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Arany János
daloskönyve
Nagybányán

A Nemzeti Kulturális Alap
ál tal tá mogatott erdélyi körútra
és nagy bá nyai előadásra no -
vem ber 11-én, kedden 18.00
órai kezdettel kerül sor a Te le -
ki Ma gyar Házban. 

Részletek a 7. oldalon.

Köszönet a
választóknak!
Az Erdélyi Mag yar Néppárt Máramaros megyei szervezete Elnök -

sége köszönetet mond  minden választónak, aki államelnökjelöltjét vá -
lasztotta, megyék szintjén a legjobb arányt érve el. Ebben a választási
kampányban új fejezet nyílt az autonómia, regionalizmus és fö de ra -
lizmus közbeszédbe iktatásával, megteremtve a politikai közgon dol -
ko dásban az autonómia elfogadásának esélyét. Ez a legnagyobb e -
redmény!

Köszönjük!
Az Erdélyi Mag yar Néppárt

Máramaros megyei Elnöksége

Államelnök-választás: végleges
eredmények Máramaros megyében

Több mint 185.0000 választópolgár élt szavazati jogával Má ra -
maros megyében. Ez mindössze 43.37%-os részvételt jelent, ami or -
szágos szinten a végére sorolja megyénket.

A második fordulóba bejutó két je -
lölt között mindössze 162 szavazat a kü -
lönbség. Klaus Johannis 66.450 sza va -
zattal (36,55%) az első helyen végzett,
mint Erdély legtöbb megyéjében, Vic -
tor Ponta pedig 66.288 szavazattal
(36,46%) a második lett. 

További eredmények:

- Elena Udrea (6.28%)
- Călin Popescu-Tăriceanu (4.15%)
- Dan Diaconescu (3.50%)

- Kelemen Hunor (3.29%) 5.990
sza vazat

- Monica Macovei (3.24%)
-  Corneliu Vadim-Tu dor (3.20%). 
- Szilágyi Zsolt (0.86%) 1.572 sza -

vazat
- Teodor Meleşcanu (0.81%)
- Gheorghe Funar (0.67)
- Wil liam Brânză (0.57%)
- Constantin Rotaru (0.24)
- Mircea Amariţei (0.13%)

forrás: emm.ro, ziarmm.ro

Több forradalmárnak is kártérítést
kell fizessen a kormány

50 ezer euró kártérítést kell, hogy fizessen a kormány 34 forra dal -
márnak az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése értelmében.

A bíróság minden kérvényezőnek
1.350 euró erkölcsi kártérítést ítélt azért,
mert a román állam megsértette a mél -
tányos bírósági eljáráshoz való jo gu kat.
A kérvényezők 1989-ben részt vettek a 
forradalmi megmozdulásokban, és utó -

lag bűnvádi feljelentést tettek a katonai 
megtorló intézkedések miatt.

Ezeknek a visszaéléseknek a kivizs -
gálását azonban még mindig nem zár ták
le, hangsúlyozza az Emberi Jogok Eu ró -
pai Bírósága. (marosvasarhelyiradio.ro)

Egyre nagyobb arányban tanulnak
anyanyelvükön a mag yar gyerekek
,,Az alapfokon – elemi és általános

iskolában – mag yar nyelven tanulók szá -
ma folyamatosan és nagy mértékben, de
a mag yar lakosság arányának csök ke -
nésénél valamivel kisebb ütemben esett 
vissza 1990 és 2012 között. A 2012-ben 
megfigyelhető növekedés oka csupán
egy oktatásszerkezeti változás, az elő -
készítő osztály bevezetése. 

A létszámcsökkenéssel szemben a
ma gyar nyelvű alapfokú oktatásban részt -

vevők aránya növekedést mutat az utób -
bi tizenkét évben. Ez, figyelembe véve a 
magyar közösség demográfiai sú lyá nak
enyhe csökkenését, egyben feltehetően
azt jelenti, hogy a mag yar gyerekek egy -
re nagyobb aránya végzi anyanyelvén
tanulmányait” – állapította meg Köz ok -
tatási helyzetkép – A romániai mag yar
közoktatás 1990 és 2013 között című ta -
nulmányában Barna Gergő és Kapi tány
Balázs.  (folytatás a 2. oldalon)

 Mag yar helyett olaszt tanítanának a
csángóföldi kisiskolásoknak

A Krónika napilap több forrásból is
arról értesült, hogy Dragoş Benea, a
Bá kó megyei önkormányzat elnöke nem -
rég csángóföldi iskolákból össze válo -
ga tott gyerekek csoportját fogadta, és ar -
ra figyelmeztette őket, hogy sérti a mold -
vai románok méltóságát a mag yar ál lam
által a mag yar nyelvet is tanuló diákok -
nak nyújtott oktatási-nevelési támogatás.

A kormányzó Szociáldemokrata Párt 

(PSD) Bákó megyei szervezetét is ve -
ze tő politikus október 23-án a bákói Tör -
ténelmi Múzeumba gyűjtötte a helyi Szent
József Római Katolikus Főgimnázium
számos diákját, és arról beszélt nekik,
hogy a megyében megszüntetik a ma -
gyarnyelv-oktatást, elküldik a mag yar
pedagógusokat, ehelyett bevezetik az o -
lasz nyelv oktatását az iskolákban.

- folytatás a 2. oldalon -
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangéli kus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. Vasárnap délelött úrva cso -
rával egybekötött ünnepi istentisz te let -
re várják a kedves híveket. A  vallásóra 
az új időpontban lesz, szombat délelött
11 órára  várják a fiatalokat.

* A nagybányai katolikus Szent -

háromság plébániától helyezték nyu -
galomra Berki született Tamás Mar ga -
retta  asszonytestvérünket, aki 54 éve -
sen hunyt el.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra Batári Mihály testvé rün -
ket, aki 91 évesen hunyt el és Pap Lász -
ló testvérünket, akit 70 évesen szólított 
magához az Úr.

Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Dr. Bónis István parla menti kép vi selő irodáinak
mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  tekén 

10-12 óra között; - Te le ki Ma gyar Ház, minden hó nap má so dik, har ma dik és
ne gye dik pén tek én 12- 14 óra kö zött. A par la men ti képvi selő te le fon szá ma:
0726200756.

Faültetés Szatmár né -
metiben a 20 éves

EKE születésnapjára
Az idén tölti be az Erdélyi Kárpát

Egyesület - Szatmárnémeti megala ku -
lásának 20. évét. Szatmárnémetiben
az Erdélyi Kárpát Egyesületet 1994- ben
alapította meg Csillag Antal föld rajz -
tanár és természetbarát. A szatmári
EKÉ-t, Erdély többi városához hason -
lóan, a természet és természetjárás
szeretete hívta életre. 

A szervezet fennállása óta szám ta -
lan sikeres rendezvényt és kirándulást
szervezett, amelyeken összességében több
ezren vettek részt. A tagok önzetlen és
önkéntes munkája több generáció szá -
mára mutatta be a környező vidék és
természet szépségeit. Kirándulva, szó -
ra kozva nevelte a fiatalokat és időseket 
a természet szeretetére, tiszteletére és
megőrzésére.

Az eltelt évek alatt az EKE – Szat -
márnémeti a régió legaktívabb zöld ci -
vil szervezetévé vált, amely büszkén te -
kinthet vissza múltjára, jelene szilárd,
jövője reményteljes és biztató!

A szervezet 20. életévét betöltve sze -

retné megajándékozni közössége kör -
nyezetét, amelyben tevékenykedik. En -
nek érdekében a város egyik zöldö ve -
zetét fejleszti és teszi barátságosabbá.
Szombaton, azaz no vem ber 8-án, dél -
előtt 10 órától kezdődően 20 darab pla -
tán (Platanus acerifolia) csemetét fog
elültetni a 17-es lakónegyedben található
UFO parkban. Az EKE – Szatmár né meti
biztosítja a csemeték gondozását, amed -
dig azok megerősödnek. (közlemény)

Egyre nagyobb arányban tanulnak
anyanyelvükön a mag yar gyerekek

- folytatás az első oldalról -

A tanulmány összegzésében a szer -
zők megállapítják, az aránynövekedés
elsősorban a tömbösödés jelenségének
köszönhető, ami azt jelenti, hogy az er -
délyi magyarság egyre nagyobb része
olyan településekre „szorul vissza”, a -
hol súlya lehetővé teszi az etnikai re pro -
dukciót. Szerintük a tömbösödés nem
csupán a Székelyföld erősödését je len -
ti, hanem a szórványmegyéken belül is
megfigyelhető, hogy a jobb etnikai tér -
szerkezettel rendelkező települések, kis -
régiók „erősödnek meg”, itt kevésbé
drasztikus a mag yar lakosság fogyása. 

A szerzők szerint egy másik jelen tős o -
ka a mag yar nyelvű oktatás arány nö ve -
kedésének, hogy a magyarok és a ro má -
nok korstruktúrája közötti eltérés csök kent
az elmúlt évtizedben, elsősorban a ki ván -
dorlás etnikai kiegyen lítődé sé nek köszön -
hetően. Harmadrészt az emel ke dés an nak
is köszönhető, hogy egyre nő a mag yar
oktatáson belül a nem „nép számlálási ma -
gyarok” aránya: egyfelől magyar anya -
nyelvűek, akiket a nép szám lálások idő pont -
jában más nemzeti sé gű nek regisztráltak
(romák, svábok, ro má nok), másfelől nem
mag yar nyelvűek – utóbbiak elsősorban
az óvodákban. A po zitív tendencia ellenére
az okta tás ban részt vevők aránya még min -
dig el ma rad a ma gyar iskoláskorúak né -
pességen be lüli súlyától.

„Figyelembe véve azt is, hogy a ma -
gyar anyanyelvűek száma magasabb a
magyar nemzetiségűeknek regiszt rál tak -
nál, a nem anyanyelvükön tanuló mag yar
gyerekek arányát 12-14 százalék közöt -
tire becsüljük a 2011-es tanévben. A ro -
mán nyelven tanuló magyarok aránya
regionálisan jelentős különbségeket mu -
tat” - írják.

Kifejtik, becsléseik alapján Temes és
Szeben megyékben a magyarok csu pán
egyharmada, Máramarosban fele, Hu -
nyad és Arad megyékben mintegy két -
harmada folytatja anyanyelvén alap fo -
kú tanulmányait.

„Az óvodai oktatásban az abszolút
számok stabilitása tűnik egy lényegi e -
lemnek. Az óvodába járatás általános
elterjedésén túl, a mag yar óvodások szá -
mának viszonylagos állandósága meg -
ítélésünk szerint annak a már említett je -
lenségnek köszönhető, hogy ezen a szin -
ten a legmagasabb a népszámlálások al -
kalmával nem magyarként regisztrált gye -
rekek aránya a mag yar oktatásban. A
magyar óvodások stabil száma, illetve az
alapfokú képzésben résztvevők folya ma -
tos csökkenése ugyanakkor felhívja a fi -
gyelmet a tannyelv-váltás jelenségére is.
A statisztikai adatokból arra követ kez -
tethetünk, hogy a nyelv-váltás már is ko lába 
iratkozáskor jelentős mértékű, és a ma -
gyar nyelvű oktatás szintről szintre zsu -
gorodik” - állítják a szerzők. (transindex.ro)

Mag yar helyett olaszt tanítanának a
csángóföldi kisiskolásoknak

- folytatás az első oldalról -

A Moldvában működő csángó civil
szervezetek vezetői valamennyien ér te -
sültek az eseményről, de mivel a meg -
beszélésen kizárólag gyerekek voltak je -
len, csak közvetett forrásból tudják, hogy
mi hangzott el a múzeumlátogatás ide -
jén.

A csángó közösség képviselői sze -
rint a megyei tanácselnök fellépése az -
zal a kísérleti programmal állhat össze -
függésben, amelyet a román és a nor -
vég kormány képviselői nemrég indí tot -
tak Bákóban. A helyi közösségek tár sa -
dalmi felzárkóztatását célzó projekt ke -
re tében a moldvai megye 85 tele pülé -
sén nyújtanak szociális, egészségügyi és
oktatási szolgáltatást 54 ezer, hát rá nyos
helyzetben élő gyermeknek. A Vic tor
Ponta kormányfő és Tove Bruvik West -
berg, Norvégia bukaresti nagykövete
részvételével rendezett október 10-i pro -
jektismertetőn kiderült, a Norvég Alap
3,3 millió euróval (egymilliárd fo rint),
az UNICEF pedig kétmillió euróval (600
millió fo rint) támogatja a Bákó megyei 
programot.

A napilap szerint a Bákó megyei ön -
kormányzat néhány hónappal ezelőtt o -

lyan programot is elindított csángó fal -
vakban, amely bevallottan a mag yar ok -
tatást kívánja ellensúlyozni. A képvi se -
lő-testület és a csángók román eredete
mellett kardoskodó Dumitru Martinaş
katolikus egyesület társulása nyomán ta -
vasszal fiataloknak szánt képzési köz -
pontokat létesítettek a csángók lakta For -
rófalván, Lábnyikban, Magyarfaluban
és Klézsén, ahol többek között fotó- és
angol nyelvtanfolyamot szerveznek mint -
egy 160 diáknak.

Gheorghe Bejan megyei tanácsos, a 
Martinas-egyesület elnöke a közgyű lés
jegyzőkönyve szerint a pro gram elin dí -
tásáról döntő önkormányzati ülésen ki -
jelentette: nem válik hasznukra a csán -
gó diákoknak a mag yar nyelv oktatása. 
A programot a megyei tanács 87 ezer
lejjel (hatmillió fo rint) támogatta.

A moldvai Bákó megyében jelenleg 
huszonkilenc csángó településen több
mint kétezer gyerek tanulja a mag yar
nyelvet és irodalmat iskolai, illetve dél -
utáni foglalkozások keretében. A gyer -
me kek a mag yar állam részéről oktatá -
si-nevelési támogatásban részesülnek.
Többen közülük a mag yar állam pol gár -
ságot is igényelték.

(hirado.hu/MTI)

Havi 450 lejes LAM-ösztöndíjra
pályázhatnak egyetemi hallgatók

A LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. két darab egy évre szóló szakmai
ösztöndíjat hirdet agrártudományi, illetve közgazdasági szakon tanuló egyetemi
hallgatóknak, az alábbi témakörökben:

- Az ökológia gazdálkodás jelene és jövője Hargita és Kovászna megyében
illetve

- Finanszírozási lehetőségek mezőgazdászok számára.
Egy ösztöndíj értéke havi 450 RON, ami a 2004/2015-ös tanévre összesen

4050 lejt jelent. A pályázati felhívás és az űrlap innen tölthető le, további in for -
mációk igényelhetők az of fice@lamilieni.ro e-mail címen. A pályázat postai le a -
dásának határideje: 2014. no vem ber 28. (transindex.ro)
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Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Szót kér az Olvasó:

Aranylakodalom
A Krisztus Király templom énekkara október végén aranylakodalomba volt

hivatalos. Ilonka és Gyula, jobban mondva Ilonka néni és Gyuszi bácsi a kó -
rus tagjai, 50 év után újra fogadalmat tettek Isten és em ber előtt, hogy további 
életüket is együtt akarják leélni. Az esküvői ceremónia alatt Róbert atya szív -
hez szóló szavakat intézett a régi-új párhoz, kiemelve, hogy manapság, ami kor
olyan sok a válás a fiatal házasok körében, 50 évet leélni egymás mellett, jó -
ban-rosszban, csak nagy hittel és szeretettel lehetséges.

A ceremónia végén az atya megáldotta a párt, és a szokásos mondat követ -
kezett: megcsókolhatják egymást, ami meg is történt nagy tapsvihar köze pet -
te.

Aztán szépen terített, gyönyörű virágkosár ékesítette asztal várta a ven dég -
sereget. Volt ott minden, ami  szemnek-szájnak ingere.

Gyuszi bácsi kézcsókkal kérte fel fiatalos feleségét a megnyitó táncra.
Köszönjük, Ilonka és Gyuszi ezt a feledhetetlen ünnepséget és köszönjük a

konyhaművészek szorgos kezük munkáját a sok finomságért.
Remélem, kórustársaim is egyetértenek velem: kívánjuk, hogy Ilonka és Gyu -

szi érjék meg a gyémántlakodalmukat is.
Lázár A.

JOGTANÁCSADÁS – időpont módosítás
ÚJ IDŐPONT szerint kerül sor a mag yar nyelvű jog ta -

nács adásra. FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta két -
szer tartja jogi ta nácsadását. Minden hónap elején közöljuk
az idő pontokat. Novem ber ben 11-én és 25-én kerül erre sor,
15-16 óra kö zött várja az érdek lő dőket a nagybányai RMDSz-
 szék házba (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).

Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák sze -
mélyes vagy te le fo nos előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jog ta nács -
adást igény lő ket, hogy idő ben jelezzék szándékukat a 0262-217103 vagy 0262-
 216593 tele fon számon.

Támogassa a kultúrát!

Ajándékozza meg önmagát és
szeretteit színházi bérlettel!

Amint arról már tájékoztattuk
Önöket, megérkeztek a Szat már né -
meti Északi Színház Harag György
Társulatának idei bérletei. Itt a meg -
felelő alkalom arra, hogy egy igazi,
eredeti, szívhez szóló ajándékkal, szín -
házi bérlettel lepje meg szeretteit, s
ezzel a mag yar kultúrát is támo gas -
sa. Varázsoljon mosolyt, jókedvet, de -
rűt szülei, gyermekei, barátai arcá -
ra. Tud-e ennél jobb, személyesebb, 
eredetibb ajándékot? Vásároljon és
a jándékozzon bérletet mindössze 60
(felnőtt bérlet), illetve 40 (diák- és
nyugdíjas bérlet) lejért.

Az érdeklődőket az RMDSz-szék -
házba (Vasile Lucaciu utca 1. szám) 
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra kö -
zött.

Ne feledje: színházi bérlet vásárlásával
kétszeresen is örömöt okoz!

***
2014/2015-ben 61. évadját indítja a Szatmárnémeti Északi Színház Harag

György Társulata, és nagybányai közönségének elsőként a Szat márné me ti -
ben komoly közönségsikerrel játszott Ludas Matyi Szatmárban című előadást 
kínálja, amelyet Bessenyei István rendezésében mutatott be a társulat.

A klasszikus történetből Bessenyei István színész-rendező sajátos szö veg -
könyvet dolgozott ki, amelynek felhasználásával izgalmas és tartalmas elő a -
dást állított színpadra. A rendező megszűrte Móricz burjánzó szövegét, és el -
sősorban a mesei elemekre és játékosságra összpontosított, amelyet népzenei
kísérettel tár a nézők elé. Az előadásban komoly szerepet kap a szatmári nép -
hagyomány, a helyi zene és néptánc, de szervesen beépül a történetbe a szat -
mári népi hiedelmek világa, és a tájegység sajátos nyelvezete is. Keret tör té -
ne tét egy Erdély-szerte ismert népi hagyomány, a bábuégetés adja. Egy falusi 
közösségben indul az előadás cselekménye, ahol a gonoszt megtestesítő bá but
hordozzák körül, hogy a farsangi szokásoknak megfelelően szimbolikusan
megsemmisítsék azt.

Az évad második előadása egy igazi klasszikus lesz Babarczy László Kossuth-
és Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész rendezésében. A tavalyi, nagy si ke -
ru Rokonok-előadás rendezője ezúttal Brecht és Weill halhatatlan művét, a
Koldusoperát állítja színpadra. A teljes társulatot megmozgató produkciót ze -
nekar is kíséri majd.

Szilveszterre szintén klasszikusnak számító előadást készít a társulat, u -
gyan is az operettirodalom egyik sokat játszott darabját, az Én és a kisöcsémet
szánja erre az alkalomra, Bessenyei István rendezésében. A korábbi évek gya -
korlatához hasonlóan, 2015. elején a nagybányai nézők számára bérletben is meg -
tekinthető lesz majd a szilveszteri produkció. Tavasszal a román dráma iro da -
lom egyik legismertebb művét tekinthetik majd meg a színházlátogatók: I. L.
Caragiale Az elveszett levél című darabját, amelynek rendezője a neves ro -
mán művész, Sorin Militaru lesz... A nagybányai előadások mindenikét ro -
mán nyelvű felirattal játssza majd a szatmári társulat.

A budapesti varázslók a Nicolae
Iorga Általános Iskolában

Hétőn egy igazán felejthetetlen élményben voltunk részesek, mi -
vel a budapesti Csodák Palotája önkéntesei és a külhoni mag yar fel -
sősök éve pro gram projektkoordinátora jöttek el hozzánk, Nagy bá -
nyára, abból a célból, hogy fizikai és kémiai érdekességeket, fur csa -
ságokat mutassanak meg nekünk.

Unatkozásban nem volt részünk e -
gyál talán, bár már láttunk a produk ció -
ból Budapesten is, amikor kirán dul tunk
ott. Sok kísérlet nem szerepelt a bu da -
pesti előadásban, és ez még érde ke seb -
bé tette az egészet. S a jó az volt, hogy
itt az egész iskolai közösségünk lát hat -
ta. Az önkénteseket varázslóknak is le -
hetett nevezni, mivel olyanokat mu tat -
tak, amitől szem-száj tátva maradt. Egy
bátor jelentkezőnek például felgyúj tot -
ták a kezét, úgy hogy ő semmit sem ér -
zett. Ennek én is részese voltam, Buda -
pesten. Egy másik kíváncsinak pedig a
fejére helyeztek egy téglát, és azon tör -
tek meg egy diót úgy, hogy az illető tel -

jesen épen maradt. Olyan is volt, aki hé -
liumot szívott a tüdejébe, és így nevet -
ségessé tette a hangját. A vége egy lát -
ványos robbanással fejeződött be. Min -
denki örömteljesen és boldogan hagyta 
el a helyszínt, mindenkinek jó lett a ked -
ve a varázslóktól. Köszönjük szépen min -
den szervezőnek, és minden olyan sze -
mélynek, aki hozzájárult ahhoz, hogy mi
hétfön jól éreztük magunkat. Kö szön -
jük CSOPA, hogy egy különleges, ö rök -
ké tartó ékményben részesítettél!

Vargha Szilárd,
a Bányavirág hírszerzői csapat tagja,

Nicolae Iorga Általános Iskola

A hét mottója:
,,Volt egyszer egy falubo lond -

ja, a ki, amikor egy tízcentes és
egy ötcen tes közötti választás le -
hetőségét nyúj tották neki, ha bo -
zás nélkül az ötcen test vá lasz -
totta, a nézők nagy mulat sá gá -
ra. Egyszer megkérdezte tőle va -

la ki, hogy ennyi idő után hogy
lehet olyan bolond, hogy még
mindig az öt centest választja. A
falubolondja ezt felelte: «Sze -
rin ted, ha egyszer is a tíz centest 
választottam volna, adtak vol na
valaha is még egyszer esélyt ne -
kem?» ”

(Dan iel Dennett)
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Bizakodó, tevékeny
evangélikus-lutheránus gyülekezet

„Nekem lelki gyönyörűség, igaz ö -
röm volt a régi idők poros aktáinak a fel -
kutatása, vajha tudtam volna lelket ön -
teni a holt betűkbe, örömet okozni... a
múltnak megírása által másoknak is” - 
vallja Révész István a Nagybányai E van -

gélikus-Lutheránus Egyházközség pró -
ba tételekben bővelkedő történetét össze -
foglaló, 100 éve megjelent könyvében.

Ez a könyv arra ösztönzött, hogy
Köncze Geréb Árpáddal, az egy ház köz -
ség lelkészével és a kolozsvári egy ház -

megye esperesével gyülekezete múlt já -
ról, jelenéről és jövőjéről beszélges sek.

- Gyülekezetünk 280 lelket szám lál. 
Tagjaik nagy része idős. Hat kis gyer -
mek és négy iskolás van nyilvántartva.
Örömmel tölt el, hogy jövőre lesz kon -
firmálás. Vasárnap általában 25-30 hí -
vőnk jár templomba. Néhány felső bá nyai
lutheránus szintén templomunkban hall -
gatja az evangéliumot - tájékoztatott  en -
gem készségesen a  lelkész.

Köncze Geréb Árpád 25 éve szol gál -
ja a nagybányai gyülekezetet. Ál do za -
tos, szívvel-lélekkel végzett tevé keny -
sége meghozta gyümölcsét, ugyanis je -
lenleg a gyülekezet összetartó, tevé keny
és bizakodó.

A lelkész, a presbiterek és a gyü le -
kezet többi tagjának az együtt műkö dé -
se az egyházközség céljai megvaló sí tá -
sának a  záloga. Istent és a gyülekezetet 
szolgáló tisztességes, tettrekész pres bi -
terek és a lelkész rendszeresen meg vi -
tatják a gyülekezet problémáit, és kö zö -
sen keresik a megfelelő megol dá so kat.

Kishegyi Endre egyházközségi fel ü -
gyelő több mint húsz éve odaadással,
hozzáértéssel tölti be felelősségteljes
tisztségét.

Minden évben megajándékozzák a
csil logó karácsonyfa körül éneklő gye -
rekeket. A rászorultakat az egy ház köz -
ség önzetlen szeretettől fűtött tagjai, a
főként Magyarországon és Német or szág -
ban letelepedett nagybányai luthe rá nu -
sok és egy külföldi testvérgyülekezet tá -
mogatja. A nagybányai lutheránusok sze -
reteten, kölcsönös bizalmon alapuló gyü -
mölcsöző kapcsolatot tartanak fenn a né -
metországi Plauaen gyülekezetével.

 Köncze Geréb Árpád gyülekezete
múltját is felidézte beszélgetésünk so rán.

Kopácsi István 1547-ben az egész vá -
rost reformálta. Az akkor megalakult
evangélikus-lutheránus gyülekezet né -
hány évtized múlva lutheránus és kál -
vinista irányzatra vált el.

 A gyülekezet első fatemploma 1693-
 ban épült, 1805 körül kis fatemplomot
építettek. Ennek helyén építették 1911-
 1912 közott a jelenlegi temp lomot, a -
melyet ifj. Iványi Grünwald Béla ol tár -
képe  ékesít.

2012. szeptember 15-én ünnepelték 
meg a nagybányai lutheránusok temp -
lomuk fennállásának századik évfor du -
lóját. Az ünnepi istentiszteleten Ador -
ján Dezső, a Romániai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyház püspöke megáldotta a 
felújított templomot, majd leleplezték
Révész János, a templomépítő lelkész
emléktábláját.

Hiszem, hogy az Úr oltalmát ál lan -
dóan érző, a jövőbe vetett rendít he tet -
len hitből fakadó reménységtől fűtött,
lelkileg feltöltődött Nagybányai Evan -
gé likus-Lutheránus gyülekezet a kö vet -
kező  évszázadokban is fennmarad.

Boczor József

Színe és fonákja:

„Hát én immár kit válasszak?...”
Annakidején, a dicső korszakban könnyű volt válasz -

tani. Egyáltalán nem kellett megküzdenünk a bőség zava -
rával, mint manapság. Nem csak a politikában, hanem a
mindennapi élet dolgai között is egyszerűbb volt kiiga zod -
ni. Bement az em ber az üzletbe, ahol - enyhe sarkítással - egy
polcnyi Nadia keksz, egy polcnyi kék csomagolású kö mény -
magos keksz (a nevére már nem emlékszem), jobb esetben
egy polcnyi Eugenia, aztán egy polcnyi halkonzerv, egy polc -
nyi paszulykonzerv és egy polcnyi lecsó várta a vevőt. Desz -
szertként ott volt a többféle ízesítésű tejporos szelet (ba ton),
a karamella és a kakaós cukorka, netán a krumpli-, vagy
ü vegcukor... És ennyi! Az alapvető élelmiszereket ugyanis
jegyre adták, méghozzá oly módon, hogy egyúttal vigyáz -
tak a vonalainkra is, nem kellett külön edzőteremre, fit nesz -
klubra költenünk. A pártok dzsungelében sem téved het tünk
el, merthogy dzsungel helyett legfeljebb egy rét közepén ros -
tokló vén és korhadt fánk volt csak, amit még a kutyák sem
tartottak többre holmi ad-hoc árnyékszéknél.

Ezzel szemben ma nincs panasz a választékra, éppen e -
zért nehéz döntenünk. Azt a terméket visszük haza, ame lyik -
nek jobb, megkapóbb a reklámja, vagy korábbi tapasz ta la -
tok alapján bevált, s egyben az ára is megfelelő. Így van ez 
a politikai kínálattal is, óriási volt a választék, mind jobb-,
mind pedig baloldalon, az öntömjénezésben verhetet len nek
bizonyult minde nik jelölt. Csakhogy a nagy kínálat elle né -
re nem igazán le hetett dönteni, mert a külsőségek, a „dí szes
csomagolás” szintjén túl egyik aspiráns sem jutott. A tar ta -
lomra már nem pazaroltak időt és energiát. Persze, tisz te -
let a kivételnek, már ha volt ilyen.

Ez a mostani megmérettetés a mag yar erők számára ko -
moly üzenetet hordoz: a széthúzás sehová sem vezet! Az egy
meg egy a politikában soha nem kettő, jelen esetben jó, ha
másfelet kitett. Tapasztalhattuk, a mag yar választó polgá -
rok jelen tős része vagy nem ment el szavazni, vagy román 
jelöltre szavazott. Szerintem egy közös mag yar jelölt akár
a tisz te letet parancsoló harmadik helyre is kerülhetett volna, 
s nem csak kizárólag matematikailag.

Míg egyesek elégedettek egy 4% alatti ered ménnyel, ad -
dig mások, akik szűk egy hónapja szépen megköszönték a
szimpatizánsoknak a kétszázezernél is több támogató aláí -
rást, most még negyedannyi szavazatot sem kaptak! Hogy
is van ez?... Megemelem nemlétező kalapomat azok előtt,
akik vállalták a felelősséget a kudarcért, és lemondtak.

A második fordulóban, bár csak két jelölt maradt, to vább -
ra is nehéz döntenünk. Tudják: halkonzerv vagy lecsó, le -
csó vagy halkonzerv? Ha Johannis győz, a fő bábmozgató, 
Băsescu árnyékában és a parlamenti támogatottság hiá nyá -
ban legfeljebb az ellenzék bokszzsákjaként „üzemelhet”, a 
kialakuló helyzet pedig táptalajt biztosít a meddő és vége -
ér hetetlen vitáknak, politikai pofozkodásoknak. Ellenben,
az ország külföldi megítélésén segíthet egy hasonló ránc fel -
varrás, kozmetikázás. Ha Ponta kerül ki győztesen, marad 
a látszólagos stabilitás, vagy inkább azt mondanám, er nye -
dés, pos ha dás, ami azonban számunkra, magyarok szá má -
ra akár rövid távú előnyökkel is járhat. Hosszú távon azon -
ban ez sem nyújt megnyugtató megoldást problémáinkra.

Mitévők legyünk? Nem tudom, s ha tudnám se mon da -
nám. Azt viszont igenis tudom és mondom, hogy az urnák -
tól való távolmaradás a három rossz közül a legrosszabb vá -
lasztás. Olyan, mintha korgó, étek után lázadó gyomrunk pa -
rancsa ellenére be sem térnénk ab ba a bizonyos boltba, mert
nem tudjuk eldönteni, hogy halkonzervvel, vagy le csóval
mentsük meg magunkat az éhhaláltól... (Tamási At tila)

„A sakk az értelem próbaköve”
A fentebbi és hasonló címekkel hó -

dolnak az „agytornászok” kedvelői, mint
bármely sport hódolói kedvenc ver seny -
futamok idején Herkulesnek, a sport,
az utazás istenének.

A győztes partik megcsillantják az
erényeket, a vesztettek rámutatnak fo -
gya tékosságokra. Ha akarod, ha nem,
tükröt tartanak eléd, látnod kell magad, 
szembenézni önmagaddal akkor is, ha
az épp nincs az ínyedre.

Felsőbánya ismét jeleskedik. No nem
ért el semmiféle konkrét eredményt va -
lamiféle sportfutamon, de bőségesen kö -
ze van már évek óta a sakk világában
történtekhez. Nagybánya csapatának fel  -
készítő és pihenőhelye Felsőbányán az 
erdőkkel körülvett kis tisztáson talál -
ha tó, üde friss levegőt és nyugtató csen -
det megőrző Limpegye Panzió. Ismé tel -
ten, mint már évekkel ezelőtt is, itt ta -
lál koznak a Klub tagjai, mielőtt össze -
mérnék tudásukat és esélyeiket vala -
mely világ-, országesemény előtt.

Csapatok közötti Országos Bajnok -
ságra kerül sor (Superliga), a Román
Sakkfederáció szervezésében novem -

ber 7-16 között a Căciulata-i üdülő he -
lyen. A tornán résztvevők ezúton is sze -
retnének bizonyítani, amelyhez meg -
felelő tudásuk és rátermettségük adja a
garanciát ezen a téren, hogy az „in tel -
ligencia  tornászai”, ami természetesen 
már évezredes múltjával meghódította
az emberiséget.

A nagybányai sakkozók célkitűzése 
a Superliga I. helyezésének elnyerése.
Nehéz feladat előtt állnak, mivel az or -
szág rangos csapataival kell meg mér -
kőzniük, mint a Temesvári AEM Lux -
ten, a Temesvári CS Studenţesc Medi -
ci na, a Bukaresti ACS Şah Apa Nova,
és Jászvásári CS Politehnica.

Reményeik és elvárásaik jogosak, mi -
vel a nagybányaiak 2012-ben és 2013-
 ban a Superliga második helyezett je -
ként végeztek, valamint 2013-ban és
2014-ben a Románia Kupát vitték haza 
magukkal. 

Az idén versenyző játékosok: Nisi -
peanu Liviu-Di eter, Vajda Levente, Er -
dős Viktor (HUN), Szabó Ger gely- And -
rás-Gyula, Chirilă Ioan-Cristian, Gri -
gore George-Ga briel, Bârnaure Vlad-

 Vic tor, Szabó  At tila, Dolana Andrei-The -
o dor, Sabou Vasile, Casangiu Paul, De -
ac Gheorghe, Pop Dan iel csapat kapi -
tány.

Előzetesen sok szerencsét kíván ha -

tunk, biztatást nyújthatunk a csapatnak 
és azt, hogy hozzák első alkalommal
Nagybányára az országos bajnoki cí met 
és elismerést.

Hit ter Ferenc
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (14.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanárember, Vicsai

János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Komárom ban élő szerző fel -
vette vele a kapcsolatot. A Naplótöredékeknek u gyan is  több, megyénkhez 
kö tődő része is van, így túl az értékes kortör té ne ti elemeken, helytörténeti
szempontból is érdeklődésre tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében.

Bukovinában
Július 30., vasárnap:

Ma is szép, napsütötte reggelre éb -
redtünk. Ébresztő után a ruhánkat kel lett
tisztogatnunk, 8 órára sorakozó volt el -
rendelve. Fegyelmező gyakorlatot tar -
tott Tábori fhdgy. (már visszajött a pán -
célelhárító tanfolyamról). Parancs no kunk
pár szóval felvilágosított bennünket a je -
lenlegi helyzetről. Szerinte a nagy orosz
nyomás a németeknek „köszönhető”, mert
rengeteg páncélosuk dacára is vissza vo -
nultak Lemberg környékéről Krakkó fe -
lé. Véleménye szerint ennek a német meg -
rázkódtatásnak az a magyarázata, hogy 
Németországban merényletet követtek 
el Hit ler el len. Továbbá felvilágosított
bennünket arról, ne ringassuk ma gun -
kat abban a tévhitben, hogy mi haza -
me gyünk, mert arról szó sem lehet. Mi
jelenleg a VI. hadtest tartalékja va gyunk,
és bármely pillanatban bevethetnek va -
la hol. Dél körül riadót rendeltek el, és
csakhamar útnak is indultunk Tatarów
felé. Útközben a sebesültszállítóktól meg -
tudtuk, hogy az oroszok Mikuliczyn kör -
nyékén vannak, az utat lövik ennél a fa -
lunál. Még mielőtt elindultunk volna, be -
szélgettem Szlávik Károly szakasz ve ze -
tővel (alírnokkal). Többek között meg -
tudtam tőle azt is, hogy az első vonalba 
Jass szkv. „közreműködésével” kerül tem
ki az öccse helyére, már bele nyu god tam
ebbe. Bizonyára így van ez a sors köny -
vében is előírva! Tatarówon keresztül -
mentünk, egészen a falu északi részére. 
Útközben orosz foglyokat láttunk, egy
ház udvarán őrizték őket. Estefelé pár
száz méternyit visszafelé rendeltek. Egy
temető közelében állapodtunk meg. Há -
rom egészen friss sírhant van benne, e
hónap 26-án temették el ezt a három hő -
si halottat. De ahogyan én nem tudom a 
nevüket, ők sem „tudják”, kinek az ér -
dekéért áldozták fel fiatal életüket. 

Július 31., hétfő:

Ébresztő után hamarosan útnak in -
dultunk állásainkba, amelyeket előző leg
Remsey hadnagy szemrevételezett. Sze -
rencsés a mi rajunk, mert végre már egy -
szer sík terepen is lehetünk védő állás -
ban. (Vagy talán nem is mondható va la -
mi nagy szerencsének?!) Tatarów é sza -

ki részén vagyunk, a Prut völgyében,
az állások is ki vannak építve, csak he -
lyen ként szorulnak kisebb javításokra. 
Pár kilométerrel előttünk húzódik az első
vo nal, amit - tisztjeink elmondása szerint
- részben az 1. hegyi dandár egyik zász -
lóalja, részben más, különböző ala ku la -
tok tartanak. A mi feladatunk a völgy
lezárása, ha esetleg az első vonalbeliek 
megroppannának. Helyzetünk egyelő re
nem súlyos, hiszen még vígan fut ká roz -
nak a gépkocsik előre-hátra a folyó és a 
vasút között húzódó köves úton. Egész
nap nagy forgalom volt ezen az úton: ki -
sebb-nagyobb egységek és gépkocsik i -
gyekeztek Mikuliezyn irányába, és on -
nan is szüntelenül jönnek visszafelé. A
vonal felől jövők között egy csa bai fiút 
is felismertem, Kesjár Janónak a báty -
ját. Fáradtan bandukolt az út szélén. Nem
tudom, milyen alakulathoz tartozik, csak
azt láttam, hogy sötétbarna parolija van.

Estefelé megeredt az eső, de amikor 
éjfél előtt szolgálatba léptem, ki volt tisz -
tulva az égbolt. Csendes volt az éj sza ka, 
csak időnként hallatszott lövöldözés é -
szak felől. Figyelői szolgálatom gyor -
san telt, mert egész idő alatt egy pán -
céltörős hegyivel beszélgettem; hoz zánk
vannak beosztva 75-ös lövegjeikkel. Van
közöttük egy jaminai fiú is, a Győri ut -
cai mozi tulajdonosnőjenek a fia; gép -
kocsivezető a beosztása.

Augusztus 1., kedd:

Egészen tíz óráig aludtam, mert új -
ból esett az eső, és semmi kedvem nem
volt a sátron kívül tartózkodnom. Tíz -
kor átvettem a figyelőszolgálatot, és áz -
tam 12-ig. Könnyen telik a szolgálat, mert
mindig van bámulnivaló. Az út forgal -
mas, az előbb is két huszárszázad ment
Mikuliczyn felé, később hat Zrínyi ro -
hamlöveg száguldott a sáros ország ú -
ton. Leváltás után egy fél kenyeret kap -
tam (tegnap nem volt kenyér), úgy hogy
jól megebédelhettem. 

Délután Remsey hdgy. egybehívott 
bennünket - szakaszunkat értem ez alatt -,
és tudtunkra adta, hogy ennek a völgy -
nek a lezárása a mi feladatunk, és ha bár -
mi lesz is, ezen a helyen ki kell tarta nunk. 
Közben kilenc orosz foglyot kísértek Mi -
kuliczyn felől. Az előttünk levő löve -
gek több lövést adtak le az oroszok fe -

lé. Sűrű lövöldözés hallatszott ÉK-en,
e lég közel hozzánk. Négy mag yar bom -
bázó is ellátogatott É felé, de rövidesen 
vissza is tértek onnan. Nem hallottunk
bombázást, nem tudjuk, mi volt a fela -
datuk. Később azt hallottuk, hogy va -
la melyik egységünk van bekerítve, és
annak vihettek utánpótlást.

Augusztus 2., szerda:

Mivel, végre, szép napsütés volt, el -
határoztam, hogy általános tisz tálko dást
rendezek. Lementem az alig 30 m-re le -
vő Pruthoz, megborotválkoztam, és utá -
na alaposan megmosakodtam. Ezután a
zubbonyomat varrogattam, mert már több
helyen el volt rongyolódva. Később drót -
akadályokra „csörömpölőt” szerel tünk,
majd egy váltó állást építettünk ki. 

Ez ideig nyugodt életünk van itt, nem
unatkozunk, hiszen a Prut másik olda -
lán ott a köves út, s ezen szüntelen a
for galom, a vonal felé és onnan vissza,
autók, kocsik, csapatok áradata vonul.
A délután folyamán egy utászegység mun -
kaszolgálatosokkal együtt aknákat tele -
pítettek a vasúti sínek alá. A harc hely -
zetről mi, bakák nem tudunk semmit. E -

lőttünk É-on és ÉK-en állandó lö völ -
dözések vannak, de hogy merre húzó -
dik a vonal, azt nem tudjuk. Már emlí -
tettem, hogy a hozzánk beosztott hegyi 
páncéltörősök között egy Békés csabá -
ról ismert fiú van. Bajtársias gyerek. A
déli órákban egy kenyeret (már a má so -
dik felet, ahogy itt vagyunk) és egy csaj -
ka ételt hozott nekem. Tizenegy leve -
let-lapot kaptam hazulról. Hetet Bönci -
től, a többit a húgom és Sudák Jancsi
írta.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Ölelj át
Ölelj át, mint gyermek a babát. Ölelj

át, mint repkény a fát. Ölelj át, mint fák
a mezőt. Ölelj át, mint macska a kölykét. 
Ölelj át, mint féltett fészküket a fák. Ö -
lelj át, mint nap hajnali ébredéskor a tá -
jat. Ölelj át, mint felhők az eget. Ölelj át, 
mint ráma a képet. Ölelj át, mint dics fény
a Gyermeket. Ölelj át, mint pólya a kis -
de det. Ölelj át, mint anya a gyermekét.
Ölelj át, mint könyvet a borítója. Ölelj
át, mint szél a fákat. Ölelj át, mint est a
csillagot. Ölelj át, mint gyűrű az ujja mat. 
Ölelj át, mint tavaszi lehelet a földet. Ö -
lelj át, mint csend a tópartot. Ölelj át,
mint híd a két vízpartot. Ölelj át, mint fény a kanócot. Ölelj át, mint öreg em -
bert a múlt. ÖLELJ ÁT, SZERETET.

Máramarosi gyógyszerészek:

Nagy Béla (1897-1943)
Sepsiszentgyörgyön született

1897. de cem ber 20-án. Iskoláit szü -
lővárosában végezte, 1915-ben é -
rettségizett, még abban az évben
be vonult katonának és a harctérre
került, bátor magatartásáért I. osz -
tályú vitézségi éremmel tüntették
ki. 1916-ban orosz fogságba jutott 
és négy és fél évet töltött Ke let-
 Szibériában. Hazatérte után lépett
csak a gyógyszerészi pályára. E gye -
temi tanulmányait Kolozsváron kezd -
te, majd Budapesten folytatta, ahol
1925. június 19-én kapott gyógyszerészi oklevelet a Pázmány Péter Tudo mány -
e gyetemen. Ezt 1926-ban Bukarestben sikerült honosíttatnia, miután több vizs -
gáját itt újból letette.

1927-ben Kolozsváron házasságot kötött Beredecky Margittal, majd még az
év július 23-án megvette Máramarosszigeten Szilágyiné Huszár Ilona gyógy sze -
résznőtől az 1781-ben alapított „Szerecsen” nevű gyógyszertárát, amelynek ne -
ve ettől kezdve „Salvator” (Megváltó) lett. Családjával Máramarosszigeten tele -
pedtek le, bekapcsolódott a város közéletébe, a helybeli református egyház tagja -
ként egyházi vonalon is tevékenykedett; a helybeli Vöröskereszt alelnöke, a Má -
ramarossziget Kereskedelmi Bank igazgatósági tagja, 1942-ben Máramaros vár -
megyét képviselő felsőházi póttagnak is megválasztották. 1940-ben, Észak-Er -
dély visszacsatolása után az újonnan alakult Máramaros Megyei Gyógyszerész
Ka mara alelnöke lett. Hirtelen, váratlanul hunyt el 1943. augusztus 8-án, fiata -
lon, negyvenhat éves korában Budapesten. Özvegye és három kiskorú árvája ma -
radt: Etelka, Béla és Balázs. Holttestét Máramarosszigetre hozták haza és ott te -
mették el nagy részvét mellett.

Gyógyszertárát hatósági engedéllyel Faragó István és Janicky György gyógy -
szerészekre bízták; előbbi már 1941-ben alkalmazottként dolgozott ott. A meg -
bí zott gyógyszerészek 1949. április 2-ig, az államosításig látták el feladatukat, ez -
után a gyógyszertárat gyógyszerponttá alakították át, majd 1991-től a magá no sí -
tással ismét gyógyszertárként működtetik.

Gyermekei közül a legidősebb, Nagy Etelka lett gyógyszerész, aki 1930. au -
gusztus 22-én született Máramarosszigeten. Egyetemi tanulmányait Maros vá -
sárhelyen végezte, ahol 1952-ben kapott oklevelet. Hazakerült szülővárosába, a
16-os gyógyszertárba (volt „Kígyó” patika) osztották be, itt maradt 1983-ig, majd
áthelyezték a 17-es számú (volt „Őrangyal”) gyógyszertárba, ahol nyugdí jazá sá -
ig, 1986-ig dolgozott. 1994. január 19-én hunyt el Máramarosszigeten.

Férje, Kövi Gyula szintén gyógyszerész, 1925. május 21-én született Mára ma -
rosszigeten, iskoláit is itt végezte. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron kezdte
meg, majd Marosvásárhelyen folytatta, ahol ő is 1952-ben kapott gyógyszerész
oklevelet. Csíkszentmártonba kapott kinevezést, innen tüdőbetegen jött vissza Má -
ramarosszigetre és a Hadnagy Antal által vezetett 62. számú gyógyszertárban be -
osztott gyógyszerészként kezdett dolgozni. 1959-ben megbízták a helybeli Gyer -
mekkórház gyógyszertárának felállításával, majd ennek vezetőjévé nevezték ki; ezt
a munkakört 1988-ig, nyugdíjazásáig látja el. Röviddel ezután, 1992. augusztus
19-én hunyt el Máramarosszigeten.

Leányuk, Podrahné Kövi Ildikó is gyógyszerész lett. 1957. július 10-én szü -
letett Máramarosszigeten. Egyetemi tanulmányait ő is Marosvásárhelyen végez -
te, 1983-ban itt kapott gyógyszerész oklevelet. Ő már a család harmadik gene rá -
ciós gyógyszerésze. Szintén szülővárosában, Máramarosszigeten dolgozott, 1986-
 1989 között a 17. számú gyógyszertár alkalmazottja volt.

Dr. Mar ian Fe lix

PUCHARD  ZOLTÁN (Bu -
da pest) fotókiállítása

december 15-ig lá tógatható a Bol dog
Scheffler János Közösségi Házban.

   Nagybányai Háló Mozgalom
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A férj vesz egy majmot, és
mindig azzal szórakozik, hogy 
azt mondja a majomnak, hogy
úgy néz ki, mint az anyósa. Meg -
hallja ezt egyszer az anyós, és
felelősségre vonja, hogy miért
sértegeti őt a háta mögött? Er -
re a férj:

- Félreérti, anyuka, én a maj -
mot sértegetem!

***

Egy férfi beszélget a ha ver -
jáv al:

- Képzeld, amióta esti is ko -
lába járok, sok mindent meg tud -
tam. Te tudod ki az az Ein stein?

- Nem én.
- És tudod ki az a Neu mann

János?
- Nem én.
 A másik fickó:
- És te tudod ki az a Kovács

Géza?
- Nem én.
- Az jár a feleségedhez, a -

míg te esti iskolában vagy.

***

Kovács örömmel meséli ba -
rátjának:

- Képzeld, tegnap fogor vos -
hoz mentem, és rendkívül kel -
lemes élményben volt részem.

- Komolyan beszélsz? A fog -
orvosnál kellemes élményed?!

- Igen. Amikor bementem, 
éppen az anyósom három fo -
gát húzta.

***

Három rendőr az utcát jár -
va beszélget.

- Hallottátok, szeptem ber -
ben 40 fokos hőség lesz - szó -
lal meg az első.

- Én azt hallottam, hogy ha -
vazni fog - mondja a második.

- A fenébe is! - hördül fel a 
harmadik. - Ki fog 40 fokos me -
legben havat hányni?!

***
Az idős McMurphyt meg -

ál lítják az útonállók:
- Pénzt vagy életet!
- Hát…, inkább életet, mert

a pénz az kell öreg napjaim ra.

***
A gyilkos szembeáll a szé -

kellyel:
- Pénzt vagy életet!
- Há'... én ejsze inkább az

életet választom, me' ha má'
meg hóttam, mit es kezdenék a
pénzzel?

***
- Te hiszel a kísértetek ben?
- Á, azok nem léteznek!
- Hogy lehetsz ilyen biztos 

a dologban?
- Az anyósom két éve halt

meg. Ha lenne rá mód, hogy en -
gem kísértsen, már biztos meg -
találta volna!

***
Az idős, nagyothalló gróf ké -

ső este érkezik haza. A ko mor -
nyik halkan megkérdezi:

- Na, mi van, te vén pi szok?
Már megint a kocsmában vol -
tál és vedeltél?

- Nem, Pres ton. A város ban
voltam, és hallókészüléket vá -
sároltam.

***
Két pasi beszélget:
- Képzeld, ellopták a fele -

ségem hitelkártyáját!
- Te jó ég! Tettél felje len tést?
- Dehogy! A rabló keve seb -

bet költ, mint a feleségem!

***
Grün megkérdezi a rabbitól:
- Mondd, rabbi, milyen pénz

a dollár?
- Hű, hát az egy nagyon jó

pénz fiam...
- És az angol font?
- Soha nem romló pénz.
- És az euró?
- Az is nagyon jó pénz...
- Hát a román lej?
A rabbi megsimogatja a sza -

kállát, majd azt mondja:
- Nézd, Grün, a lejt akár

szom baton is kézbe veheted....

***
- Vettem egy hegedűt a lá -

nyomnak, hogy felkeltsem az
ér deklődését a zene iránt. Saj -
nos nem sikerült - mondja Ko -
vács a barátjának.

- Velem is ez történt. Én is
belebuktam a vállalkozásba.

- Hogyhogy?
- Tudod, én az anyósomat

egy utazóbőrönddel leptem meg.

***
- Józsi bácsi, a disznó meny -

nyit fog fialni?
- Mennyi a terv, elvtárs?
- 14!
- Ezt megmondták a disz -

nó nak is? Azé' jobb, ha maga
beszél vele, mégiscsak egy szin -
ten vannak...

***
- Miért gyűlölik a politi ku -

sok a Trabantot?
- Mert kormányváltós.

***
- Édesapám! - ordít le a hegy -

ről a székely fia. - Fogtam egy
medvét!

- Jól van, Ábel fiam, hoz zad
csak ide le!

- Nem tudom, mer' nem en -
ged el!

***

A férj fintorogva eszi a va cso -
rát. A feleség aggódva kérdezi:

- Nem ízlik, drágám? Pe dig
a szakácskönyvből főztem.

- Akkor legközelebb a bel -
ső lapokat használd, mert a fe -
dele kicsit kemény.

***

Egy fiatal, csinos szőke nő
ül az állatorvosi rendelőben és
egy palotapincsit simogat. Oda -
megy hozzá egy férfi és ezt
mondja:

- Szívesen lennék a kutyá -
ja helyében!

- Nem hiszem, épp kihe rél -
tetni viszem...

***
Meghal a székely, a te me -

té sen a pap szívhez szóló pré -
di kációt mond. Kihang sú lyoz -

za, hogy  az elhunyt milyen re -
mek férj és apa volt, aki ki zá ró -
lag a családjának élt stb. stb..
Az öz vegy szi pogva odaszól na -
gyobbik fi á nak:

- Menj, fiam, nézzé' belé a
koporsóba, ejsze nem jó te me -
tésre jöttünk.

***
Két barát beszélget: 
- Mi a különbség egy nő

meg egy teve között? 
- Fogalmam sincs. 
A barát elhúzza a száját és

így válaszol: 
- Na, te sem lehetsz valami 

válogatós!

iGAZ em ber iGAZat mond
- Ha a pénz nem boldogít, akkor adjátok ide.
- A munka azoknak való, akik nem tudnak horgászni.
- Régebben csak úgy futottak utánam a nők, de ma már

nem lopok retikült!
- Lehet, hogy a pénz beszél, de a hallásával biztos baj van,

mert sosem jön, amikor hívom!
- Azt te csak részeg, hogy én hiszed!
- Öregembernek a félrelépés már csak az emeleti ab lak -

ban izgalmas.
- A negyedik Mar tini után a férjem gusztustalan állattá

válik. Az ötödik után elájulok!
- Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz..., elmész?
- A férfi olyan, mint a hűtőtáska. Töltsd fel sörrel, és bár -

hova magaddal viheted!
- Jegyezd meg: pótolhatatlan vagy. Éppúgy, mint bárki más.

A birkák ott legelnek, ahová terelik őket...

- Nono, Zolikám, azért húzni kell egy éles vonalat!...
Mert vannak azok, akik a haza kárára lopnak, csalnak,

hazudnak, és vannak azok, akik a haza érdekében!

Bal Jobb
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Választás, második forduló
Megjósolhatatlan, hogy van-e Johannisnak

esélye nyerni a második fordulóban

Fej-fej melletti, szoros eredmény várható a második for du ló ban, és
valamivel nagyobb valószínűsége van annak, hogy Ponta fog győz ni,
hiszen az első fordulóban 10%-os előnyt szerzett – mondta el a
Transindexnek Székely István. A politológust arról kérdeztük, hogy
véleménye szerint a második fordulóban hogy fognak viselkedni a
jobboldali szavazók, sikerül-e Johannisnak behozni lemaradását.

Székely szerint nehéz felbecsülni,
hogy a fontosabb jobboldali jelöltekre
leadott szavazatok milyen arányban fog -
nak Vic tor Ponta és Klaus Johannis kö -
zött eloszlani, vagy mennyien marad nak
távol a második fordulós szavazástól –
ebben a tekintetben a választások első
fordulója nem ad világos választ. 

„Azt kell mondanom, hogy sok min -
den elképzelhető. Nagyon fontos volt a 
harmadik jelöltnek a személye, bár azért
támogatottsága elmarad az eddigi el -
nök választások tapasztalatától. Emlé kez -
zünk vissza akár 2009-re vagy 2004- re,
az akkori harmadik helyezett sze mély -
nek lényegesen nagyobb volt a támo ga -
tottsága. 2009-ben például Crin Anto nes -
cu 20%-ot, 2004-ben C.V. Tu dor 12%-
 ot kapott. Most ehhez hasonló magas tá -
mogatottság elmaradt. A mostani 3. hely -
re pályázó jelöltek közül mindegyik leg -

alább 8%-ot célzott meg, és azontúl,
hogy ezzel lehet valamilyen módon sá -
fárkodni a második fordulóban, azért
másra is fel szerették volna használni. 

Tăriceanunak azért lett volna fon tos
egy kimagaslóan jó eredmény, mert eb -
ben az esetben elég valószínű lett volna,
hogy őt nevezi meg még a 2. forduló e -
lőtt miniszterelnök-jelöltnek Ponta, és
ezzel próbálja Tăriceanu alapvetően li -
berális, piacpárti értékrendet képviselő 
táborát maga mellé állítani. Tăriceanu
talán a legjobb miniszterelnökünk volt
az elmúlt 25 évben, természetesen o lyan

feltételek között, hogy ez a 2004- 2008-
 as időszak egybeesett Románia gaz da -
sá gi fellendülésével is, ami első sor ban
a nemzetközi konjunktúrának tud ható
be” – értékelt a politológus. 

Szerinte Elena Udrea esetében az a
kérdés, hogy mennyien támogatják Tra -
ian Băsescu politikába való visszaté ré -
sét és egy olyan pártnak az építési prog -
ramját, amely mögé fel szeretnék sora -
koztatni a teljes jobboldalt. „Ilyen értelem -
ben tehát az Udreára adott szavazatok
Băsescu visszatéréséről szólnak, hiszen
be is jelentette, hogy államelnöki man -
dátuma végén be fog lépni ebbe a párt ba.

Monica Macoveiről pedig azt is
mondhatnám, hogy egy egy program -
pontú jelölt, aki mindent a jogállamra,
és az igazságszolgáltatás becsületének
visszaállítására tesz fel” – mondta Szé -
kely István. Hozzátette, 2000-ben ugyan -

ez volt a Nagy-Románia Párt program -
ja, s noha egy teljesen más hangsze relés -
ben beszélt, az ő üzenete is az volt, hogy
a korrupt politikusokat rabosítani kell.
Ez pedig elég volt ahhoz, hogy CV Tu -
dor 2000-ben bekerüljön az elnök vá -
lasztás második fordulójába. 

Székely szerint világos, hogy Maco -
vei azt a közhangulatot próbálja kihasz -
nálni, amely szerint minden román par -
lamenti párt korrupt, és ezért egy új párt -
alapítási kísérletet kell támogatni, ami
elsősorban a jogállam visszaállítá sá nak
programjával felülírja az eddigi politi -
kai képletet. 

„Ami a második fordulót illeti, ha ér -
tékrendekről beszélhetünk, akkor a Tări -
ceanu, Udrea és Macovei szavazó tá bo -
ra inkább egy jobbközép, vagy a cent -
rum irányába húzó szavazótábor. Te hát
potencialitását tekintve inkább Johan -
nis szavazóbázisát képezik, bár az is
kérdés, hogy Macovei szavazói milyen 
mértékben maradnak távol a második
fordulótól. Ugyanakkor egyértelmű, hogy
Romániában a választók nem mindig
politikai filozófiák és értékrendek a lap -
ján szavaznak, hanem egyéb eszközök is
rendelkezésre állnak a pártoknak ah hoz,
hogy meggyőzzék a választókat. Most
azt látjuk, hogy szinte minden egyes ro -
mániai párt az önkormányzati képvi se -
lő kön, polgármestereken keresztül mo -

bi lizál, a helyi bárók szerepe igencsak
jelentős, és a mai hírek már arról szól -
nak, hogy melyik liberális helyi erős em -
ber hagyja el Johannis táborát, vagy Pon -
ta táborából ki az, aki elsősorban külön -
böző pártbeli viszályok okán nem moz -
gósított úgy, ahogy kellett. Tehát az e -
li tek szerepe igencsak jelentős a má so -
dik fordulós eredmény tekintetében” -
mondta. 

Szerinte kétségtelen, hogy Macovei 
és Udrea szavazótábora inkább Johan -
nisra szavaz, főleg ha a következő két
hétben további politikusokat, első sor ban

PSD-s politikusokat vádolnának meg
korrupcióval. „Tăriceanu esetében pe -
dig nagyon nagy kérdés: milyen i rány -
ba mozdul a szavazóbázisa, amennyi -
ben Ponta őt fogja felkérni minisz ter el -
nöknek? A saját értékrendjének meg fe -
lelő piacpárti, Nyugat-orientált irányt in -
kább Johannis képviseli, de ha azt tart -
ja meghatározónak, hogy akire az első
körben szavazott, abból Románia mi -
nisz terelnöke lehetne, és az általa tá -
mo gatott politikát folytathatja, akkor
Pontára fog szavazni” – vélekedett Szé -
kely István. (transindex.ro)

ARANY JÁNOS
daloskönyve Nagybányán
Az öreg úrnak van egy tamburája,
S mikor az ihlet
s unalom megszállja,
Veszi a rozzant, kopogó eszközt
S múlatja magát vele
négy fala közt….

Mind régi dalok,
csuda hangmenettel:
Váltva kemény, lágy, –
s mag yar a némettel; –
Hegyes-éles jajja úti betyárnak,
Ki hallja szavát
törvényfa-madárnak.

Ki ne ismerné Arany János nevét?
Olvastuk a Toldit, tudjuk, hogy Nagy -
szalontán született s hogy legked ve sebb
barátja Petőfi Sándor volt. Mégis tar -
to gat meglepetést életrajza. Nehezen
képzelnénk róla, hogy néha gitárral ke -
zé ben múlatta az időt, s arról, hogy ö -
reg korában papírra is vetette azokat a
dalokat, melyek élete során megra gad -
tak emlékezetében, még az irodalom és 
énekzene tanárok közül is csak keve sen
tudnak. Lehet, hogy népzenével fog lal -
kozó barátja, Bartalus István hatására
fogott dalos emlékei lejegyzéséhez, de
a mag yar népdalról leírt gondolatai több
helyen is jelzik, hogy ez a műfaj so ha -
sem volt közömbös számára.

Az 1952-ben Kodály Zoltán és Gyu -
lai Ágost által közzétett Arany János
nép dalgyűjteménye c. könyv és az ab -
ban megjelent Arany-kézirat nyomán
készített CD-n valamint előadáson nép -
dalok, valamint Arany korának népies
műdalai és folklorizálódott versek hang -
zanak el, kiegészítve néhány idevágó
dallal Kodály Zoltán nagyszalontai gyűj -
téséből. Mindez az Arany János által is

használt gitár, valamint fuvol, teke rő lant,
tárogató, duda, citera és népi fuvola kí -
sérettel.

A műsorban közreműködik: Dsupin 
Pál (fuvola, népi fuvola, duda, táro ga -
tó, citera, ének), Csergő-Herczeg Lász -
ló (gitár, tekerő, ének).

A koncert ke re tében elhangzó dalok:
1. Nem úgy van már, mint volt ré -

gen – tekerő, tárogató, ének
2. Kiskertemben sétálok – gitár, fu -

vola, ének
3. Le az utcán le, le, le  - gitár, ének
4. „Duda-nóta” – duda
5. Ángyom, ángyom – gitár, táro ga -

tó, ének
6. Vígan élem világom – gitár, fu -

vo la, ének
7. Mikor én még kicsi voltam – ci -

tera, ének
8. Jó ló volt a fakó – tekerő, népi fu -

vola, ének
9. „Népdalok és rokon” – tekerő, tá -

rogató, ének
10. Rákóczi – tekerő, tárogató, ének
11. Én, kismadár létemre – gitár, ének
12. Európa – gitár, ének
13. Igyunk biz azt – gitár, fuvola, ének
Kodály Zoltán szerint „.. nemcsak

Aranyt, a kort sem érthetjük meg e da -
lok ismerete nélkül…” és „Nem ismeri 
teljesen Aranyt, aki e gyűjteményt nem 
ismeri”.

A Nemzeti Kulturális Alap ál tal
támogatott erdélyi körútra és nagy -
bá nyai előadásra

NO VEM BER 11-én,
KED DEN 18.00 órai kezdettel
kerül sor a Te leki Mag yar Házban.

Műsoridő kb. 60-70 perc. Az előadás u -
tán az Arany János daloskönyve c. CD- t 
meg is lehet vásárolni!



Kirabolt ősi perui sírok
kincseit adták vissza

Húsz ősi műtárgyat – köztük né -
hány 1800 évesnél is idősebb régészeti
emléket – adott vissza az Egyesült Ál -
lamok Perunak. A többnyire kerámiá -
ból készült tárgyakat a 16. századi, a
spanyol hódítók megjelenése előtti ősi
perui sírokból rabolták. A műkincseket 
az amerikai vámhatóságok találták
meg több évig tartó, négy különböző
nyomozás eredményeként – számolt
be róla a BBC News. A preko lum -
biánus műtárgyakat egy perui orgazda
vásárolta meg a sírokat kifosztó helyi
perui földművesektől, majd a régészeti 
emlékeket hajón kijuttatták az or szág -
ból és egy amerikai csempészhez ke -
rültek. 2007 óta az amerikai hatóságok
27 országnak – köztük Franciaor szág -
nak, Kínának, Lengyelországnak és
Iraknak – 7150 műtárgyat juttattak
vissza.

Orosz fogyasztóvédelem:
a gyerekek a szelfizéstől

lesznek tetvesek
A fejtetűveszély miatt abba kellene

hagyniuk az orosz gyerekeknek a kö -
zös szelfizést - véli az orosz fogyasz tó -
védelmi hatóság. A fejtetvek terjedé sé -
nek legfőbb forrása a szelfiőrület, ami -
kor a kartávolságból készülő önportré
kedvéért szorosan összedugják a fe jü -
ket a fiatalok - tudósított a BBC hír por -

tálja a Roszpotrebnadzor, az orosz fo -
gyasztóvédelmi hatóság állásfogla lá -
sáról. Ha ilyen közel kerülnek egy más -
hoz a szelfi készítői, akkor az élős kö -
dők könnyen átugranak az egyik szel -
fiző hajáról a másikéra - figyelmez te -
tett az orosz hivatal. Hozzátették: ha
tetűfertőzést találnak egy iskolás hajá -
ban, azt nem engedik közösségbe,
amíg a feje nem válik tetűmentessé. A
Roszpotrebnadzor korábbi állásfog la -
lásai vitathatónak bizonyultak. Volt
ve zetője, Gennagyij Onyiscsenko egy -
szer azt tanácsolta, öljék meg a hol ló -
kat, mert azok tollas farkasok, amelyek 
madárinfluenzát terjesztenek. A hiva -
tal tetűjavaslatát az orosz közösségi
média felhasználói kigúnyolták: “Arra
utalnak, hogy a legtöbb orosz gyerek
tetves?” - kérdezte valaki. Egy másik
felhasználó azt írta: “Csodálatos! Onyis -
csenko gondolatai még mindig virá -
goz nak - minél bolondabb ok, annál
inkább!” (mti)

Harry Pot ter-témájú
ho tel nyílt Londonban
Harry Pot ter témájú ho tel nyílt Lon -

donban. A 163 éves épületben talál ha -
tó Geor gian Ho tel szobái Roxfort híres 
termeit utánozzák - írja a brit The In de -
pend ent. A filmbeli hálótermeket imi -
táló szobák üstökkel, varázsköny vek -
kel és bájitalos üvegcsékkel is fel van -
nak szerelve. Emellett a ho tel olyan
extrákat is kínál, mint egy vezetett séta
azokhoz a londoni helyszínekhez, ame -
lyek ismerősek lehetnek a Harry Pot -

ter-filmekből, valamint a csomag része 
egy látogatás a Warner Bros. Filmstú -
dióba is. “Hallottam, hogy a Harry
Pot ter-stúdiótúra volt a legnépszerűbb
turistaattrakció Londonban, és mivel a
buszok innen, a Vic to ria állomástól in -
dulnak, ezért kitűnő helyen vagyunk
ahhoz, hogy idecsalogassuk a stúdióba
igyekvő turistákat” - nyilatkozta Se re -
ne von der Heyde, a ho tel egyik tulaj -
donosa. A tulajdonosnő elmondta azt
is, hogy a vendégeket gyertyagyúj tás -
sal és zenével fogadják a szobákban az
egyedi hangulat megteremtése érde ké -
ben. Bár mindezzel elsősorban a gye -
re keknek igyekeznek maradandó él -
ményt nyújtani, nem csupán gyerme -
kes családok látogatják a hotelt. “Meg -
lepő, hogy mennyi fiatal pár látogat
minket, talán a gyermekkoruk és a
Harry Pot ter-sorozat iránt érzett nosz -
talgia miatt” - mesélte Heyde. A háló -
termek éjszakánként 249 fontba ke rül -
nek. A stúdiólátogatással együtt az ár
még magasabb, 363 font.

A kakaóbab az új gingko
biloba?

A kakaóbabban található természe -
tes gyógyhatású vegyületcsoport, a fla -
vonoidok segítségével egészséges idős 
embereknél megelőzhető a korral járó
szellemi hanyatlás - erre a következ te -
tésre jutottak a Co lum bia Egyetem tu -
dósai. A kutatások - amelyekről a Na -
ture Neu ro sci ence on line kiadásában
je lent meg a tanulmány - szolgáltatják
az első közvetlen bizonyítékokat arra,
hogy a szellemi hanyatlás az agy egy
bizonyos területéhez köthető és a fo -
lyamat meghatározott étrend segítsé -
gé vel visszafordítható. A kor előreha -
la dásával romlanak a kognitív funk -
ciók, a folyamat már a fiatal felnőtt -
korban kezdődik, de az első tünetei az
50-60-as években jelentkeznek. Ez a
fo lyamat nem tévesztendő össze az el -
butulással, leépüléssel járó Alz hei mer-  
kórral - olvasható a ScienceDaily hír -
portálon. A tanulmány vezető szer ző -
je, Scott A. Small professzor korábbi
állatkísérleteiben kimutatta, hogy a kor -
ral járó szellemi hanyatlás összefügg
az emlékezetért és a térbeli tájéko zó dá -
sért felelős agyterület, a hippokampusz 
meghatározott részén, az úgynevezett
gyrus dentatusban (fogazott agyteker -

vényben) bekövetkező elváltozá sok -
kal. A kutatócsoport ezúttal arra vállal -
kozott, hogy kiderítse, létezik-e az em -
bernél ok-okozati összefüggés a gyrus
dentatus elváltozásai és a korral járó
szellemi hanyatlás között és visszafor -
dítható-e a folyamat a kakaóbab flavo -
noidjainak segítségével. Régebbi kuta -
tások során ugyanis bebizonyosodott,
hogy ezek a vegyületek az egerek ese -
tében elősegítik az idegsejtek közötti
összekapcsolódásokat a fogazott agy te -
kervényben. A három hónapon át tar tó
vizsgálatokban 37 egészséges, 50 és 69 
éves közötti önkéntes vett részt. A részt -
vevők fele magas, napi 900 milli -
gramm flavonoidot tartalmazó italt fo -
gyasztott, míg a kontrollcsoport étrend -
jében mindössze napi 10 milligramm
vegyület szerepelt. A kutatás kezdetén
és a végén az összes résztvevőt funk -
cionális mágneses rezonancia-vizs gá -
lat nak (fMRI) vetették alá, amelynek
so rán vizsgálták az agyterület anyag -
cseréjének milyenségéről tanúskodó
vér ellátást. Emellett valamennyi önkén -
tessel memóriateszteket is végeztettek. 
“Az agyi képalkotó eljárás észrevehető 
változásokat mutatott ki azoknál, akik
magas flavonoid-dózisokat szedtek” -
közölte a tanulmány első szerzője, Adam
M. Brickman docens. A csoport tagjai
szignifikánsan jobb eredményeket ér -
tek el a memóriateszteken is, az ön kén -
tesek három hónap után a 30-40- esek
szintjén teljesítettek. Scott A. Small
pro fesszor hangsúlyozta, hogy az ered -
mények hitelesítéséhez nagyobb részt -
vevőszám szükséges. A tudós egyben
azt is hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok 
során alkalmazott speciális ital nem
azonos a csokoládéval, így óva intett
mindenkit attól, hogy fokozott édes -
ség fogyasztással próbálja a kutatások
során kimutatott eredményeket elérni.Humorosan a jó

asszonyokról
VÍZSZINTES:  1. “Annyi asszony

él a Földön, hogy akad köztük jó is,
csak az a kár, hogy a jó asszonyok
többnyire ...” (Stu art Cloete). 13.
Mondatrész! 14. Gioconda varázsa.
15. Fafajta a rózsafélék családjából.
16. A kimonó öve. 18. Denevértanya.
19. Az udvar bejárata! 21. Fiatalos kö -
szönés. 22. Impresszionista, francia
fes tő (Pi erre Auguste). 24. Szegény,
mint a templom ... (szólás). 26. Némán
evez! 27. Arra a másik helyre. 28. Ho -
rogra kerül! 29. Macska (ang.). 30. Ja -
pán játék. 31. Kipling farkasvezére.
32. Vasdarab! 33. Valós részek! 35.
Verscsengő. 37. Békaparadicsom. 38.
Várkonyi őrgróf volt (Tádé). 40. Bölcs 
bibliai király. 43. Magánszám. 45. ...
inas (Munkácsy). 46. Stannum. 48.
Nem zetközi kamionjelzés. 49. Néma
basa! 51. Rakni kezd! 52. Akkád
eposz. 54. Ady Endre egyik álneve. 56. 

John dos Passos trilógiája. 58. Állítunk 
róla. 59. A Noszty fiú ... Tóth Marival
(Mikszáth). 61. Káté! 62. Ausztrál
ope raénekesnő (Nellie). 63. Hátulról
be fog. 64. Forma 1-es, finn pilóta
(Mika). 66. Kettőt leejt! 67. Lamartine
verse. 68. Sziget (fr.). 69. Értékes em -
beri tulajdonság. 71. Japán nagyváros.
74. És (lat.).

FÜGGŐLEGES: 1. Szag, illat (lat.).
2. Ústi nad ...; cseh város. 3. Sza már -
fülek! 4. Serleges vízkiemelő szerke -
zet. 5. Csen, lop (arg.). 6. Fanyar ízű,
erdei gyümölcs. 7. Múltbéli! 8. Ki -
egyen súlyozott lelkiállapot. 9. De. 10.
Lószín. 11. Mag yar, gaboni és zambiai 
gkj. 12. Rakétaorr-görbe. 17. Ide-oda
mozog. 20. Jerez ... Frontera; spanyol
város. 23. Vi ola ...; az ibolya rend -
szertani neve. 24. Történet, kázus. 25.
Sír. 27. A gondolat befejező része.
28. Kockadarab! 29. Nem játszik tisz -
tességesen. 31. Szappanmárka. 32. Ér -
zelmesen adandó elő (zene). 34. Ra ga -
dozó madár. 36. Becézett Imola. 38.
Ör mény romváros. 39. Vet. 41. Lant.
42. Jól jegyezd meg! (lat.). 44. Attól
fogva. 47. Émile Zola hősnője. 50.
Van aki forrón ...; Mar i lyn Mon roe
filmje. 52. Francia divatmagazin. 53.
Nyugat (röv.). 55. Szép szál legény.
57. Rajt. 58. Latin betű. 59. Angol
diák város lakója. 60. A puszta ... (Pe -
tő fi). 62. Beszél. 63. Amerikai tag ál -
lam; székhelye: Salt Lake City. 65.
Három eléugrik! 67. Fejben tartjuk.
70. Páros nyáj! 72. A tank része! 73.
Ott indul!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Teljesen újjáépítenék
a Colosseumot

A római Col os seum arénájának újjáépítését javasolta egy olasz
régész. Az ötletet az olasz kulturális miniszter is felkarolta, és az o lasz 
régészek szövetsége is megvalósíthatónak tartja.

Dario Franceschini miniszter va sár -
nap jelentette be, hogy támogatja Da -
niele Manacorda ötletét. A régész egy
szakfolyóiratban vetette fel annak a le -
hetőségét, hogy újjáépítsék a Col os seum 
arénáját. Emlékeztetett arra, hogy a ró -
mai amfiteátrum közepén levő aréna a
19. századig megőrizte padlózatát, és
földdel volt borítva. Akkoriban a lá to -
gatók sétálgathattak az arénában, és a
Col os seum közepéből csodálhatták meg 
az ókori építményt. Ezt követően bon -
tották ki és tették láthatóvá az egykori
porond alatt húzódó szinteket.

A miniszternek
tetszik az ötlet

Az arénára jelenleg nem lehet rá lép -
ni, a terv szerint azonban teljes egé szé -
ben rekonstruálnák. Az alatta levő szin -
teket, ahol egykor többek között az e -
lőadásokhoz szükséges emelőszer ke ze -
tek és állatketrecek voltak, múzeummá 
alakítanák át. Az olasz kulturális mi -
niszter Twit ter-üzenetben reagált az el -
képzelésre, amelyről azt írta, tetszik ne -

ki. Hozzáfűzte, az aréna újjáépítéséhez 
csak bátorság kell. Az ötletre az olasz
régészek szövetsége is rábólintott, hang -
súlyozva, hogy az ókori műemlékben
történő beavatkozás szakmailag elfo -
gad ható, és „egyáltalán nem lenne bot -
rányos”.

Újra jöhetnek
a gladiátorok

Az olasz sajtó szerint az újjáépített
arénában akár ismét gladiátorjátékokat 
mutathatnának be, vagy koncerteket ren -
dezhetnének. Francesco Rutelli volt ró -
mai főpolgármester korábban azt java -
solta, hogy a Fo rum Romanumot és a
vele szomszédos Colosseumot is digi -
tá lis technikával „építsék újjá”: a láto -
ga tók szeme előtt kelhetnének életre az 
ókori emlékművek.

A Ti tus császár által 80-ban felava -
tott Col os seum Róma első kőből épí tett
amfiteátruma volt. Megnyitását 100 na -
pig tartó játékokkal ünnepelték. A 6.
századig rendeztek benne gladiátor- és
más játékokat. (origo.hu)

Ellopták a dachaui
koncentrációs tábor kapuját
Ellopták a dachaui kon cent rá -

ciós tábor kapuját, amelyen sze -
re pel az Arbeit macht frei (A
munka szabaddá tesz) hírhedt ná ci
jelmondat. 

Az illetékes bajorországi rendőr kapi -
tányság közleménye szerint szombat
késő este vagy vasárnap hajnalban sze -
relhették le a 190 cenitméter magas és 95
centiméter széles fekete kovácsoltvas
ka put, amely az egykori tábor területén 
kialakított emlékhely főbejáratánál állt.

Az elkövetőknek át kellett mász ni -
uk a főbejáraton, hogy megközelítsék a 
ka put, amelyet valószínűleg gépjármű -
vel szállítottak el - áll a közleményben, 
amelyben a lakosság segítségét kérték
a bűncselekmény felderítéséhez. Az em -

lékhely vezetője, Gabriele Hammer mann
szerint a lopás „a rom bo ló energia új
minőségét” jelenti, hi szen a táborkapu
„a foglyok szenve dé sé nek legfőbb jel -
ké pe”.

A dachaui az első állandó kon cent -
rá ciós tábor volt a náci Németor szág -
ban, 1933 márciusában, Hit ler hata lom -
ra jutása után néhány héttel hozták lét -
re Münchentől 20 kilométerre egy volt
lőszergyár területén. A háború végéig
több mint 200 ezer embert fogtak kény -
szermunkára Dachauban. Elsősorban
zsidókat hurcoltak a táborba, de ro má -
kat, melegeket, politikai okokból üldö -
zötteket is ezres nagyságrendben szál -
lí tottak oda a birodalom minden sarká -
ból. A koncentrációs táborban legke ve -
sebb 30 ezren haltak meg.

(mult-kor)

Bemutatták a szlovák repülő autót
Két éven belül gyártásba kerülhet a szlovák repülő autó, el ső sor -

ban az észak-amerikai piacra szánják, az ára egy drága sport kocsi
szintjén mozoghat. A fejlesztés alatt álló repülő autó aktuális
verzióját a napokban mutatták be Bécsben.

A Stefan Klein tervezőmérnök által
megálmodott, kétszemélyes, közúti köz -
le kedésre is alkalmas ultrakönnyű re -
pü lő autó előző modelljét az AeroMo -
bil 2.5-öt tavaly Montrealban mutatták
be. Az aktuális modell, a napokban be -
mu tatott AeroMobil 3.0 elődjéhez ké -
pest rengeteg újításon, tökéletesítésen
esett át, és sikeresen abszolválta a re -
pü lőteszteket is.

Fejlesztője, Stefan Klein a pozsonyi 
Pravdának azt mondta: a gép 2016-ban 
vagy legkésőbb egy évvel később már
gyártásba kerülhet. A mindössze 450
kilogrammos, szénszálas karosszé ria e -
lemek felhasználásával acélvázra épí -
tett gép hat méter hosszú, szélessége
nyílt szárnyakkal nyolc, összezárt szár -
nyakkal két és negyed méter. A repülő
autót egy ezerkétszáz köbcenti méte res,
száz lóerős bokszermotor hajtja, köz ú -
ton legfeljebb 160, a levegőben pedig
mintegy kétszáz kilométer óránkénti se -
bességgel.

A hibrid felhasználás korlátait te kin -
tetbe véve a repülő autó fogyasztása is
meglehetősen barátinak tűnik, gépko csi -

ként használva 8 litert tesz ki száz ki lo -
méteren, repülőgépként pedig beéri 15
li ter ólommentes autóbenzinnel órán -
ként.

A fejlesztő cég elsődlegesen a ke -
vésbé kiépített infrastruktúrával ren del -
kező piacokra szánja a repülő autót,
amely egyenetlen terepen, alig kétszáz
méteres pályán képes felszállni, hogy
aztán egy tankolásra hétszáz kilomé -
tert tegyen meg, majd akár ötven mé -
teres pályán leszálljon. Az AeroMobil
közúton gurulva egy tankolással csak -
nem kilencszáz kilométer megtételére
képes. (mti)

Felmérés: a romániaiak
76 százaléka hisz a csodákban

Bár a romániaiaknak mindössze 17 százaléka tartja magát ba bo -
násnak, 76 százalékuk hisz a csodákban, 65 százalékuk pedig az
átokban – derül ki az IRES felméréséből.

A közvélemény-kutatás további ered -
ményei is ellentmondásosak. Így pél dá -
ul 61 százalékuk rendszeresen elol vas -
sa a horoszkópját, miközben 69 száza -
lé kuknak meggyőződése, hogy az aszt -
rológusok jóslatai butaságok.

Kiderült, hogy a romániaiak 4 szá -
za léka járt már jósnőnél, 19 százaléka
hisz a kísértetekben, szintén 19 száza -
lé kuk a varázslatokban, 29 százalé kuk -
nak pedig van szerencseszámuk. Sőt 49
százalék hisz abban, hogy álmai meg -
jósolják a jövőjét, és ezek közül 81 szá -

zaléknak már legalább egy ilyen álma
valóra vált.

Az IRES felmérése szerint a romá -
niaiak elsöprő többsége, 95 százaléka
is tenfélő, 78 százalékuk az angyalok lé -
te zésében, 64 százalékuk az ítélet nap -
já ban is hisz. Érdekesség, hogy az ör -
dög létezését ezzel szemben csak 55
százalék vallja. A telefonos felmérés ok -
tóber 31-én készült 1214 személy meg -
kér dezésé vel, a hibaküszöb 2,8 száza -
lékos.

(maszol.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!

 Ezért lehet vörös a szemünk:
 van megoldás!

A kötőhártyagyulladás (con junc ti vi tis) gyakran gyógyszeres
kezelés nélkül is gyógyuló, gyakori betegség, de a megfelelő ke -
zelés lerövidíti a betegség időtartamát, csökkenti a szövődmé -
nyeket.

A kötőhártya vékony át -
látszó hártya, mely biztosítja
a szem mozgását és védi a
szemgolyót a külső beha tá -
soktól. Gyulladása háttérben
különböző kórokozók állhat -
nak (baktérium, gomba, ví -
rus), ritkábban kórokozó nél -
kül, allergia vagy környezeti
irritáció is okozhatja. Érint -
heti az egyik vagy mindkét
szemet.

Mikor gondoljon kötőhártyagyulladásra gyermekénél? 
Kicsiknél sírás, nyűgösség, szemdörzsölés, fény kerülés, hunyorgás jelezheti

a kötőhártyagyulladást. Bakteriális eredetű gyulladásnál szemvörösség, váladé -
ko zás, csipázás, a szemhéjszélek összeragadása, szemhéjduzzanat figyelhető
meg, míg vírusfertőzés esetén a kifejezett könnyezés, viszketés, erős szem héj-
 duzzanat mellett néha kis pontszerű bevérzések és szürkés hártyák is megje len -
hetnek. A vírusos kötőhártyagyulladás jelentkezhet önállóan, de gyakran felső
légúti hurutos betegséget kísérhet. 

Óvodás kor fölött már fájdalomra, homályos látásra, szúródásra, viszketésre
panaszkodnak a gyerekek.

Mikor forduljunk orvoshoz? 
A kötőhártyagyulladás gyakran gyógyszeres kezelés nélkül is leküzdhető,

gyakori, banális betegség. A vény nélkül kapható érszűkítőket tartalmazó csep -
pek bár mérséklik a tüneteket, a gyógyulást késleltetik. A megfelelő kezelés le -
rövidíti a betegség időtartamát, így csökkenti a szövődmények kialakulásának
esélyeit. 

A visszatérő tünetek hátterében csecsemőkorban a könnyutak szűkülete áll -
hat. Ennek megoldására szokták alkalmazni kb. 2,5 - 3 hónapos korban a könny -
út tágítását és antibiotikumos átmosását. Nem szűnő panaszok, fokozódó tüne -
tek esetén mindenképpen újra fel kell keresni a szakorvost, mert lehet, hogy szö -
vődményként a gyulladás a szem mélyebb részébe terjedt. Ilyenkor a szem mellé 
és karvénába adott injekciók, infúziós kezelés és műtét is szóba jöhet.

Mi történik a rendelőben? 
A szemészeti vizsgálatok során a gyermeknek együtt kell működni, ezért már

otthon el kell mesélni, mi fog történni a rendelőben. Nem szabad becsapni, mert
bizony vannak kellemetlen vizsgálatok és beavatkozások. 

Az orvost segíti a diagnózis felállításában a szülők megfigyelése a betegség
tünetéről, lefolyásáról. Fontos kérdések: 

Hogyan kezdődött a betegség? 
Mióta tart?
Mi válthatta ki a gyulladást? 
Volt-e sérülés? 
Kerülhetett-e valami a szemébe?
Ismert-e valamilyen allergiája? 
Korábban volt-e hasonló betegsége?
Milyen egyéb betegsége van? 
A családban valakinek van kötőhártya gyulladása? 
Ha lehetséges, a látásélességet először képekkel, villával (Am mon jel), szá -

mok kal vizsgálja meg az orvos, ezt követi a szem műszeres, réslámpás vizs -
gálata.

A gyulladást fenntarthatja a szemrésbe került idegen anyag (pl. fűrészpor, nö -
vényi szemcsék, homokszemcse, porszemek), amelyet szakorvosnak érzéstele -
nítő csepp alkalmazása mellett minél hamarabb, már a vizsgálat során el kell tá -
volítani Ha szükség a váladékból steril vattapálcával mintát is vesznek. 

Orvosi kezelés és házi praktikák
Bakteriális kötőhártya gyulladás esetén antibiotikumos szemcseppet, szem -

ke nőcsöt fog felírni orvosa. Előfordul, hogy a kórokozó ellenálló az adott anti -
biotikumra, így a mintavételt követő tenyésztés eredménye alapján változtatni
kell a gyógyszeren. Ha szükséges, gyulladáscsökkentővel is kiegészíthető a ke -
zelést. Hámhiány esetén műkönnyeket, hámosító géleket írhat fel orvosa, ritkán
szükségessé válhat tabletták, vagy intravénás injekciók alkalmazása is.

A kezelés akkor eredményes, ha betartjuk a sterilitás és cseppentés szabá -
lyait! A szemcseppet előírt ideig és adagban használjuk, felbontás után hűtőben
tároljuk. Fontos a szavatossági idő betartása, mert lejárt szavatosságú cseppel
töb bet árthatunk, mint használunk. A szemcseppet érdemes fekvő helyzetben a
szemhéjak szétnyitása mellett az alsó áthajlásba cseppenteni. A váladékot steril
gézlappal, a leragadt szemhéjakat pedig felforralt és lehűtött vízbe mártott géz -
lappal kell letörölgetni.

                  Dr. Juhász Levente (szemész)
                         (WEBBeteg)

 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.
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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.

• A bukarest sugárúti PRESSCO
KÁ VÉZÓ felvesz személyzetet. Fény -
képes önéletrajzot a hello@pressco.ro
email címre kérünk.

• Az IRIS  Virágüzlet eladót ke res.
Tel. 0726-195337

• Eladók mangalica malacok (kb. 10
kilósok), 250 lej darabja. Koltó 100. szám,
tel. 0756-262914.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a drága leányom 
és a nya

SZÉKELY ADRIANA JU DITH
temetésén részt vettek, sírjára vi -

rágot helyeztek és részvétüket nyil -
vánították. Emléke szívünkben
örök ké élni fog.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

15 éve távozott el örökre a drága
férj, édesapa, nagyapa és sok be teg -
nek gyógyító orvosa

Dr. LUKÁCS LAJOS
Kedves emlékét szeretettel őriz -

zük és hisszük, hogy jóságos lelke
to vább ra is velünk van.

Felesége, gyermekei, unokája

* OLVASS NEKEM – min den 
szer dán 16 órától!

* GYÓGY TOR NA – KIVÉ TE -
LESEN SZERDÁN 16.30 és 17.45
órától!HÉTFŐ-PÉNTEK

– 15-21 óra között –
SZOMBATON

– 11-21 óra között –

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
No vem ber 20-án, csütörtökön!
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).

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai a Házban! Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN és

CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260
ON LINE (interneten) tanul má -

nyozható KATALÓGUS:

http://telekihaz.erdely.org/
tersanszky-konyvtar/katalogus/

TÁNCHÁZ!
minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 

ap rók tán ca, fél héttől tánc ház na -
gyob bak nak! Muzsikál a BERENA!

Szeretettel várunk a Házba!

Ha te is cserkész
szeretnél lenni

ITT AZ IDŐ!
Most jelentkezz!

No vem ber 9-én
vasárnap 16 órára

várunk a Teleki Mag yar Házba!

Hangsúlyosan a II-V (VI).
osztályos fiúk-lányok

jelentkezésére számítunk!

Érdeklődni lehet Markó
Hajnalnál, tel. 0740-751490

Erdély győzhet
Ijesztő volt a vasárnap este ki -

rajzolódott választói térkép – el -
ső sorban a balkáni politikától na -
gyon világosan elhatá ro lódó, ám
két oldalról bekerített erdé lyi ek -
nek, de az első fordu ló után veze tő 
tábornak sem lehet kellemes,
hogy a nagy ro mán egyesülés szá -
zadik évfordulója előtt a nem ön -
szán tá ból csatlakozott ország rész
minden betelepítési és homo ge ni -
zá lá si erőfeszítés dacára is elkü -
lönül.

És ezt nem lehet a már csak szór -
ványban élő nemzeti sé gek rovására ír -
ni: mindenütt román többség szavazott
a vál to zásra. Ők nyilvánították ki azt
is, ami az alkotmányban sze repel, a va -
lóságban azonban gyakran és fájdal -
ma san hiány zik: hogy a román állam -
polgárok nemzetiségre való tekintet nél -
kül egyenlőek. Sok mást is jelez még ez

az egyaránt lel kesítő és lehangoló ered -
mény, amire jó lenne odafigyelni a zok -
nak is, akik az ország sorsát belülről i -
rányítják, és azok nak is, akik kívülről
próbálják befolyásolni.

Legjobban azonban maguknak az er -
délyieknek kell össze kapniuk magu kat,
ha valóban azt akarják, hogy előre, a
nyu gati demokráciák felé, nem pedig
vissza, Kelet és az egypárt rendszer irá -
nyá ba mozduljon Románia. Az elnök -
vá lasztás el ső fordulójában ugyanis épp 
az erdélyiek választási jelen lé te volt a
leggyengébb, holott ők azok, akik döntő
módon be fo lyá solhatják a végered -
ményt, ami nem pusztán egyik vagy má -
sik politikus pályáját, hanem az egész
ország sorsát meg pe csé telheti. Látszó -
lag ugyan többen vannak, akik a korrupt
és hazug posztkommunista oldal jelölt -
jét támogatják, de ha a má sodik fordu -
ló ban több erdélyi győzi le fásultságát,
kiábrán dult ságát, és ballag el a szava -
zó körzetébe, még van esély arra, hogy
ne csak áldozatai legyünk a Dâmbo vi -
ţa-parti menta li tás nak. S lehet, hogy épp
a magyarságon múlik, mert nem biz tos
ám, hogy az inkább liberális Tărice a nut
hívei vakon kö ve tik a szociál demok ra -
ta kormányba, nélküle pedig Ponta ál -
lam elnöksége is elúszhat.

Igaz, Klaus Johannis sem mutat ko -
zott magyarbarátnak, de ellenségnek sem,
s a – kétségtelen szavahihetőséggel tár -
suló – közömbösség még mindig jobb,
mint a baloldalon hol nyíltabban, hol
burkoltabban megmutatkozó gyűlölet.
Vic tor Ponta időnként ígér ezt-azt az
RMDSZ-nek, de az nem túl biztató, hogy
egyik lehetséges kormányfőjelöltje a
hírszerzési igazgató, és a külügyi tit -
kosszolgálat volt főnöke, Meleşcanu is 
őt támogatja. Mi készül itt, kémállam?
Aggasztó az is, hogy a kormány egyik
zsebpártja a szélsőséges Vadim Tudor -
ral kötött megállapodást. Ezt azért a
szintén nem magyarbarát liberálisok nem
tették meg, és tudjuk, hogy a szociál de -
mokraták ígéretei mennyit érnek.

Ne hagyjuk magunkat. Erdély még
legyőzheti a Balkánt, de csak ha az itt
élők is úgy akarják.

Demeter J. Ildikó
Háromszék

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!
Legújabb támogatások: Rébay Lajos, Bu da pest – 500 lej (gyémánt),

Görög Enikő – 100 lej (ezüst), Fülöp Lenke Eszter – 50 lej (bronz), Papp csa -
lád – 50 lej(bronz). Póló-eladásból származó be vétel: 4 000 lej és 13 300
fo rint. Bögre-eladásból származó bevétel: 1 495 lej és 14 500 fo rint. Eddig
összegyűlt tá mo gatás: 31 745 lej, 114 000 fo rint és 1 980 euró.

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. 

Részletek: http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/

A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával támo gat ták: Bi -
tay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri Kinga, Kond -
rák Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász Noémi, Szántó
And re ász, Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dávid és Dinyés
László szob rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Várvédő Zita aján lot -
ta fel. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
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Román–mag yar meccs:
szektorbezárás és pénzbírság
Olcsón megúszta Románia az október 11-i román–mag yar lab da -

rúgó-Európa-bajnoki selejtezőn történt szurkolói rendbon tá so kat,
hiszen végül nem kell zárt kapuk mögött megrendeznie a soron
következő, északírek elleni mérkőzését. 

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) fegyelmi bizottságának be szá -
molója szerint a botrányos találkozó
miatt mindkét felet szektorbezárással,
valamint pénzbírsággal sújtotta. A ma -

gyaroknak 30 ezer eurót, míg a romá -
noknak 32 ezer eurót kell fizetniük, ám 
előbbiek sportági szövetségének har minc
napon belül még a drukkerek által, a
bukaresti National Arénában okozott ká -
rokat is meg kell térítenie az FRF-nek. 

Az MLSZ elnöksége később hatá -
roz arról, hogy fellebbez-e a büntetés
el len, ugyanakkor hivatalos honlap ju -
kon rámutattak arra, hogy a tömeges
rasszizmus (cigányozás) után a lehető
legalacsonyabb büntetéssel, azaz a szek -
torbezárással szankcionált az UEFA.

Az 1-1-es döntetlennel zárult össze -
csapással kapcsolatban, mint ismert, a
románokat nézőtéri rendbontás, tűzi já -
ték és petárda használata, illetve do bá -
lása, valamint lézerfény alkalmazása, és
rasszizmus miatt vonták felelős ség re –
miután az erdélyi Civil Elköte le zet tség 
Mozgalom is panaszt tett az UEFA- nál 
a magyarokat sértő megnyilvánulások

miatt. A mag yar felet a vendég druk ke -
rek nézőtéri rendbontása és tűzijáték
használata miatt büntették. A testület e -
mellett a két válogatott játékosainak sár -
ga lapot érő viselkedésével is foglal ko -
zott. 

Dárdai Pál együttese legközelebb
no vem ber 14-én Budapesten, a Ferenc -
város stadionjában látja vendégül a finn
válogatottat. A büntetés miatt két szek -
tort kell majd bezárjanak. A mag yar vá -
logatott szervezett szurkolói csoportja
azonban Facebook-oldalán jelezte, hogy
a Magyarországon bevezetett szurko lói
kártya elleni tiltakozásának hangot ad -

va bojkottálni fogja a soron következő
mérkőzéseket.

„Nem leszünk ott, mivel csopor tunk
is tartja magát a hazai csoportok egy sé -
ges tiltakozásához. Mindenki elhiheti,
hogy nekünk is fáj a dolog, és nem a
csapatot szeretnénk büntetni, bízunk
benne, hogy pozitív irányú változások
következnek a mag yar szurkolói é let -
ben. A válogatottat ezután sem hagy juk
magára, reményeink szerint jövőre tú -
rák szerveződnek majd Helsinkibe, Bel -
fastba és Athénba is” – olvasható a kö -
zösségi oldalon nyilvánosságra hozott
közleményben. (Krónika)

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Óriási balszerencse!
Óriási balszerencse sújtja a nagybányai HCM lányait, hiszen,

mind a metzi, mind a hazai mérkőzésen a csoport legerősebbje, a
norvég Larvik el len rengeteg büntetőt hibáztak! Ha ezek be men nek,
most hat megszerzett pont lenne a tarsolyukba, de – sajnos – nem
sikerült értékesíteni a hétmétereseket, így továbbra is izgul ha tunk az
elitbe kerülésért.

Pedig milyen szépen indult minden: 
a lányok összeszedetten és főleg ered -
mé nyesen játszottak és szinte hatvan
percen keresztül vezettek a sokkal ran -
gosabb nemzetközi tapasztalatokkal ren -
delkező norvég bajnok, Larvik HK el len.
A rutin hiánya azonban azt ered mé nyez -
te, hogy a már a markunkban lévő győ -
zelem fájó vereséggé alakuljon. Bevett 
szokás kies hazánkban, hogy a sportlé -
tesítményeket egy „szobor” pópa meg -
szenteli, hogy az ártó szellemek még a
közelébe se kerüljenek a hazai csa pat -
nak és, hogy a labda a mi kapufánkról
kifele, míg az ellenféléről kizárólag be -
fele pattanjon! Csak halkan kérdezem:
járt-e „szobor”mostanában a „Lascăr Pa -
nă” sportcsarnokban ? Nagyon úgy néz
ki, hogy nem, mert a lányaink ezen a
mérkőzésen hét(!) büntetőt hagytak ki,
míg a norvég lányok csupán csak hár -
mat! A szellemek mégiscsak Toftot tá -
mogatták! De mi bajuk volt a világ
legjobbjával, Do Nascimentoval? Egy
huncut gólt sem engedélyeztek neki! Vi -
szont, hogy, hogy nem, egészen jó vi -
szonyba kerültek Davydenkoval és nagy
kegyesen hét góllal jutalmazták. Saj nos
ez kevésnek bizonyult a várva-várt győ -
zelemhez, pedig a nagybányai lányok
megérdemelték volna. Volt tartása a csa -
patnak, jól védekeztek és kevés kivé -
tel lel végig vezettek, volt, hogy három
góllal is (12 – 9 a 23. óllal is (12 – 9 a
23. percben), csak azok a fránya hét mé -
teresek! Hiába adták meg rendre a ki -
tű nően bíráskodó mag yar bírók a hét -
mé tereseket a javunkra, a kellő pilla -
natban mindig megremegett Davy den -
ko (kétszer), Marin (kétszer), Buces chi,

Ardean Elisei és Do Nascimento keze.
Mintahogy tizenhat másodperccel a vé -
ge előtt 23 – 24-es állásnál még volt
egy esély a döntetlenre, ám a labda az
oldalvonalon kívül landol, ezzel oda a
lehetőség!  Hja, az ártó szellemek! Hiá -
ba, kell az a „szobor”, na!

A vége: Nagybányai HCM – Lar vik 
HK 23 – 24 (13 – 12). De szép is lett
vol na legalább egy icipici pontocs ka,
erősen megérdemeltük volna, na!

Nagybányai HCM – Larvik HK
23 – 24 (13 – 12)

„Lascăr Pană” sportcsarnok, telt ház. 
Vezette: Horváth Péter és Márton Ba -
lázs (mindketten Magyarország). EHF-
 ellenőr: Sotirisz Migasz (Görögország)

Büntetődobások: 11 – 6 (4 – 3 Ki -
hagyta: Davydenko 2, Marin 2, Buces -
chi, Ardean Elisei, Do Nascimento, il -
letve: Riegelhut 2, Mörk). Kiállítások:
4 – 10 perc.

Nagybányai HCM: Ungureanu (12 
+1), Arenhart (6+1), Cetăteanu – Da -
vydenko 7 (2), Marin 5 (1), Makeeva 3, 
Buceschi 3, Nechita 2, Szűcs 1, Ardean 
Elisei 1 (1), Herrem 1, Lobach, Gje or g -
jievska, Do Nascimento, Tatár. Edzők;
Costică Buceschi és Kovács Magda.

Larvik HK: Toft (6+4), Hasanic –
A. Hammerseng-Edin 6 (1), Blanco 5,
Hammerseng-Edin 4, Wojtas 4, Mörk
3(1), K. Riegelhuth 1 (1), Solberg 1,
Albertsen, Breivang, Johansen, Breis -
tol, Sülland, Lund. Edzők: Gustav Ole
Gjekstad, Tor Odvar Moen.

A D csoport másik mérkőzésén: Sel -
gros Lublin – Metz 35 – 31. Követ ke -
zik: Larvik – HCM, Metz – Lublin.

(simsán)

A várandós kézis játszott is, nem is
a Viborg elleni Bajnokok Ligája
rangadón, így is győzött a Győr

Női Bajnokok Ligája, C csoport, 3.
forduló: Viborg (dán) - Győri Audi
ETO 25-30

A várandós Görbicz Anita csak bün -
tetőket dobni szállt be a Győri Audi
ETO-ba a Viborg elleni Bajnokok Li -
gá ja-meccsen.

Sokáig kiegyenlített volt az ered -
mény, ám a Győr a félidő vége előtt
elhúzott, 13-17-tel vonultak szünetre a
csapatok. Fordulás után tartotta az elő -

nyét a címvédő mag yar csapat, amely
végül 25-30-ra nyert, Görbicz ötből négy
he test bevágott.

Immár csak a Győr hibátlan a cso -
portban, amelyben még a Savehof és a
Lokomotiva Zagreb szerepel. A két csa -
pat jövő szombaton Győrben meccsel.
Az eredmény azért fontos, mert a to -
vábbjutók magukkal viszik az egymás
elleni eredményeket a középdöntőbe.

(Origo)

FORMA1

Ham il ton pezsgőzött Austinban 
Az austini futam derekán csapattársát, az élről rajtoló Nico

Rosberget megelőzve Lewis Ham il ton megnyerte a Forma–1-es
autós gyorsasági világbajnokság Amerikai Nagydíját, és így két
futammal a szezon vége előtt 24 pontos előnyt halmozott fel a
némettel szemben az egyéni összetett élén. 

A konstruktőri vb-címet a Merce -
dessel már megszerző pilóta soro zat -
ban ötödik és szezonbeli tizedik ver -
se nyét nyerte, de 32. vb-nagy díj győ -
zelmével minden idők legsikeresebb
brit pilótájává is avanzsált, mege lőz -
ve a 31 futamgyőzelmet jegyző Nigel 
Mansellt.

A vasárnapi viadal különben is mét
első körös balesettel indult, a biz ton -
sá gi autó beküldése pedig azonnal
fel borította az előzetes taktikát. A re -
pülőrajt után parázs kis csaták ala kul -
tak ki a pontszerző helyekért, volta -
képp csak az élen nem történt izga -

lom, mert Ham il ton nem engedte ki
kezéből a megszerzett vezetést.

Az Amerikai Nagydíj pontszer zői:
1. Ham il ton (Mercedes), 2. Rosberg
(Mercedes), 3. Dan iel Ricciardo (Red
Bull), 4. Felipe Massa (Wil liams), 5.
Valtteri Bottas (Wil liams), 6. Fer -
nan do Alonso (Ferrari), 7. Sebastian
Vettel (Red Bull), 8. Kevin Mag nus -
sen (Mc Laren), 9. Jean-Éric Vergne
(Toro Rosso), 10. Pas tor Maldonado
(Lo tus).

Egyéni összetett: 1. Ham il ton (316
pont), 2. Rosberg (292), 3. Ricciardo
(214). (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


