekkel.

Häyhä a háború után visszatért a va -
dászathoz, illetve kutyatenyésztéssel kez -
dett el foglalkozni. 2002-ben halt meg,
96 éves korában. Amikor megkér dez -
ték tőle, mi volt a titka, csak annyit mon -
dott: - Gyakorlás. (in dex.hu)

Fizetni kell a Duna-delta látogatásához
Belépési engedéllyel lehet ezentúl

ellátogatni a Duna-deltába – a tervek
szerint a belépéshez két jegyautomatát
szerelnek fel a közeljövőben. Az egyik 
automatát a Duna-deltai bi oszféra ad -
minisztrációs központjában állítják majd
fel Tulceán, a másik au to m ata helyéről
még nem született döntés.

A Románia egyik legcsodálatosabb
és leglátványosabb helyére kívánkozó
turisták 5 és 30 lej közötti áron vásá rol -
hatják meg az engedélyt, az itt töltendő 
időtől függően. Ha autóval szeret nének
a Duna-deltába látogatni, sze mély gép -
ko csinként 10 lejt kell fizetni naponta,
ha pedig csónakkal, akkor 20 lejt alkal -
manként, vagy évente 100 lejt. Külön
engedélyt kell kiváltania annak is, aki
halászni szeretne a deltában, ennek ára
10 és 30 lej között mozog. Az admi -
niszt rációs központ jövőre még két
automatát készül felszerelni – egyiket
Sulinánál, a másikat Jurilov cá nál.

A Duna-delta 3446 km2-nyi terü le -
tével Európa második legnagyobb del -
tatorkolata. A folyam, mielőtt a Feke te-
 tengerbe ömlene, három ágra szakad:
legnagyobb ága az északi Chilia-ág,
kö zépen helyezkedik el a Suli na, délen 
pedig a Szentgyörgy-ág. A három ág kö -
zött rengeteg mellékág, csatorna, láp,
nádas, erdő található, ezek egyvelege al -
kotja a csodálatos növény- és állatvi -
lág ban gazdag területet.

A Duna-deltában több mint 1200 nö --
vényfaj, 300 madárfaj és 45 édesvízi hal
honos, területéből 2733 km2 szigorúan 
védett. Védett állatfajai közé tartozik a
nagy kócsag, kis kócsag, rózsás gö dény,
borzas gödény, bütykös ásólúd, vörös
ásólúd, kanalasgém és a gólyatöcs. E zen 
kívül több millió madár jár vissza é ven --
te költeni a Föld különböző vidékeiről.

A tulajdonképpeni Duna-delta mint -
egy 8000–10 000 éves, és a Duna által
hozott hordalék lerakodásával alakult
ki. Lakott részein románok, lipovánok, 
ukránok, haholok, törökök, tatárok, ör -
mények, ruszinok, zsidók, görögök és
magyarok élnek. E színes nemzetiségű
lakosság kultúrája különleges csemege 
a néprajzkutatók számára: templo ma ik,
temetőik, érdekes elrendezésű házaik jó
okot szolgáltatnak egy kis szárazföldi
sétára.

A világ minden tájáról érkeznek a
Duna-deltába madarászok, horgászok – 
vagy csak egyszerű természet kedve lők,
hiszen ez utóbbiak számára is exkluzív 
látványossággal szolgálhat a madarak
és halak népes serege mellett megfi gyel -
hető teknősök, siklók, békák, kis- és kö -
zepes testű rágcsálók, kisragadózók meg -
annyi fajából álló életközössége. A Du -
na-delta 1938 óta nemzeti park, 1990
óta bioszférarezervátum, 1991-ben pe dig
a világörökség részévé nyilvánították.

(kronika.ro)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -

mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Így kezeld a vírusos
 és a bakteriális eredetű
 fertőzéseket

A hűvösebb idő beköszöntével egyre gyakrabban fújjuk az orrunkat,
tüsszentünk és a torkunk is sűrűbben fáj. Mi okozza ezeket a kellemetlen 
tüneteket? A leggyakrabban vírus, például a torokgyulladások több mint 
85%-ának is ez áll a hátterében. Ezt azért fontos tudnunk, mivel más -
hogy kell kezelnünk egy vírusos vagy adott esetben egy bakteriális fer -
tőzést.

Mi a különbség?
A bakteriális és a ví -

rális fertőzéseket sok -
szor elsőre nehéz meg -
kü lönböztetni egy más -
tól, hiszen sok közös tu -
lajdonsággal rendel kez -
nek. A fertőzés módját
tekintve mindkettő ter jed -
het cseppfertőzés útján,
például köhögéssel és
tüsszentéssel. Mind emel -
lett a baktérium- és a ví -

ru sos eredetű fertőzések is lehetnek enyhe, közepes vagy akár súlyos lefo lyá -
súak. A hasonlóságok ellenére azonban a vírus- és a baktériumfertőzések között
jelentős különbségek tapasztalhatók. A vírusok például még a baktériumoknál is 
apróbbak, egyszerűbb felépítésűek, gazdasejt nélkül nem képesek önállóan mo -
zogni, szaporodni. Többek között ezen eltérések miatt máshogy kell kezelni a
baktériumok illetve - a vírusok okozta fertőzéseket.

Antibiotikumok
Jelenleg az antibiotikumok az orvostudomány egyik legnagyobb fegyverei a

baktériumfertőzések el len. Azonban amennyiben indokolatlanul, például víru -
sos eredetű fertőzés esetén használunk antibiotikumot vagy előbb hagyjuk abba
a kezelést, mint azt az orvosunk utasítja, akkor idővel egyre több baktériummal
szemben válhatnak hatástalanná az antibiotikumok. Ezt nevezzük antibiotikum
rezisztenciának, ami komoly problémákat idézhet elő az egészségügyben.
Könnyedén visszatérhetnek az antibiotikumok előtti idők, amikor a jelenleg jól
kezelhető betegségek újra halálos kimenetelűvé válhatnak, mivel nem lesz
ellenük hatásos gyógymód. Ezért fontos, hogy csak orvosi utasításra és annak
megfelelően szedjünk antibiotikumot.

Torokgyulladás el len
A vírusok el len ugyanakkor az antibiotikumok nem hatásosak. Mégis az anti -

biotikumok 80-90%-át  felsőlégúti megbetegedések esetén írják fel annak elle -
né re, hogy ezek a betegségek többségében nem bakteriális, hanem virális ered -
etűek. Ez pedig tovább növelheti az antibiotikum rezisztencia terjedését. A
könnyebb lefolyású vírusfertőzések esetén legtöbbször elegendő a célzott tüneti
kezelés, például a torokfájás csillapítására, továbbá a kellő pihenés és a meg fele -
lő mennyiségű folyadékfogyasztás.

Mit tehetünk azonban, ha a téli időszakban gyakorta jelentkező torokgyul la -
dás gyötör bennünket? A torokgyulladások több mint 85%-át vírusok okozzák,
melynek kísérő tünetei a kínzó torokfájás, duzzanat a torokban és a nyelési ne -
hézségek. Ezek enyhítésére ideális a célzott tüneti kezelés, mint például a vény
nélkül kapható flurbiprofén tartalmú készítmények, melyek csillapítják a gyul -
ladást és gyorsan enyhítik a fájdalmat, függetlenül attól, hogy azt vírus vagy
bak térium okozza. Hatásuk pedig akár 3 órán át tarthat. Balatoni Dóra (femcafe)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt
már To rockón, s “ki a természet
nagysze rű ségében élvet talál, kire
az eszményileg szépnek hatása
van”, az nem tudja fe led ni e vidé ket, 
és bizonnyal vissza fog ide vágyni. - 

olvassuk Balázs D. At tila legújabb könyvének előszavában. A Szép Mag yar
Könyv 2012 versenyében döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum szerzője
ezúttal Torockót és környékét járja be a régi képeslapok segítségével. Időutazás
Erdély e csodálatos részében, mely nem hiányozhat a termé szet sze retők köny -
vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.

Pikáns karamellizált
hagymalekvár

Hozzávalók:
• 2 közepes vöröshagyma
• 3 kisebb lilahagyma
• 3 csapott evőkanál barna nádcukor
• 3 evőkanál balzsamecet
• 2 evőkanál víz
• 1/2 teáskanál só
• 1/2 teáskanál szárított, őrölt rozmaring
• 1/2 teáskanál szárított, őrölt kakukkfű
• 1/2 mokkáskanál cay enne-i bors (elhagyható)
Elkészítés: A hagymákat megtisztítottam, minden fejet 8 gerezdre vágtam.
Egy közepes lábosban felforraltam az ecetet a cukorral, ebbe raktam a hagy -

ma gerezdeket. Alaposan átforgattam, majd mérsékelt tűzön, fedő alatt 1/2 órán
át puhítottam. A hagymagerezdek gyönyörűen karamellizálódnak ennyi idő alatt,
kissé szét is esnek. Időnként érdemes kevergetni, és ennyi idő elteltével az elpá -
rolgott nedvességet 1-2 evőkanál vízzel pótolni. Sóztam, rozmaringgal, ka kukk -
fűvel, cay enne-i borssal fűszereztem, és további 10-12 percet főztem, míg egé -
szen sötét barnás-bordó nem lett a színe, és teljesen meg nem puhult a hagyma.

Megjegyzés: Aki nem szereti a csípős ízeket, a cay enne-i borsot nyugodtan
elhagyhatja. Akár sültek mellé, kroketthez vagy párolt zöldségekhez, halakhoz,
de sajtokhoz is kiváló.

Elkészítési idő: 45 perc                   (mindmegette)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
dat juk, hogy a szeretett édesanya,
nagy mama, dédnagymama

LŐRINCZ MAGDOLNA
no vem ber 20-án, életének 90. é vé -
ben elhunyt. Köszönetet mon dunk
mindazoknak, akik sírjára koszorút
helyeztek, elkísérték utolsó útjára.

A gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
sze retett férj, apa, após, nagyapa

MÉHES BÉLA
ny. tanár

2014. no vem ber 24-én, 82 éves
ko rában visszaadta lelkét Terem -
tőjé nek. Köszönet és hála
mindazoknak, akik utolsó földi
útjára elkísérték és sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.

Emléke szívünkben örökké élni
fog. A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A nagybányai Lendvay Márton
Szín játszó Kör tagjai mély fáj da -
lom mal vették a szomorú hírt, hogy
igen tisztelt tagtársunk, a Színjátszó 
Kör egyik alapítója

MÉHES BÉLA
megtért a Nagy Rendezőhöz. Em lé -
két kegyelettel megőrízzük, távo zá sa
a földi színpadról pótolhatatlan űrt
hagyott szívünkben. Ezúton oszto zunk
a gyászoló család mély fájdal má -
ban. Nyugalma legyen csendes

Őszinte együttérzéssel oszto zunk
Méhes Éva mély fájdalmában,
amit szeretett férje halála okozott. 

A Teleki Mag yar Ház kórusa

A Nagybánya-Óvárosi Refor má -
tus Egyházközség és presbitériuma
mély megrendüléssel értesült

SZÉKELY JOLÁN,
egyházközségünk volt alkalma zott ja
elhunytáról. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a családnak, osztozunk
fáj dalmukban és gyászukban.

A nemes harcot meghar col tam.
(Tim. 2/4-7.)
Fájó szívvel búcsúzunk 

SZÉKELY JOLÁNTÓL,

Nőszövetségünk és gyüleke ze tünk
hűséges tagjától; önfeláldozó mun -
ká jáért ezúton is köszönet. Emléke
szí vünkben örökké élni fog.

N a g y b á n y a - ó v á r o s i
Református Nőszövetség

MEGEMLÉKEZÉS

Drága nővérem

COSTIN GYÖNGYI
már egy éve elmentél az örök ha -

zába. Gondolatban mindig veled
va gyok. Józsi

No vem ber 20-án volt 10 éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a
sze retett férj, édesapa, nagyapa,
testvér és após

KOVÁCS PÉTER

örökre eltávozott körünkből.
Em lé két szívünkben őrízzük.
Nyu god jon békében! Családja

Szomorú szívvel emlékezünk a -
zok ra a novemberi napokra, amikor 
elhunytak:

– 5 éve, 19-én
KÖLCSEY OTTILIA MÁRIA

– és 2 éve, 29-én
KÖLCSEY ANDRÁS ELEMÉR

testvérek. Emléküket 
kegyelettel őrzik leánytestvéreik
Anikó, Ilona, Er zsébet és a
családtagok, valamint fivérük
Ferenc, neje Mária és ke reszt fiuk
Zsolt. Nyugodjanak békében

Szemünkben könnyekkel, szí -
vünk ben örök fájdalommal
emlékezünk ar ra az öt évvel ezelőtti
napra, amikor a kegyetlen halál
elragadta a drága jó feleséget,
édesanyát, nagymamát és rokont:

KOSTYÁL ETELKÁT

„A fájdalmunkat leírni nem lehet,
Csak letörölni a hulló könnyeket.
Sírod mellett mi hiába könnyezünk,
Nagyon fáj, mikor reád emléke zünk.
Oly szomorú nekünk nélküled élni,
Valakit mindig hiába keresni.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.”

Bánatos családod.

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 
Segítse téglajegy vásárlásával

a Teleki Mag yar Ház felújítását!
Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le jes

(25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/ gyé mánt)
cím letekben lehet vásárolni, személyesen a Házban, il letve banki uta lás sal. 

Legújabb támogatások: Hadnagy-Család – 100 Lej (Ezüst), Várvédő
Le ven te – 500 lej (gyémánt), Rébay Lajos – 500 lej (gyémánt), Görög Enikő – 
100 lej (ezüst), Fülöp Lenke Eszter – 50 lej (bronz), Papp család – 50 lej (bronz),
Péter Anna – 50 lej (bronz), Név nélkül, Szentendre – 100 euró (1 db. ezüst és
1 db. arany), Név nélkül – 100 lej (ezüst), Urbánné Kulcsár Zsuzsanna, Erdő -
kertes – 700 fo rint (póló-bónusz), P.T. – 50 lej (bronz), Mares család – 100 lej
(ezüst), Hozdik Zsolt, Soltvadkert – 10 lej (póló-bónusz), Hit ter At tila és Bog -
lár ka – 120 lej (1db. ezüst, 2 db. póló-bónusz), Wéber Béla János – 20 lej (2
db. egy szerű). A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával
támo gat ták: Bi tay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri
Kin ga, Kond rák Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász No -
émi, Szántó And re ász, Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dá -
vid és Dinyés László szob rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Vár vé -
dő Zita aján lot ta fel. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

ELSŐ SORSHÚZÁS de cem ber
14-én, vasárnap  16.00 órakor,
a karácsonyi vásár keretében!

* OLVASS NEKEM – min den 
szer dán 16 órától!

* GYÓGY TOR NA – KED DEN
16.30 és 17.45 órától!

* TÁNCHÁZ – minden hétfőn 17
ó rai kez det tel ap rók tán ca, fél hét től 
tánc ház na gyob bak nak! Muzsikál a
BERENA!

* TERSÁNSZKY KÖNYVTÁR
– Nyitva kedden és csütörtökön 16-
 20 óra között, a Teleki Házban!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai a Házban!

Szatmári Északi Színház
HARAG GYÖRGY TÁRSULAT

Németh László bérlet:
a Ház irodájában, naponta 15 és 21
óra között! Figyelem, legalább 200
bérletet kell értékesítenünk ahhoz,
hogy vállalni tudják a fellépéseket!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
De cem ber 4-én!

NYÍRBÁTOR
De cem ber 3-án!
In du lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros
á ru ház parko ló já ból. Je lent ke zés:
0747 017580 (Cso ma Be a).

Kórustagokat vár a Teleki 
Mag yar Ház Énekkara!

Ha szívesen csatlakoznál egy nagy -
bá nyai mag yar ének kar tag jaihoz,
sze re tettel várunk min den szer dán
19 órakor a Te leki  Ma gyar Ház ba!
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NŐI KÉZILABDA BL

Nagybányai BL -
továbbjutás norvég

segítséggel 
A norvég Larviknak szurkolt szombat este minden nagybányai ké -

zilabdadrukker, hiszen Románia női kézilabdabajnoka, a HCM pén -
teken 24-23-ra kikapott hazai pályán a Metztől, és így sorsa már csak a
szerencsén múlott a Bajnokok Ligájában.

A csoportkörből való továbbjutását
az első helyről már korábban be biz to -
sí tó skandináv alakulat végül „kisegí tet -
te” a máramarosiakat, és 35-24-re le is -
ko lázta a lengyel Lublint, amely ezál -
tal három ponttal sereghajtóként zárt a
kvartettben, míg a hat forduló során 4
pontot gyűjtő HCM harmadik helye zett -
ként bejutott a közép döntőbe.

„A szerencsét igazából saját ma gad -
nak alakítod. Gólt kell dobni a meg fe -
lelő pillanatokban” – nyilatkozta Cos -
ti că Buceschi, a bányai szurkolók által
kritizált és lemondásra szólított edzője
a franciák elleni találkozó után. Ma gya -
rázata szerint a sérülések számlájára ír -
ható a jó kezdés utáni elhasalásuk, más
szakembernek is gondja let t volna emiatt.

„Reméljük, hogy jövőre még lesz le -
hetőségünk bizonyítani” – nyilatkozta
a meccs végén a bányaiak két ké zi lab -
dá zója, Szűcs Gabriella és Paula Un gu -
reanu is. Feladatuk viszont nem lesz
egyszerű januárban, mivel nulla pont -
tal folytatják a tornát, a továbbjutók u -
gyanis magukkal viszik az egymás el -
le ni eredményeiket a középdöntőbe. A D
csoportot a Larvik hibátlanul, 12 pont -
tal nyerte meg, a Metz 5, a HCM 4, a
Lublin pedig 3 pontot szerzett.

A címvédő Győr, mint ismert, cso -
port elsőként való továbbjutását már ko -
rábban bebiztosította a C kvartettben, a 
hétvégi utolsó fordulóban, vasárnap es -
te hazai pályán játszik a Savehoffal.

A férfiak Bajnokok Ligájában érde -
kelt két magyarországi alakulat is ki -
válóan teljesített a hétvégi, hatodik for -
dulóban: a Veszprém 32-24-re verte a

vendég macedón Szkopjét, míg a Sze -
ged Franciaországban győzött 25-24- re.
Ennek eredményeként a Veszprém ed -
dig százszázalékos teljesítménnyel, 12
pontot gyűjtve csoportelső a C előjelű
hatosban, míg a Szeged 10 ponttal a má -
sodik a Kielce mögött. A forduló va sár -
nap este folytatódik. A csoportok első
négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe.

A nemzetközi kupator nák román és
mag yar csapatainak ered ményei: 

Férfi EHF-kupa, 3. kör, első meccs: 
Holstebro–Bákó 32-27, Nexe–Torda
35-20, Konstanca–Herrer 27-21, Hard
–  Balatonfüred 32-26.

A női EHF-kupa 3. köréből az ér di -
ek már korábban továbbjutottak, a Bră -
ila, a Brassó és a Dunaújváros sorsa va -
sárnap este dől el.

Női KEK, 3. forduló, második meccs:
Jagodina–Ferencváros 21-35. Tovább -
jutott a Ferencváros. A HCM Ro man
továbbjutása már korábban eldőlt, a Ko -
lozsvár Kragujevac elleni visszavágója 
vasárnap este lesz.

Férfi EuroChallenge, 3. kör, első
meccs: Székelyudvarhely–Cam bridge
35-14. A továbbjutás vasárnap este dől el.

Román bajnokság, férfi élvonal, 13. 
forduló: Steaua–Călărasi 31-29, Temes -
vári Poli–Suceava 41-31, Târgu Jiu–
 Nagybányai HCM 28-24.

A női élvonal őszi idénye a cs ü tör -
tö ki HCM Ro man–Slobozia 37-20-ra
végződött meccsével befejeződött. A ta -
bella éléről a Nagybányai HCM (36
pont), a Craiova (33), a Bukaresti CSM 
(32) és a Brassó (32) várja a januári
folytatást. (Krónika)

Ham il ton másodszor lett a Forma–1 világbajnoka 
Lewis Ham il ton könnyedén versenyezve, gyakorlatilag rajt-cél győ -

zelmet aratva döntötte el a világbajnoki cím sorsát a Forma–1-es
autós gyorsasági világbajnokság vasárnapi, idényzáró futamán, az
Abu-Dzabi Nagydíjon.

A Mercedes angol pilótája már a rajt -
nál élre állva maga mögé utasította csa -
pattársát, Nico Rosberget, aki 17 pon -
tos hátrányával egyedüliként jelent he -
tett volna veszélyt a világbajnoki cí mé -
re. Ahhoz azonban, hogy a német le gyen
a világbajnok, az kellett volna, hogy
győzzön, illetve az első ötben vé gez zen,
Ham il ton pedig ne szerezzen pontot.

Egyik sem jött azonban össze – Ha -
m il ton 2008 után második világ baj no -
ki címét ünnepelhette az abu-dzabi es -
tében szikrázóan kivilágított pályán a
futam után.

Pedig a szombati időmérőn a rajtsor -
rend Rosberg számára kedvezően ala -
kult: a német pilóta szerezte meg az el -
ső rajtrácsot, míg Ham il ton csak a má -

so dik rajtpozícióba kvalifikálta magát.
A szombati nap másik fontos híre az

volt, hogy a két Red Bullt – a négy sze -
res világbajnok, címvédő Sebastian Vet -
telt és Dan iel Ricciardót – kizárták az
időmérőről, mivel autóikon a megen ge -
dettnél hajlékonyabbak voltak az első
szárnyak. Ennek nyomán csak a me zőny
végéről rajtolhattak. A rajtnál aztán Ros -
berg nagyon beragadt, a szemfüles Ha -
m il ton pedig azonnal az élre állt. Az an -
gol a továbbiakban sem teketóriázott so -
kat: azonnal beletaposott a gázba, és las -
san, de biztosan elkezdte növelni az elő -
nyét csapattársával szemben. Ez sike -
rült is.

És ha már rosszul indult a futam Ros -
berg számára, rosszul is folytatódott: au -
tója lassulni kezdett, miután meghi bá -
so dott az energia-visszanyerő rend szer.
Emellett arra is panaszkodott, hogy va -
lami mintha visszafogná az autóját. Így 

aztán ahelyett, hogy ő zárkózott volna
fel Hamiltonra, a mögötte harmadik he -
lyen autózó Massa (Wil liams) került
egyre közelebb hozzá, és meg is előzte.
Nem csupán Rosberg égett azonban, ha -
nem Maldonado (Lo tus) is, ő ráadásul a
szó szoros értelmében. Autója u gyan is
a 29. körben minden átmenet nélkül
füstölni, majd lángolni kezdett, ezért fel
kellett adnia a versenyt.

Hogy Rosberg autója mennyire po -
csékul ment, arra az is rávilágít, hogy
amikor Ham il ton a soron következő
bokszkiállás után mögé ért vissza a pá -
lyára, olyan simán megelőzte, mintha a 
német egy békebeli Trabanttal pö fö -
gött volna az aszfaltcsíkon. Rosberg a
továbbiakban sem tudott jobb telje sít -
ményt kicsiholni Mercedeséből, sorra
húztak el mellette a versenytársak.

Eközben a második helyen autózó
Massa egyre jobban felzárkózott az é -
len autózó Hamiltonra, de az angolnak 
akkora előnyt sikerült összeková csol -
nia, hogy esélye nem volt meg szoron gat -
ni. Így aztán Ham il ton győzelemmel
biztosította be világbajnoki címét, Ros -
berggel szembeni 17 pontos előnyét ú -

jabb 50 ponttal fejelve meg – hiszen az
idei, sokat vitatott szabálymódosítás sze -
rint a záró futamon minden pontszerző
helyért a normális pontmennyiség két -
sze resét kapták a pilóták. „Olyan érzés
a mostani világbajnoki cím, mint az el -
ső volt. Tudtam, hogy ha a rajtnál előre 
kerülök, akkor hajtanom kell. Töké le te -
sen ment a futam. Nico fenomenális el -
lenfél. Ez életem legjobb napja” – zárta 
nyilatkozatát az újdonsült kétszeres
világbajnok.

Az Abu-Dzabi Nagydíj élmezőnye: 
1. Lewis Ham il ton (Mercedes), 2. Fe li -
pe Massa (Wil liams), 3. Valtteri Bot tas
(Wil liams), 4. Dan iel Ricciardo (Red
Bull), 5. Jenson But ton (Mc Laren), 6. Ni -
co Hülkenberg (Force In dia), 7. Ser gio
Pérez (Force In dia), 8. Sebastian Vet tel
(Red Bull), 9. Fernando Alonso (Fer -
ra ri), 10. Kimi Raikkönen (Ferrari).

A vb végeredménye, pilóták: 1. Ha -
m il ton (384 pont), 2. Rosberg (317), 3.
Ricciardo (238), 4. Bottas (186), Vet -
tel (167).

Konstruktőrök: 1. Mercedes (701),
2. Red Bull (405), 3. Wil liams (320), 4. 
Ferrari (216), 5. Mc Laren (181).

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Könnyes búcsút vett
a CFR-től a Győrbe

távozó Miriută 
„Ez volt az utolsó mérkőzésem” – jelentette be immár hiva ta lo san is

távozását Vasile Miriută, a Kolozsvári CFR labdarúgó csa pa tá nak
vezetőedzője a vendég Iasi el len 4-0-ra megnyert bajnoki ta lál kozót
követően. Könnyek között búcsúzott vasárnap este, meg fo gal mazása
szerint egy olyan klubot hagy el, ahol kiválóan érezte ma gát.

„Az egyedüli csapat voltunk Romá -
ni ában, amelynek ha stabilitása lett vol -
na, és télen hoztunk volna két-három jó 
játékost, felvehettük volna a verseny a
Steauával. A CFR a tabella élme ző nyé -
ben fog zárni, de nagyon nehéz har col -
ni olyan együttes el len, amelynek ér té -
kes focistái vannak és pénzügyi biz ton -
sága is” – mutatott rá a 46 éves szak -
ember, aki a mag yar élvonalba, az őszi
szezont kilencedik helyen záró Győr
csapatához szerződött, hogy ott nyárig 
csapatot építsen, és a kö vetkező szezon -
ban a bajnoki címért szálljon harcba.

„A fiam azt mondta, hogy két év Győr,
utána két év Ferencváros jöhet. Négy
év múlva pedig akár a mag yar válo ga -
tott szövetségi kapitányi tisztsége” – e -
csetelte Miriută, aki azonban attól sem
zárkózik el, hogy a jövőben vissza tér jen
a Liga 1-be, de kizárólag olyan csa pat -
hoz hajlandó menni, amelyik anya gi lag
stabil és a bajnoki címet akarja.

A Kolozsvári CFR, mint ismert, ko -
moly anyagi problémákkal küzd, tete -
mes adósságot halmozott fel alkal ma -
zott jaival szemben. A vezetőedző az u -
tóbbi időben több alkalommal is han got
adott elégedetlenségének, ezért távo -
zá sát már korábban kilátásba helyezte.

„Jó edző vagyok, elvégeztem a fela -
datom. Ezt az eredmények igazolják,
nem én mondom” – szögezte le most a
2013 decemberében érkezett szakem -
ber, aki az idei szezon 15 fordulója a -
latt tíz győzelmet ért el, és a táblázat
má sodik helyére juttatta a CFR-t.

Bevallása szerint most csak azért nem
szerződött a Dinamóhoz, mert amikor
a bukarestiek Flavius Stoican távozása 

után felkeresték, ő már elígérkezett a
győriekhez: „A Dinamo a kedvencem,
mindig is a szurkolója maradok. Kerül -
jön ki a fizetésképtelenségből, harcol -
jon az első helyért. Akkor megkeres het -
nek, és megnyerjük a bajnokságot.”

Miriută távozásának legfennebb csak
a rivális csapatok és a győriek örül het -
nek, a játékosok és a klub ve zetés ugyan -
is nagy megbe csü léssel beszélt róla.

„Fájt a tollam, amikor aláírtam a szer -
ződés felbontását, de nem volt más vá -
lasztásom. Karakteres em ber. Már több
mint egy hete tudtam, hogy el fog men -
ni, de nem akartuk elmondani, hogy ne
csüggedjenek el a futballisták. A kö vet -
kező három mérkőzésen az egyik se géd -
edző irányítja majd a csapatot, aztán majd
télen meglátjuk, mi lesz” – mondta Iu liu 
Muresan klubelnök a Dolce Sport nak.

A hétfői hírek szerint Alin Minte nu -
an elutasította a felkérést, mert ő is tá vo -
zik Miriutával, így az év hát ra levő i de jé -
ben Dican Ferenc edzi majd a CFR-t.

Hogy mi lesz a fellegvári alaku lat -
tal, az már régóta kérdéses. A Medi a -
fax hírügynökség a Tuttomercato web.
com-ra hivatkozva most arról számolt
be, hogy egy svájci, valamint egy orosz
befektetőcsoport érdeklődik a klub át -
vétele iránt, a futallisták ugyanakkor
egyre türelmetlenebbek.

Mario Camora szerint senki sem a kar
úgy Kolozsváron maradni, hogy már hat
hónapja nem kapott pénzt. „A csapat Mi -
riutáért játszott, természetes, hogy szo -
mo rúak vagyunk. De mi meg értettük,
hogy el akart menni” – fogal ma zott a
portugál hátvéd.

(a Krónika nyomán)


