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„Az igaz virágzik(...)
még a vén kor ban is gyümölcsöznek” (Zsolt. 92)

Idősek Napja a baptista templomban
A néhány éve elmaradt ünnepi is tentiszteletre október 5-én,

vasár nap délután 17.00 órai kezdettel kerül sor.
A pro gram összeállítása ér de ké ben kérjük azokat az időseket

tö mö rítő szervezeteket, amelyek testüle tileg szeretnének részt ven -
ni, jelez zék szándékukat a 0744966112-es telefonszámon.

Ismét HUMOREST Nagybányán

CSAKAZÉRTIS! 
A Szomszédnéni Produkciós Iroda stand-up co medy e lő -

dása. 2014. OKTÓBER 11-én, SZOM BATON, 19.00
órától, a Nagybányai Városi Szín ház szín pa dán kerül sor a 
Karinthy-gyűrűs Szom szédnéni Pro duk ci ós Iroda és Fel -
méri Péter, a Csak azértis! című turné- e lődására. 

Jegyek elővételben a nagybányai RMDSz szék ház ban
(V. Lucaciu u. 1. sz.), valamint előadás előtt egy órával, a
helyszínen vásárolhatók. Egy jegy ára 25 lej.

Társzervező: RMDSz Nagybánya - Új Fejezet cso port. 
Médiapartnerek: Transidex, Krónika, Erdélyi Nap ló,

Nagybanya.ro, Bányavidéki Új Szó

FILMTETTFESZT - Erdélyi Mag yar
Filmnapok Nagybányán

Október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap a Teleki Mag yar Házban
kerül sor a Filmtettfeszt - Erdélyi Mag yar Filmnapok nagybányai vetítéseire.

A műsor az elmúlt év legjobb magyar
filmjei közül válogat – köztük lesz például
„A berni követ” (rendező Szász At tila) és a
„Couch Surf” (rendező Dyga Zsombor) – va -
lamennyit premierként láthatja a közönség.
A programból nem hiányozhatnak a doku -
mentum-, animációs és kisjátékfilmes válo -
gatások sem. A legkisebbeket rajzfilm ve tí -
tésre, a (kis)kamaszokat ifjúsági filmre hív -
juk, és idén is hangsúlyt fektetünk az er dé -
lyi filmalkotásokra.

A nagybányai vetítések programja:

Október 4., szombat

16:00 óra - Dokumentumfilm - Szabó
Károly: Ha nem használ, nem is árt

17:00 óra - Filmtett-rövidfilmek - Bács
Ildikó: Hinta, Cibulya Nikol: A te apád, Fa -
ze kas Gyöngyi: Saudade, Klopfstein-László 
Bálint: Márió, Kruppa Noémi: Bestiárium,
Molnár Luca Anna, Debreczeni Zoltán: Al -

bérlők, Juhász Ariella, Rózsa Noémi: Min -
dennapok, Nagy Klementina: Kikelő, Ko csis
Alexandra, Kőszegi Tamás: Vihar.

18:00 óra - Dokumentumfilm: Ferenczi 
Gábor: Over dose – Vágta egy álomért

19:00 óra - Nagyjátékfilm - Dyga Zsom -
bor: Couch Surf (2013)

Október 5., vasárnap:

15:30 óra - Ifjúsági film - Mátyássy Á ron:
Berosált a rezesbanda

A ifjúsági filmvetítés résztvevői közt
NYEREMÉNYEKET FOGUNK KI SOR -
SOLNI!

17:00 óra - Dokumentumfilm - Halász
Glória: Dr. Lala

18:00 óra - Nagyjátékfilm - Szász At tila:
A berni követ

19:30 óra - Nagyjátékfilm - Bodzsár
Márk: Isteni műszak

A belépés INGYENES, mindekit sze -
retettel várunk!

Első helyen mindkét nagybányai csapat!
Október 5-én, vasárnap 15 órától Nagybányai HCM Minaur - Bukaresti

Dinamo, 17.15 órától Nagybányai HCM - Bukaresti CSM a Lascăr Pană
sportcsarnokban. Két rangadó egy nap alatt. (Fotók: Deák László)

Vértanúk és névtelen hősök
emléknapjára

A történelem során a magyar
nemzet történetében, mint minden
nemzet életében, léteztek és létez -
nek dicsőséges szakaszok, fele me -
lő napok, évek, amikor megsza ba -
dulni látszik az elnyomástól, a nem -
zetet sújtó terhektől, de vannak o -
lyanok is, amikor a nemzet meg ma -
radásáért, tovább éléséért kell küz -
de nie nap mint nap.

A mag yar történelemben az 1848-
 49-es forradalom és szabad ság harc
ide tartozik, történelmünk egyik fon -
tos állomása. Egy elnyomott, szol -
gaságban élt, szabadságszerető nép
megunta rabláncait, elvisel hetet len -

nek érezte helyzetét, és javulást,
jobbítást keresett.

A forradalom, mely 1848 már -
ciusában robban ki és a győzelem
felé ívelő pályán, a fényes tavaszi
hadjárat révén örömteli ígérettel ke -
csegtet, sajnos augusztus 13-ához, 
a Világosi Fegyverletétel gyászos e -
seményéhez vezetett, ahol a Pas ke -
vics és Rüdigen orosz tábornokok
által vezetett, túlsúlyban lévő had -
sereg előtt kénytelenek letenni a
fegyvert. A cári hadsereggel nem
bírnak, hiába az elkötelezettség, hi -
ába a bátor kiállás, hiába az ön fel -
áldozás! (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangéli kus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor a szokásos idő pont -
ban tartja az  istentiszteletet. Vasárnap há -
láadó ünnepi istentisztelet lesz, és annak
keretében úrvacsoraosztás, majd azt kö -
vetően bibliaórára várják a gyerekeket.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben ünnepi is ten -
tiszteletre és szeretetvendégségre vár -
nak mindenkit, hogy együtt ünne pel hes -
sük az idősek világnapját.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában ré sze -
sült a keresztség szentségében Orbán
Bence, Orbán László Gyula és Meich -
ner Réka kisfia. Keresztszülőként Mó -
dis Szilárd és Meichner Helga voltak
jelen. 

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra özvegy Jurisnicz Csaba
Gyula testvérünket, aki 47, Baksai Ju -
lianna asszonytestvérünket, aki 81,
valamint Szabolcsi Margit asszony test -
vérünket, aki 91 évesen hunyt el. Nyu -
godjanak békében!

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébániától helyez ték 
örök nyugalomra Török Erzsébet szü -
letett Habina asszonytestvérünket, akit
72 évesen szólított magához az Úr.

* Ugyanitt kötött házasságot Stan
Andrei, Stan Gheorghe és Kazasznyuk 
Rozália fia és Mag yar Kinga Andrea,
Magyar Mar cel és Markó Andrea lánya. 

* Szintén itt Daubner Andrea tar -
totta keresztvíz alá Bencsik László A -
dolf és Daubner Valéria Mária kisfiát,
aki a keresztségben a Dávid Gabriel
nevet kapta.

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia templomában a keresztség sak -
ramentumában részesült Belbe Zsolt, 
Belbe Norbert és Bartha Izabella kisfia,
akit Rusiczky-Matyasovszky Andrea és
Haiduc Mihai tartottak keresztvíz alá;
Wegroszta Petra, Wegroszta Zsolt és
Tentiş Florentina kislánya, akit Ionescu 
Valentin és Kovács Anna má ria tartot tak
keresztvíz alá; Solobot Noah, Solobot
Cosmin és a Rist Ing rid kisfia, akit Szi -
lágyi János és Rist Helga tartottak ke -
resztvíz alá; Koblicska Petra, Kob lics -
ka Andrei és a Filip Mirela kislánya, a -
kit Filip Mircea és Sas Lóra tartottak
keresztvíz alá; Tóth Mi chael Roberto,
Tóth Róbert és a Kolba Anita kisfia,
akit Kolba At tila és Lapsánszky Evelin 
tartottak keresztvíz alá.

* Ugyanitt kötött házasságot Var -
ga Andrei, Varga Ioan és Oláh Eva fia
és Tomşa Cristina, Tomşa Ioan és Dun -
ca Mária lánya. Augusztus 16-án kö tött
házasságot Madaraş Adrian, Madaraş
Carol és Molnár Giana fia és Covaci
A delina, Covaci Sorin és Szabó Mag -
dolna lánya; augusztus 17-én kötött há -
zasságot Si mon At tila, Si mon István és
Emeli Mária fia és Zah Jasmina Ro -
xana; augusztus 23-án kötött házas sá -
got Velcher Gheorghe Dan iel, Vel cher
Gheorghe és Pop Anamaria fia és Bă -
ban Raluca, Băban Sandu és Riglea Li -
dia lánya; szeptember 13-án kötött há -
zas ságot Boiciuc Sergiu, Boiciuc Pavel
és Vascul Violeta fia és Steiner Krisz ta,  
Steiner Pál és Ticz Gréta lánya; szep -
tember 14-én kötött házasságot Filcz Ed  -
mond Róbert, Filcz Eduárd Edmond és
Török Katalin fia és Csendes Andrea
Renáta, Csendes Lajos és Szopkó Gi zel -
la lánya; szeptember 19-én kötött há -
zasságot Villandt Ernő, néhai Villandt 
Ernő és Bauer Terézia fia és Balla Me -
linda Mónika, Balla Moise és Sze pa -
cher Enikő lánya. 

* Szintén innen örök nyu galomra he -
lyezték Pecar Anna (83), Biró Lajos (80),
augusztus 8-án Ionescu Sándor (73),
augusztus 13-án Bărbuş Ana Agneta
(53), augusztus 21-én Călin Liviu (64),
augusztus 27-én Vígh Tibor (53), szep -
tember 5-én Simonovici Ilona (83), szep -
tember 14-én Siket Ibolya (62) testvé -
reinket. Nyugodjanak békében!

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia zarándoklatra hívja a kedves ér -
deklődőket, amely zarándokút érinti a
Tihanyi bencés apátságot, a Herendi Por -
celánmúzeumot, a Jókai villát, majd a

„Királynék városá”-ban, Veszp rém ben
sétálnak a MAG YAR SZENTEK ÉS
BOLDOGOK NYOMÁBAN. A za rán -
doklat 135 euró/fő és 2014. október 7-
 9. között lesz. A zarándoklat lelkive ze -
tője Szmutku Róbert nagybányai plé -
bános. Jelentkezni a plébánián, vagy a
követ kező telefonszámokon lehet: 0743-
 287550, 0729-959379.

* A Krisztus Király plébánia szerve -
zésében újabb érdekes programban le -
het részünk. Rendhagyó irodalmi estre
kerül sor Eperjes Károly Kossuth- és
Já szai Mari-díjas budapesti színmű vész
előadásában. A meghívókat a veresvízi 
Krisztus Király plébánián lehet átven -
ni. Hozzájárulás felnőtteknek 20 ron,
diákoknak 10 ron lesz. Az október 12-
 e, vasárnap 19 órára tervezett irodalmi
estre, melynek címe ,,Az igazat mondd, 
ne csak a valódit...!”, minden érdek lő -
dőt nagy szeretettel várnak a szer ve zők.

Bunda Csilla Annamária

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, min -
den 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.

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Megérett, megérett a fekete szőlő...
Közhírré tétetik! Az Úr 2014. é vé -

ben, október havának 11. napján
este 8.00 órai kezdettel Magyar ber -
keszen szüreti vígasság lé szen. Mikor 
eljöve október 11. napja, legyen tal -
pon a környék apraja, nagyja. Este, ha
sötét lesz, induljon hát a bálba, mert
ott hét falura szóló mulatság várja.

Helyszín idén is a Magyar berke -
szi Kultúrotthon, a talpalávalót pedig 
a szatmárnémeti Sonor együttes húz -

za. Lesz csőszmulatság, tom bola, sző lő, bor és minden, ami a jókedvet biztosít ja!
 Mindenkit szerettel várnak a magyarberkeszi ifjak!

Vértanúk és névtelen hősök emléknapjára
- folytatás az első oldalról -

Utána a bosszú, a megtorlás! És
mindezek legnagyobb és leggyá szo sabb
keresztje 1849. október 6-a! Nem e gye -
dülálló történet Európában, Madrid -
tól Varsóig, Berlintől Bukarestig for dul
elő. Csak a mag yar forradalom volt ké -
pes arra, hogy mindazt, amit a pesti
tizenkét pontban megfogalmaztak a for -
radalmárok, a gyakorlatban is meg va -
lósítsák. Egyedül Magyarországon si -
került legyőzni, bár nem végleg, a Habs -
burg Birodalmat. A nemzet legjele sebb
hazafiait, értelmiségieket, nemeseket, 
munkásokat, parasztokat, magyaro kat
és más nemzetek fiait a polgári for ra -
dalom egységbe kovácsolt.

166 év elteltével az 1848-49-es for -
radalom és szabadságharc eszméje leg -
alább annyira fontos a mai nemzedék 
számára, mint akkor volt. Emlékez nünk
tehát kötelességünk is az értünk is ál -
dozatot hozó hősökre.

Kötelességünk részletesebben is tud -
nunk eme időszak városunkra vonat -
kozó eseményeiről. Ehhez nyújt rész le -
tekbe menő ismereteket a Teleki Ma -
g yar Házban bemutatott Balogh Béla 
levéltáros könyve: „1848-49 Nagy bá -
nyán”, „Okmányok a forradalom és
szabadságharc nagybányai vonatko -
zá saihoz”.

A szerző már ismert városunk múlt -

jának feltárásában, írásos rögzí tésé -
ben. A könyv címe is sejteti, hogy szer -
zőnk a fellelt okmányok révén idő ren -
di sorrendben tárja az olvasó elé a for -
radalom és szabadságharc helyi ese -
ményeit:

- a helyi nemzetőrség megalaku lá sát
- a puskaportörő malom tevé keny -

ségének átszervezését
- a nagyváradi és munkácsi fegy -

ver- és lőszergyárak kisegítését, ó lom,
salétrom és kénsav, valamint rézle me -
zekkel

- a pénzverde beindítását
- Jegyzéké(t) szabad királyi Nagy

Bánya város által kiállított honvé dek -
nek 1848-49 évben.

Az eredeti források anyaga 1849.
novem ber 30-án zárul. Mindezen ada -
tok, okmányok alátámasztják, hogy az
akkori 6 030 lakosú kisváros szív vel-
 lélekkel kivette részét az országot érin -
tő eseményekben, áldozatot vállalt a
siker érdekében. Remélem, hogy az ér -
deklődő olvasó, a fiatalság haszonnal 
olvassa, gyarapítja helytörténeti is me -
reteit. Hozzájárul október 6-a méltó
emlékezéséhez. Ez a nap a kegyelet, a 
gyász, az örök tisztelet az igaz ügyért
életet áldozóknak. Temetőink is őrzik
hamvaikat, emlékezzünk egy-egy szál
virággal áldozatukra!

Vánk Sándor ny. tanár
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Jubileum – Hálaadás Éve

Szeretettel meghívunk a X.
Nagybányai HÁLÓ Találkozóra

(2014. október 10-11.)

Fővédnök: Msgr. Schönberger
Jenő megyéspüspök

Érdeklődés és jelentkezés: Uglár Sán -
dor (0746/014930, e-mail: nagyb.2004
@freemail.hu); Fenyák Ágota (0733/
757430), Siklódi Olga (0746/343881).
Rész vételi díj: 13 lej. Jelentkezési ha -
táridő: 2014. október 5.(!) (Je lent ke -
zés e lő leggel együtt, ami 10 lej!)

Mindenkit szeretettel várunk!

Tények és számok a Németh
László Elméleti Líceumról

Számokkal nehéz vitatkozni. Ezek festhetik a legreálisabb képet
iskolánkról. Hadd beszéljenek önmagukért most a tények.

Pedagógusok:

A tanári kar hosszú idő óta, így eb -
ben a tanévben is kizárólag szakkép -
zett pedagógusokból áll. A 39 peda gó -
gus zöme az iskola címzetese, ez ga ran -
ciája lehet a tanszemélyzet stabi litá sá -
nak, a biztonságnak és a konti nuitás nak.
A tanári kar többsége, 18 kolléga a leg -
magasabb, I-es fokozattal rendelkezik.
De 11 olyan lelkes fiatal kollégával is
gazdagodott a tantestület, akik csak vég -
legesítő vizsgával rendelkeznek, pá lyá -
juk elején állnak.

Diákok:

Idéntől a Németh László Elméleti Lí -
ceumhoz 4 óvodacsoport tartozik, év -
fo lyamonként 1-1 osztályt indítunk al -
só és felső tagozaton és 3-at középis -
ko lában, így osztályaink/csoportjaink szá -
ma összesen 22. Összesen 405-en kezd -
ték a tanévet. Középiskolában három
szakot választhattak diákjaink: mate ma -
tika-informatikát, biológia-kémiát és hu -
mán tagozatot. Diákjaink 38%-a vidé -
ki. Legtöbben Koltóról és Felső bá nyá -
ról érkeznek, de vannak köztük szi nér -
váraljaiak, misztótfaluiak, sülel medi ek,
monóiak, ardóiak, magyarberkesziek és
magyarláposiak is.

Vidéki, tanulmányi és szo ci -
ális programok:

Vidéki diákjaink útiköltségét 100%-
 ban térítjük, a városon belül utazó diá -
kok buszköltségének 50%-át térítjük
meg. Jutányos áron biztosítunk bent la -
kási elhelyezést, napközis gyer meke ink
számára pedig meleg ebédet. Rászo ru -
ló diákjainkat szociális ösztöndíjakkal
(8 ösztöndíj) és tanesz közcso magok kal
(2 csomag) segítjük, azokat pedig, akik 
kitűnő eredményeket értek el, tanul má -
nyi ösztöndíjakkal jutalmaztuk (32 ösz -
töndíj). A tanév végén 9 diákunk ka pott 
Teleki-ösztöndíjat, 1 Németh László- dí -
jat, és 10 diák Schola-Pa ren tis-díjat.
Többen diákjaink közül jutalom-tá bor -
ban vettek részt. A Schola-Pa ren tis E -
gyesület támogatásával minden olyan
di ákunk utazási költségét megtérítjük,
aki országos versenyen vesz részt, min -
den, az iskola által szervezett kulturális 
rendezvényen (bábszínház, színház, e -
lő adó-estek, táncház, kézműves fog lal -
kozások) ingyenesen vehetnek részt di -
ákjaink.

Felszereltség:

Gazdag könyvtár és olvasóterem, 2
informatika szaktanterem, kémia szak -

tanterem, biológia szaktanterem, fizika 
szaktanterem, földrajz szaktanterem, tör -
ténelem, mag yar nyelv és irodalom, ro -
mán nyelv és irodalom tematikus ter -
mek, média-felszerelés, videopro jek to -
rok, digitális tábla, korszerű, új bútor -
zat, otthonos légkör.

Csak nálunk: minden tanóra mag yar
nyelven folyik, minden csoportunk, osz -
tályunk délelőtt tanul, délután napkö zis
pro gram, afterschool van.

Eredmények:

Joggal büszkélkedhet azzal az isko -
la, hogy 129 diákunknak van 9 és 10-es 
közötti tanulmányi átlaga négy diák nak
10-es átlaga van.

Elismerésre méltó 11 érettségiző di -
á kunk törekvése is, akik nemzetközi szin -
ten elismert német vagy angol nyelv -
vizsgát tettek. Ez nemcsak az érettségi
alól mentesíti őket, hanem a későbbi mun -
kavállalásukat is segíti.

A VIII-os záróvizsgának az érvény -
ben levő tanügyi szabályzatoknak meg -
felelően nincs kizáró jellege ugyan fel -
vételikor, az a diák tehát, aki befejezi a
VIII. osztályt, akkor is beíratkozhat IX-
 be, ha ez a vizsgája nem sikerült, ezen
a vizsgán tehát megbukni nem lehet. De 
mérhető eredmény az, hogy mag yar
nyelv és irodalomból minden VIII- o sunk
5-ösnél magasabb jegyet írt, román nyelv
és irodalomból 5-en teljesítettek 5-ös
a latt, míg matematikából 2-en.

 Az érettségi vizsga eredményei ma -
gyar nyelv és irodalomból, infor ma ti -
kából, biológiából, kémiából, fiziká ból,
társadalomtudományokból és mate ma -
tikából (T1) a legjobbak (a diákok 100%-

 ának sikerült), T2-es matematikából
96,49%, román nyelv és irodalomból
82,45%, történelemből 98,24%, vizs -
gázott sikeresen. Összesítve diákjaink
77,19%-a érettségizett sikeresen (me gyei
átlag: 67,74%, országos átlag 60,65%),
ezzel a Németh László Elméleti Líceum
valóban ott van az őt megillető helyen,
a megye iskoláinak élvonalában. 2 vég -
zősünk elsőnek jutott be egyetemre.

Diákjaink országos és nemzetközi
versenyeken érnek el jó eredményeket.

Váradi Izabella igazgató

Ismét egy
kiállításról

Ha a két héttel ezelőtti Új Szó e -
gyik oldalán Varga Gábor a Drá mai
Színház előcsarnokában megnyílt Táj -
képfestő Telep idei alkotásaiból ren -
dezett tárlatról tudósította az olva só -
kat, úgy vélem, hogy folytatásként
egy másik jelentős kiállítás is emlí -
tést ér demel. Ugyanis szintén a Nagy -
bá nya Képzőművészeti Egyesület Thor -
ma János nevét viselő Tájképfestő
Telep - 19 év alatt készült - több mint
200 alkotásából 41 kép került be mu -
tatásra szeptember 20-a délutánján
Budapesten. A helyszín a XI. ke rü -
let Bartók Béla út, 1. szám alatti ga -
léria.

A kiállítás rendezője, illetve a ga -
léria tulajdonosa is, az a fiatal négy -
gyermekes László Dániel képző mű -
vész, aki az idén negyedik alka lom -
mal vett részt az egyesület felső bá -
nyai telepén. Hazatérésekor maga szál -
lította el egy bizottság által (mely ben
természetesen ő is részt vett) ki vá -
lasztott képeket, és rendezte meg a
kiállítást. A megnyitóra László Dá -
niel a mag yar médiából sokunk által 
jól ismert, keresztény- és nemzet tu -
datot ápoló Kondor Katalint hívta meg, 
akinek többek között lényeges mon -
danivalója az volt, hogy a nagy bá -
nyai egyesület munkásságával 19 év
alatt újraélesztette a tájképfestészek 
szellemiségét városában.

Véső Ágoston tisztelettel kö szön -
tötte a nagy érdeklődéssel össze gyűlt
szépszámú közönséget, hiszen a meg -
nyitóra távolabbi városokból is el -
jöttek azok a művészek, akik az el -
múlt 19 év alatt - egyesek többször
is - részt vettek a telepen. Kö szön tő -
jében, mint az egyesület elnöke a
Tájképfestő Telep célkitűzéseit is mer -
tette. A nagybányai egyesület kép -
vi seletében, Véső Ágoston mellett,
még három művész vett részt, Ca -
tavei Nicolae, Filcz Leopold és Pop
Simion, akik hazatérve nagy lel ke -
se déssel számoltak be a kiállítás ó -
riási sikeréről, valamint a magas szin -
tű szívélyes fogadtatásról.

Varga Imre

Színe és fonákja:

„Háború” lesz..., de túléljük
Véletlenül a fülembe jutott, hogy a közeljövőben román-mag yar, vagy, ha úgy

tetszik, mag yar-román focimeccs lesz. Többet nem tudok erről, de nem is ér -
de kel a téma, lévén hogy annyit sem konyítok a focihoz, mint vá ro si ficsúr a
birkanyíráshoz. Mégis szóba hozom a dolgot, mivel általában a hasonló csa -
patközi megmérettetések valóságos háborús hangulatot képesek szítani a két
nemzet fanatikusai között. Korántsem a sportról és a sport sze rű ségről szól -
nak ezek a mérkőzések, hanem arról, hogy melyik nemzet csapata tudja maga
alá gyűrni a másikat, még ha csak a focipályán is. Ezek a mér kő zé sek a mag yar-
 román, vagy ismételten, ha úgy tetszik, a román-mag yar vi szonyokat tükrözik, 
méghozzá kiélezett formában. Ezeken a meccseken kiél he tik gyűlöletüket azok,
akik egyébként valós háborús helyzetben bizonyára a sa ját szom szédjukat, ro -
ko nukat, ismerősüket is kardélre hánynák, csak azért, mert az más nyelvet tekint
anyanyelvének. Ilyen megközelítésben ezeknek a mérkő zéseknek már semmi
közük a sporthoz és a sportszerűséghez, sokkal inkább há borús csata jele ne -
tekre hasonlítanak, melyek során - bár nem dördülnek el lö vések, legfeljebb ka -
pura lövések - felszínre tör a generációkon átörökített gyű lölet. Ha úgy tetszik,
ott mutatják ki egyesek a foguk fehérjét, ott lövell ki be lő lük állati mivoltuk.

Talán ez is az oka annak, hogy - bár sportolni szeretek - gyűlölöm a foci-,
és általában a sportmérkőzéseket nézni, vagy kommentálni, s ezen már nem is 
igyekszem változtatni, még ha emiatt sokak szemében talán nem is vagyok i -
ga zi férfi. Ezért ne is kérdezzék, kivel tartok, mert nem mondom meg, hiszen
magam sem tudom. Elvégre nem vagyok szurkoló, s nem is leszek az. Még a hecc
kedvéért sem hagyom magam belerángatni ebbe a csapdába! (Tamási At tila)

JOGTANÁCSADÁS – időpont módosítás
ÚJ IDŐPONT szerint kerül sor a mag yar nyelvű jog ta nács adásra.

FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta kétszer tartja jogi ta -
nácsadását. Minden hónap elején közöljuk az idő pontokat. Októ ber -
ben 7-én és 21-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 személyes vagy te le fo nos

előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jogtanácsadást igény lő ket, hogy idő -
ben jelezzék szándékukat a 0262217103 vagy 0262216593 tele fon számon.

Megérkeztek a színházi bérletek
Megérkeztek a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György

Társulatának idei bérletei. Az érdeklődőket az RMDSz-székházba
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra között.

A bérletek ára: 60 lej a felnőtt bérlet, a diák- és nyugdíjas bérlet
pedig 40 lej.

Díjmentes MAG YAR NYELV -
TANFOLYAM és SZEMI NÁ -
RIUM indul a nagybányai „Pet -
re Dulfu” Megyei Könyvtárban.

Időpont: minden hétfőn 17.30
órától. Első óra október 6-án. (Ta -
nulmányi év: 2014/2015.)
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A mag yar szabadságharcban
részt vett lengyel hazafi Felsőbányán

Az ezeréves lengyel-mag yar barátság fényes fe -
je zete több ezer lengyel tiszt és közkatona részt vé te -
le az 1848-49-es szabadságharcban. A lengyel ha za -
fiak tudták, hogy a mag yar szabadságharc az o ro szok
megszállta Lengyelföld függetlenségéért küzdők nek
is erőt ad.

Lőrincz János felsőbányai népi költő egyik raj zok -
kal ékesített füzetében bukkantam rá egy, Felső bá -
nyán letelepedett, magyarrá vált lengyel hazafi tör -
ténetére, amelyből azt is megtudtam, hogy  két baj tár -
sa, Kremmer Márton és Galkó Pali szintén város kánk -
ban találtak biztonságot nyújtó otthont.

Elképzelhető, hogy a történet egyes részei nem fe -
lelnek meg a valóságnak. Az interneten lengyel le vél -
tárakban is böngészhettem, mert a múlt század het -
venes éveiben elsajátítottam lengyel barátaink nyel -
vét. Lengyel családnevekkel foglalkozó weboldalak
szerint a Lendecki családnév a német Land szóból
származik, amelynek jelentése föld, falu, ország, vi dék,
haza. Egyesek ezt a vezetéknevet az ó-lengyel lendo
(föld) szóból eredeztetik.

Lendeczki Wladyslaw (mag yar megfelelője Lász -
ló) a népek tavaszának évében hamar elsajátította a 
mag yar nyelvet, és a keresztnevét magyarosította.

A 20 éves Lendeczki László a világosi fegy ver le -
tétel után osztrák fogságba esett. A leleményes, bá -
tor hazafi, kihasználva az első kedvező alkalmat, meg -
szökött, és északkelet felé haladva bizonyos idő múl -
va eljutott Szinérváraljára, ahol más bújdosókkal e -
gyütt borpincében talált menedéket. Álmatlan éj sza -
kákon azon töprengett, hogy miként mehetne vissza
szülőföldjére. Egy derűs reggelen a szőlőhegyről ke -
let felé indult el. Délben éhesen érkezett meg Misz tót -
faluba. Bekopogtatott egy, az úttól távol eső házba,
de a mogorva gazda csavargónak tekintette, ezért el 
akarta kergetni. Amikor a bújdosó bevallotta, hogy
szabadságharcos, kenyérrel és szalonnával kínálta
meg, majd így szólt hozzá:

- Itt nem maradhatsz, mert két fiam keresik a zsan -

dárok. Menj Felsőbányára, mert a templom épí té sé -
nél könnyen kaphatsz munkát. Egy ideig a város é sza -
ki részén fekvő kopasz Bányahegyen bányászok fog -
nak segíteni rajtad.

Nagybányától északra, az erdőben a bújdosó né -
hány percig a szélsodorta harangszót hallgatta, az -
tán nemsokára eljutott a fernezelyi gesztenyésbe. Lá -
ba földbe gyökerezett, amikor két zsandárt pillan tott
meg. Bevallotta, hogy lengyel származású, és a fel -
ső bányai templom építőtelepén akar dolgozni.

- Ha Polyákországban maradtál volna, velünk nem
gyűlt volna meg a bajod - jegyezte meg vigyorogva
az egyik zsandár.

Nagybányán börtönbe vetették a szabadság har -
cost, majd 10 évi kufsteini várfogságra ítélték, de egy
ideig a fernezelyi kohóban dolgozott látástól vaku -
lásig több rabbal együtt. A megaláztatást nem visel -
te el, és minél hamarabb vissza akart menni ezer seb -
től vérző hazájába. Amikor egyszer az őrök beszél ge -
tésbe merültek, kissé hátra maradt, és egy híd mel -
letti kanyarban villámgyorsan felkapaszkodott az er -
dős hegyoldalra. Két bajtársa, két találékony ba rát -
ja félrevezette az őröket. Azt hazudták nekik, hogy
délnyugat felé próbál kereket oldani.

Az elcsigázott, bilincsbe vert szabadságharcos
egy bányaüregbe bújt be.

Egy derűs nyári reggelen a kakasi gyerekek a Bá -
nyahegyen bújócskáztak. Sztarna Katica egy bá nya -
üregben akart elbújni. Reszketve felsikoltott, ami kor
az üregben egy megbilincselt, szakállas, beesett ar -
cú idegent pillantott meg. Azonnal a bányászokhoz
szaladt, akik örömmel látták, hogy az idegen ki nyit -
ja a szemét.

- Ti bányászok vagytok? Én lengyelként har col -
tam a mag yar szabadságharcban - suttogta Len decz -
ki László.

A „vadembert” hordágyon a Tölgyes alatti Szí -
gyártó házba vitték. Szígyártó felesége Sztarna lány
volt, náluk lakott annak a nővére, a 14 éves Sztarna

Katica. Miután felépült, és a Bányahegyen szor gal -
masan dolgozott, Laci megkérte a bájos Katica kezét.

- Én Laci lelkébe látok. Tudom, hogy ő istenfélő, 
őszinte, a szavát nem szegi meg, és nem megy vissza
hazájába - magyarázta szüleinek a kislány.

Ugyanabban a hónapban Kremmer Márton Bar -
kóczi Péter nagyobbik lányának, Galkó Pali pedig a 
Gudász házaspár egyik lányának a kezét kérte meg.

1858-ban, egy rigófüttyös augusztusi reggelen és
délelőttön már sütötték a tyúkhúst, a fánkot, főzték a 
borjúhúst, és a városi borpincéből váraljai, sikárlói 
bort hoztak. A Kakas pázsitján tölgyfaágakból dísz -
kaput készítettek, kifeszített drótra pedig foncákat ag -
gattak.

Az új templomban egy tűt sem lehetett leejteni, a -
mikor a nászmenet bevonult. A násznagyok Vaszita, 
Hitter és Papp, a vőfélyek pedig Czigler, Fuksz és Dar -
nai voltak. A főoltár előtt a pap megeskette a három
ifjú párt, és „kívánta reájuk Isten áldását,/ Jó Nagy -
asszonyunknak kegyes pártfogását.” (Lőrincz László).

A házaspárokat cigánymuzsikusok kísérték fel a
Nagykakasra. Az asztaloknál a meghívottak, többek 
között a Kruppa-, a Gudász-család, a nótáskedvű La -
bina és a felköszöntőket mondó Glodics üdvözölte ő -
ket. A pázsitot a foncák és ezüstös holdsugár vilá gí -
totta meg. Jó hangulatot nemcsak a finom falatok és 
a zamatos bor keltett, hanem a talpalávalót húzó
„füstösök” is. Öregek és fiatalok ropták a csárdást,
táncolták a keringőt.

Már sütött a nap a Fekete-hegy felett, amikor a
hetedhétországra szóló lakodalom véget ért. Né hány
öreg bányász még egy ideig borozgatva diskurált.
Lőrincz László így öntötte versbe egyik gondo la tu kat:
„Majd ha derűsebb lesz felettünk az égbolt,/ majd
ha a szabadság felvirrad hazánkra,/ akkor mula tunk
majd egyet igazában.”

A Lendeczki házaspár a Kálvária közelében épí tett
házat, Kremmerék a Kakas egy régi házába köl töz -
tek, Galkóek pedig a Forráson raktak családi fészket.

Lendeczki László egyik méltó utódja Lendeczki
Dezső, a tehetséges szavaló, műkedvelő színész és
városunk magyarsága különböző rendezvényeinek
fáradhatatlan szervezője.

Boczor József

A Főtér Fesztvál 2014. díjazottai
Nagybánya óriásfelirata nyertes

pá lyamunkája:
Konyicska Kinga
FF Selfie fotóverseny:
1. díj: Griga Krisztina, 2. díj: Duna 

Jessica, 3. díj: Pongrácz Noémi, 4. díj: 
Rednic Helga

Minden, ami gurul - sport vetél ke -
dő V-VIII. osztályosoknak:

Roller kategória: 1. díj: Jurasics Me -
dárd, 2. díj: Filip Áron, 3. díj: Létay Al -
bert

Bicikli kategória: 1. díj: Staha rocz -
ky Áron, 2. díj: Cozma Tamás, 3. díj:
Vár védő Ákos

Görkorcsolya kategória: 1. díj: Nagy
Brendon

Gördeszka kategória: 1. díj: Tóth Zsó -
fi, 2. díj: Filip Áron, 3. díj: Gyarmathy
Csaba, 4. díj: Brettschneider Ivett

Németh László a Fesztiválon - Merj
és nyerj! vetélkedő IX-XII-es diákok 
és egyetemisták részére:

1. díj: Bakk Eszter, Nagy Antónia,

Sebők Richárd, 2. díj: Halász Cynthia,
Móré Zsejke, Rappos Imola, 3. díj: Fo -
dor Orsolya, Nagy Barbara, Zoványi
Krisztián, 4. díj: Kegyes Karola, Red -
nic Helga, Tóth Zsuzsa

Németh László a Fesztiválon - Ko -
sárlabda-bajnokság a V-XII. osz tá -
lyosoknak, a Nicolae Iorga Általános 
Iskola mag yar tagozatos diákjaival
együtt:

V-VIII.-osok kategória, nyertes csa -
pat: Balázs Bianka, Bobolog Klára, Kiss
Arthur Richárd, Varga Szilárd, Vass Réka

IX-XII.- osok kategória, nyertes csa -
pat: Fülöp Dávid, Szabó Kristóf, Pelók
Kristóf, Permenter Zalán, Zoványi Krisz -
tián

Paprikáskrumpli vetélkedő: 1. díj:
Kósa Éva, 2. díj: Kaszta Brigitta, 3. díj: 
Sógor András

Nicoale Iorga Általános Iskola ma -
gyar tagozatának rajztevékenysége
és kiállítása ,,Az én Főterem” cím -
mel (0-IV. osztályosok)

0-I. osztályos kategória: 1. díj: Sza -
bó Roland, Boér Nagy Dária, 2. díj: Vár -
védő Réka, Kolozsi Han na, 3. díj: Me -
leg Norbert, 4. díj: Tordai Orsi

II-III. osztályos kategória: 1. díj: Ba -

logh Áron, 2. díj: Molnár Mónika, 3. díj:
Szilágyi Árpád, 4. díj: Olajos Re be ka

IV. osztályos kategória: 1. díj: Ba -
log Brigitta, 2. díj: Lévay Maya Zsuzsa,
Gei ger Evelyne, 3. díj: Olajos Márk,
4. díj: Almási Áron

Karkötő-díj (Győri Sánta Kinga
festménye): Saitos Norbert

(A ki nem osztott díjak átvehetők a
nagybányai RMDSz-székházban: Fel -
sőbányai utca, 1. sz.)

 Griga Krisztina fotója
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (9.)
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 5., szerda:

Hajnali két órakor volt ébresztő és
három órára ott voltunk mindannyian a 
megbeszélt helyen. A virradat köze le -
dett, de még elég sötét volt, amikor el -
in dultunk feladatunk elvégzésére. A Hold
hol előbújt a fellegek mögül, hol meg el -
bújt azoknak leple mögé. 

Biztosított menetben haladtunk elő -
re. Mire megvirradt, elértünk az első vo -
nalban levő legutolsó csapatainkhoz. Itt
egy kis cigaretta pihenőt tartva foly tat -
tuk utunkat, fokozott biztosítás mellett. 
Ezt akként kell érteni, hogy három cso -
portra felosztva 10-15 m távköz em be -
renként. 

Fegyverünket csőre töltve, lövésre kész
tartással, hangtalanságra törekedve ha -
ladtunk előre a hegy oldalán kanyargó
úton. Kovács Pista után mentem, s mi
ketten beosztottuk a figyelést. Ő a völ -
gyet leste, én a hegy, illetve az út felső
részére eső terepet. Sűrűn benőtt he gyen
mentünk, minden pillanatban vár hat tuk
az orosz géppisztoly jól ismert sus tor gó
tüzét. Sok kanyar után elértük a Steb nic
patakot, és ezután ennek partján foly tat -
tuk utunkat. Időnként meg-megálltunk,
fülelve, hogy valahonnan a bozót mé lyé -
ről nem-e veszünk észre gallyak recse -
gését, amely az ellenség feltűntét árul -
ná el. 

Elhaladtunk a félelmetes Magura a -
latt is, de nem történt semmi, és foly -
tattuk utunkat a Halál völgyében - a ho -
gyan én elneveztem magamban, és nem
alaptalanul, mert öt bajtársunk ezen a
kör nyéken vesztette el életét, örök bá -
natot okozva, otthonhagyott hozzá tar -
to zóinak.

Amint utunk céljához közelebb ér -
tünk, az erdőben folytattuk utunkat a bi -

zonyos partizán fészek felé. A talaj in -
goványos ezen a helyen úgy, hogy he -
lyenként bokáig süppedtünk a mo csa -
ras földbe. Végre elértünk a „tett hely -
re”. Nem láttunk senki emberfiát a kö -
zelében. Talán vállalkozásra mentek a
gazemberek - de nem, mert amint kö -
zelebb értünk, egy csomó fenyőhéjjal le -
fedelezett viskót találtunk. Egyné me lye -
ikben vánkosokat, rossz bakancsot, bocs -
kort és egynéhány rongyos, többnyire
noi ruhadarabot találtunk. Nem parti zán -
tanya ez, eszméltünk fel, inkább mene -
kült családok búvóhelye lehetett. De hogy
partizánok is tartózkodtak itt, bizo nyít -
ja az itt talált két golyószórós tár, tás ká -
val együtt (lőszerrel tele), és a közeli fa -
törzsekre vésett különféle jelzések. A „ta -
nya” átkutatása után lesállást foglal tunk
el, de várakozásunk eredménytelen ma -
radt.

Késő délután értünk vissza a tám pon -
tunkra Tábori fhdgy. parancsa értel mé -
ben a bunkerásás további intézkedésig
szünetelni fog. Talán „költözködni” fo -
gunk? Lefekvés után hamarosan ela lud -
tam, hiszen a majdnem egész napi „tu -
ristaúttól” eléggé elfáradtam. Elalvás e -
lőtt az motoszkált a fejemben, hogy a
mai nap végződhetett volna máskép pen is.

Július 6., csütörtök:

Kora délelőtt megtudtuk, hogy mer -
re megyünk. Mi a zlj. törzzsel és árkász 
századdal visszamegyünk az 1. szd. volt
harcálláspontjára, amely a Poluboczen
innen van, tehát a nevezett hegy csúcs -
tól ÉK-re. Elrendelték, hogy minde nün -
ket útrakészre állítsuk össze, mert a ko -
ra délutáni órákban indulunk is. Én csak -
hamar összepakoltam, éppen elég ci pel -
nivalóm lesz. 

Egy könyvet lapozgattam, amikor lát -
tam, hogy egy dézsából bort mérnek a

törzs emberei részére. Literenként 3 pen -
gőért. Nekem pénzem nincs, de ha len -
ne is, akkor sem vennék. Nem kívá nom.
Amint kimérték, elküldtek engem Salát
őrvezetővel még 15 literért. Az a sza ka -
szok részére lesz. 

A zászlóaljnál Majsay főhadnaggyal
találkoztam, a kevermesi tisztesiskola
egykori parancsnokával. Megismert, és
hogylétem felől érdeklődött. Később el -
látogatott a mi főhadnagyunkhoz is.

Találkoztam egy ruszin isme rősöm mel
- Kevermesen szolgált. Elmondta, hogy
a 31-esek állítólag be lesznek vet ve Ko -
sownál vagy Kutynál. Tőle hal lot tam, hogy
a mi kerékpárosaink kosowi beveté sé nél
a 31-es kerékpárosok is ott voltak. Ti zen -
négy halottjuk lett és sok sebesültjük.

Július 7., péntek:

Éjféltől szolgálatban voltam. Hat óra -
kor volt az ébresztő, de már dél felé járt 
az idő, amikor útnak indultunk. Egy i -
deig azon az úton mentünk, mint ami -
kor vállalkozáson voltunk, de azon a he -
lyen, ahol akkor balra fordultunk, most 
jobbra tértünk le. Csakhamar elértük a
Towarnitza folyót. Egy festői vízesés kö -
zelében lábaltunk át rajta, majd egy, a
Towarnitzába torkolló patak mellett ka -
paszkodtunk mind magasabbra. Elég gé
elfáradtunk, mire a célunkat elértük. Zer -
géknek, nem alföldi fiúk lábainak va -
lók ezek a hegyek! 

Július 8., szombat:

Bunkert nem ásunk, ami kissé szo -
katlan is nekünk, mert hiszen eddig, a -
hol csak letelepedtünk, mindjárt ez volt
a foglalkozásunk. A vonalbeli bajtár sak -
tól hallottam, hogy a 2. szd. sávjában egy
civil em ber teheneivel együtt aknára fu -
tott, úgy hogy ő is és az állatai is nem
irigylésre méltó állapotba kerültek. 

Az éjjel, éjfél után, nagy lövöldözés 
hallatszott. Még nem tisztázódott, hogy
partizánok, vagy pedig orosz katonák
voltak-e a „csendháborítók”. Az is le -
het, hogy orosz járőr, vagy felderítő osz -
tag közelítette meg zászlóaljunk vala -
melyik raját. Nem is kell valami nagy
kockázat rajaink megközelítéséhez, mert
legkisebb egységeink elég távol van nak

egymástól, miután zászlóaljunk tölti be 
a 31-esek volt állásait is. El lehet kép zel -
ni, mennyire rosszabbodott a kintiek hely -
zete. Zászlóaljunk ugyanis 25 km hosszú -
ságú frontszakaszon van védelemre be -
rendezkedve. Persze, nekem nincs le he -
tőségem ezeknek az adatoknak a hite -
lességéről meggyőződni! Kertész Má -
tyás tizedes egy kisebb összetűzésünk
u tán azzal fenyegetőzött, hogy le fog vál -
tatni valamelyik vonalbeli géppuska ke -
zelővel. Késő délután van, amikor e so -
rokat írom. Az idő szép napos, pont o -
lyan, mint amilyen a tegnapi volt attól
kezdve, hogy elindultunk az Okola ná -
ról. A hegy oldalán fekszem, kö rü löt tem
tarka vadvirágok pompáznak... A Ma -
gura irányába - amelynek csak a kínai
rizsmunkás kalapjához hasonló leg fel -
ső része látható - gyönyörű látványban
van része a szemnek. A Magura előtt hú -
zódó Jenezelo kopasz oldalán itt-ott el -
szórva faházak tarkítják a sima hegy vo -
nulatot.
Július 9., vasárnap:

Kovács Pistával víz után nyo moz -
tunk, de csak jó mélyen a völgyben ta -
láltuk meg, ott is olyat, hogy óvatosan
kellett mosakodnunk, nehogy felka var -
juk a sekély patak vizét. Visszafelé jö -
vet szamócát szedegettünk. Bőven van
itt ebből a parányi, de nagyon finom í zű
erdei gyümölcsből. A levélírás után egy
eléggé jó kinézésű ukrán fiatalember
segítségévei „letérképeztem” a kör nye -
ző hegyeket. A vázlaton megjelöltem az
eddig megtett utunkat: fekete xxx-kel
jelölt a Gura-Putileiből vezető útvonal, 
ezen jöttünk fel a Poczkiure. A má so -
dik út (zöld pontok) a Poczkiuról a Je -
nezelc-Okolanára vezető. A harmadik
(piros vonalak) az Okolanáról a Szi ruk -
ra vezetett, ahol jelenleg vagyunk. A
Poczkiu innen DNY-ra van, kb. 600- 700
méterre. 

Délután oltást kaptunk vérhas el len. 
Lassan leszáll az est, és el könyvel he -
tem, hogy hálát adhatok az Istennek,
hogy az ötvenedik napon, amit itt töl -
töttünk, tá vol szeretteinktől, még ép ség -
ben és e gész ségesen hajthatom álomra
feje met.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Árulkodó almák
Ősz van. Már a gyümölcsérlelő szeptember is elmúlt.
Arra gondoltam, hogy mivel az alma paradicsomi válsága óta fontos téma

sokak számára, én is írok egy rövid jegyzetet kedvenc gyümölcsömről.
Az elmúlt napokban meggyőződtem róla: az egészséges alma már szél csen -

des időben is elkezdett hullani, tehát eljött a szedés ideje, az idén sokkal ko ráb -
ban, mint más években.

Én az illatos almát szeretem, úgy is mondhatnám, hogy a rókaalmát, vagy is
az apróka, hitvány, de édes almát. Azt, amelyiket cserzett arcú parasztok á rul -
nak: olyan mosolygósok, akár egy parasztalma. Valamikor régen az első é rett
almák az avasi hegyek lábainál elterülő falvakból szekéren gurultak le a szat mári 
síkságra, no vem ber első napjaiban. Apró lovacskák húzták a terhes sze ke re ket.
Kukoricát vagy búzát kértek cserébe az avasi emberek, akiknek a nyel vét mi gye -
rekek akkor még nem értettük. Megtörtént, hogy éjszakára udva runk ban kap tak
menedéket, de akkor bizony ünnep volt nálunk, alma- és széna il la tú, sosem fe lej -
tett ünnep. Édesanyánk elbeszélgetett velük, néha meg is kí nál ta őket meleg étellel.

Nemrég ismerőssel találkoztam a piac kijáratánál. „Nézd mit vásároltam:
almát Spanyolországból. Kissé drága volt, de legalább tudom, hogy jó.” Nem 
vitatkoztam vele. Mit is mondhattam volna neki? Hogy én a természetes almát 
szeretem, azt az olcsót, ami egy az egyben orvosság, és csupa illat. Azt, ame -
lyiket a Nap fénye és a valódi parasztok vigyázó szeme érlelt édesre. Azt, a me -
lyik most is itt lapul a szatyromban, s amelyiknek illatát titkolni szinte le he tet -
len. Mondta is ismerősöm: „Te is almát vásároltál. Érzem az illatát.” Szé gyell -
tem megmutatni olcsó portékámat, és nem válaszoltam, ellenben önkéntelen
is próbáltam szűkre fogni az „árulkodó” almákat tartalmazó szatyrom száját, 
miközben búcsúra nyújtottam jobb kezem.

Dühös voltam. Kikotorásztam egy almát, és beleharaptam. Kicsi volt, si lány volt,
de édes. És orvosság volt: rögtön helyrebillentette kisiklott lelki nyugal ma mat.
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Hajópincér a tengeri be teg -
he z:

- Az ebédjét a kabinba kéri,
vagy egyből hajítsam át a kor -
láton?

***
Vidéki vendéglőben:
- Cigánypecsenye van?
- Van, de akkor zene nincs.

***
Két zsebtolvaj távozik a ven -

déglőből. 
- Láttad milyen értékes zseb -

órája volt a főpincérnek? 
- Nem láttam. Mutasd!

***
- Pincér, van a tegnapi pör -

költből ?
- Igen, uram. 
- Rendben, akkor máshova 

megyek.
***

A vendéglőben, a pincér a
ven déghez: 

- Uram, felakaszthatom a ka -
bátját?

- Tőlem akár főbe is lőheti.

***
- Éttermünk külön leges sé -

ge a csiga! - büszkélkedik a ven -
dégnek a főpincér. 

- Tudom! - legyint a ven -
dég - Tegnap az szolgált ki.

*** 

- Ez a maguk csigapás té to -
ma tény leg csigából van?

- Igen.
- És csak csigából?
- Hát, most hogy így rákér -

dezett, őszintén megmondom,
teszünk bele disznót is.

- Mennyit?
- Fele-fele: egy csiga, egy 

disznó.
***

Bemegy egy fickó a kávé ház -
ba. Azt mondja a pincérnőnek:

- Hozzon nekem egy hideg 
kávét és egy száraz kiflit, az tán
üljön ide mellém panaszkodni.

- Igen uram, de miért?
- Otthon akarom érezni ma -

gam.
***

Vendéglőben:
- Asszonyom! A férje be csú -

szott az asztal alá.
- Dehogy, uram, a férjem

most lépett be az ajtón.

***
Rendelnek a ven dég lőben:
- Én gyümölcs teát kérek.
- Én is azt.
- Én zöld teát kérek, de tisz -

ta pohárban hozza!
Öt perc múlva megjelenik a 

pincér, és szétosztja a teákat.
- Melyikőjük kérte tiszta po -

hárban?

***
- Kicsit sokat ittam - mond -

ja a vendég -, itt áll az autóm a
vendéglő előtt, szeretnék vele
hazamenni. Hozzon valami ki -
józanítót.

- Igenis, uram, hozom a
szám lát - válaszolja a pincér.

***
Egy idős hölgy az étlapot ol -

vasgatja a vendéglőben, majd kis
idő múlva odahívja a felszol -
gálót:

- Már ne is haragudjon, u -
ram, de miért drágább önöknél 
a négy tojásos tükörtojás, mint 
a négytojásos rántotta?

- Azért, asszonyom, mert a 
tükörtojást a vendég meg tudja 
számolni...

***
- Pincér, ez a marhaszelet

olyan, mint a cipőtalp!
- Hogy maga már mi min -

dent meg nem kóstolt!
***

Rosszul öltözött, leégett nek
tűnő vendég az étlapot néze ge -
ti egy elegáns étteremben. A pin -
cér már a kidobáson gondol ko -
zik, amikor a vendég meg szó lal:

- Pincér!
- Igen, uram.
- Fogas van?
- (Felcsillanó szemmel) Hogy 

ne volna, uram!
- Jó, akkor hozzon egy po -

hár vizet és akassza fel a kabá -
tomat!

***

Az étteremben nagy pénz -
zel  fizet egy pasas. A pincér kér -
dezi:

- Nincs kisebb?
- A többi a magáé.
- Nincs nagyobb?

***
- Úgy látom, kétféle bécsi

szelet is szerepel az étlapon. Mi
a különbség a kettő között?

- Az egyiket nehéz meg rág -
ni, a másikat nehéz kifizetni!

***
- Pincér, hozzon nekem egy

jó erős kávét!
- Igen, uram. Hány cukor -

ral?
- Ha tényleg jó a kávé, ak -

kor eggyel iszom!
- Igenis, egy kávé négy cu -

korral!
***

Kovács dühösen rászól a ven -
déglőben a pincérre:

- Nézze csak, kérem, mi lyen
kicsi ez az adag!

- Majd meglátja, uram - ví -
gasztalja a pincér -, milyen so -
káig fog rágódni rajta!

***
A vendég felháborodva mond -

ja a pincérnek:
- Micsoda vendéglő ez? Ide

se jövök többet! Bécsi szelet nincs,
natúrszelet nincs, borjúcomb
nincs! Azonnal kérem a kabá -
tomat!

- Sajnos, uram - mondja a
pincér -, már azzal sem szol gál -
hatok.

***
- Pincér! Miért hívják rab -

ló húsnak ezt az ételt?
- Várjon csak, majd meg -

tudja, ha kihozzák a számlát!

***
Nagyképű vendég a villá já -

ra tűzi a húst, és így szól a fel -
szogálóhoz:

- Már megbocsásson, de ezt
nevezik önök disznónak?

- Elnézést uram, de a villa
melyik végére gondol?

***
- Pincér, a bécsi szeletem

tisz ta alkoholszagú!
A pincér hátralép két lé pést,

majd megkérdezi:
- Most is?

***
Étteremben:
- Kérem, ebben a húsle ves -

ben nincs hús!
- Na és? A halászlében sincs

halász!
***

- Honnan lehet tudni, hogy 
a kinai étel romlott?

- Már nem mozog.

***

A séf megkérdezi a pin cér tő l:
- Na, mit szólt a vendég a

borjúbécsihez?
- Semmit. Elhitte!

***
A vendég magához hívja a

pincért:
- Hozza nekem ugyanazt, a -

mit az oszlopnál ülő vendég e szik.
Pár perc múlva csapzottan,

tépetten jön vissza a pincér.
- Bocsánat, hogy ennyire

meg várakoztattam, de csak kö -
zelharc árán tudtam elvenni tő -
le az ebédet...

***
- Felháborító, micsoda ven -

déglő ez! Pincér, azonnal hoz -
za ide a panaszkönyvet!

- Igen, uram. A hanyadik kö -
tetet parancsolja?

***
A pincér udvariasan meg kér -

dezi a vendéget:
- Hogy ízlik a sült, uram?
- Mint szakértő mondom, di -

cséretre méltó darab.
- Ön szakács?
- Nem, cipész vagyok.

***
- Maga azt mondja, hogy a

francia idegenlégióban szol gált?
- Igen, főnök, katonai sza -

kács voltam, és kétszer sebe sül -
tem...

- Maga mázlista. Csoda, hogy
meg nem ölték.

*** 
- Főúr, van panaszköny vük?
- Nincs, ez étterem, nem

könyvtár!

Figyelmes pincér

Gavallér

- Ne mondd, hogy nem
viszlek sehová!... Pincér,

két konzervnyitót!

- Ne aggódjon a sugárveszély miatt, uram!... Az eredeti 
japán gömbhal innen való a kanálisból...

Főúr, ha ezen is 
megpróbálná a

számítását...
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Az egykori nagybányai ISTVÁN SZÁLLÓ építéséről
A nagybányai városi tanács által patronált ez évi nyári sza badtéri

ze nei napok alkalmával, a CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ és Verdi TRA -
VIATA című operáját felvezető konferansz több ször is hang sú lyozta,
hogy a színpad mögötti, mostanában meg ú jult „Mine rul” nevet
viselő szálloda és moziterem első át adása 1874-ben volt. Az
elhangzott tudatos, vagy véletlen tör té nelmi for dí tásnak minősülő
megállapítások hallatán rövidesen Nagybánya levél tá rának és az itt
megjelent NAGYBÁNYA ÉS VI DÉKE nevű hetilap böngészéséhez
fogtam és a leszűrt követ kez te téseket az alábbi ak ban olvasóinkkal is
megosztom:

Egy új szálloda és vendéglő felépí -
té sének szükségessége már az 1860-as
évek második felében is felmerült. Az
első konkrét lépéseket ebben az irány -
ban a városépítő bizottság 1871-es tény -
kedései jelentették. A városi tanács ha -
tározatai nyomán a fővárosi Benkő és
Kolberg építészeti intézet szerkesz té -
sé ben építési terv készült. A város a
Ma g yar Földhitelintézettől 70.000 fo -
rintnyi kölcsönt vett fel. Az anyag be -
szerzéssel párhuzamosan még ugyan e -
zen évben „az ócska városháza épü le -
tét” lebontják, helyén a földmun kála -
tok kal, sőt az alapozással is elké szül -
tek. Az eredeti elgondolás szerint az é -
pületnek 1872. végére készen kellett len -
nie. A Schnei der Mihály vezette kőmű -
ves munkálatok körül nem is volt sok
fennakadás, de Wal ter János asztalos

és Rupp Imre lakatosmunkái egy kicsit
késtek és az épület fedélzete is csupán
1874. januárjára készült el. A hóol va -
dás után tapasztalniuk kell, hogy az e -
redetileg megépített csatorna a sok le -
zú duló vizet képtelen elvezetni. A hi -
bák kiküszöbölésén Hip per Frigyes ve -
zetésével dolgoztak és az év szeptem -
be rére a munkálatok elkészültek. Az e -
redetileg tervezett 79.228 forintnyi költ -
ségtervezet, az előre nem látható és a
javítási költségekkel együtt több mint
14.500 forinttal többre sikeredett és e -
zért a város pénztára a végelszá mo lás -
nál 93.731 fo rint 84 krajcárnyi költsé -
get jelentett.

Az ízléssel felépült és berendezett
szálloda és vendéglő mintegy 31 évig
igyekezett a követelményeknek megfe -
lelni. 1905. augusztus 10-én azonban,
hatalmas tűzvész nyomán teljesen leé -
gett és a benne lévő bútorzat és egyéb
gyúlékony berendezés teljesen elpusz -
tult. A romok látványa és a nem cse kély
anyagi veszteség annyira megbénította 
a várost, hogy ezek eltakarításához is
csupán két évvel később látnak hozzá.
1908. március 23-án azután, egy 32 vá -
rosi polgárból álló kezdeményező közös -
ség a városi tanács rendkívüli köz gyű -

lésének összehívását kéri, ahol az ú jon -
nan felépítendő „nagyszálló és szín -
ház”, máshol “városi szálló és vigadó”
névvel illetett új, a leégetthez képest
ki bővített építmény felépítéséről hatá -
roztak. Az eredeti tervrajz és költség -
ve tés, amelyet a budapesti Bálint és
Jámbor nevű cég készíttetett, ere de ti leg
662.660 korona 57 filléres költséggel
számol. (Ne felejtsük,  a századfor du lón
bevezetett 2 mag yar korona 1 osztrák
forintnak felelt meg!) Ennek bizto sí tá -
sa érdekében 1908. június 27-én, 41 „i -
gen” szavazattal 570.000 korona köl -
csönt vesz fel a város. De később, a szín -
házi berendezések fedezésére külön ár -
lejtést szerveztek. Az építési tervek 1908.
no vem ber második felére készültek el.
Ezek az épület emeleti részén elhe lyez -
kedő 20 szállodai szobát, a földszintre

középütt - ülő és álló helyekkel együtt - 
700 személyes színháztermet és e köré
vendéglőt, kávéházat és viszonylag sok
üzlethelyiséget jeleztek. Az épület hom -
lokzati hosszúsága (az akkori nevén
Rákóczi, mai elnevezésünk szerint a
Régi főtér) felé 62 méter, szélessége (a
volt Kossuth, régebben Szatmári, mai
Şincai illetve délre, a volt Szekér-tér,
mai Béketér felé) 50-50 méter. Ez a te -
rület tehát az egykori városháza, majd
az 1874-ben átadott régi szálló és ven -
déglő helye mellett, a volt Sóhivatal
helyét is felöleli. Az építkezéseket ere -
detileg 1909. őszére szerették volna be -
fejezni, de ez végül is egy évvel később 
valósult meg.

A főbb építési kivitelezők, a Grün -
wald Testvérek, a Paschka és Társa és
mások, valamivel hamarabb is elké -
szül tek volna, de az építés idején több
módosító javaslat, illetve határozat is
született, amelyek ilyen vagy olyan
formában a befejezést késleltették. Az
egyik ilyen javaslat, az akkor már el is -
mert festő, Thorma János és baráti kö -
rétől származott. Ezen elgondolás alap -
ján, az épülettömb dél-nyugati részét
közfürdővé (kád és gőzfürdő, valamint 
az ezt kiegészítendő uszodával) akar -

ták kialakítani illetve részben megnö -
velni. A javaslat - mely egy adott idő -
ben a városi képviselők többségének a
melléállását is elnyerte - azon bukott
meg, hogy a szálloda és környéke alatt
a talajvíz magasan, a föld felszínétől
számított 2,3 méterre van; a város te rü -
letének teljes csatornázása még nem ké -
szült el, ennek következtében a nagy
mennyiségű használt víz elvezetése
óriási nehézségbe ütközött volna, s für -
dőterv kivitelezéséről ezért le kellett mon -
dani.

A magas talajvíz egyébként a szín -
házterem színpadi szerkezetének a kia -
lakítása területén is sok problémát szült.
Az épület alsó falainak és padló zatá nak
védelme érdekében, az egész épület a lá 
2,2 méter mélységben betont öntöt tek s 
ezért később, a szükséges 5 - 5,5
méteres süllyesztési mélységet lehe tet -
lenné tette. Tehát itt is módosításokra
volt szükség. Ennek ellenére az épí tés -
sel tovább haladtak és a Nagybánya és
Vidéke 1910. április 10-i számában
már így számolt be: „Még a nagyszál -
lón is dolgoztak, de ezen a napon hatal -
mas tulipánokkal cicomázták a maga -
san kiemelkedő homlokzatot; e héten
helyezték el rajta a város szépen kifa -
ra gott címerét s felírták szecessziós be -
tűkkel, hogy „István Király szálló”,
majd egy hónappal később: „A tulipá -
nos szálló rohamosan közeledik a befe -
jezéshez... a boltok július 1-én megnyíl -
nak, a vendéglő augusztus 20-án, a szín -
ház pedig az ősszel nyílik meg”. A szál -
loda bérleti szerződése körüli késle ke -
dés miatt ezzel még no vem ber 1-ig vár -
ni kellett. A már idézett hetilap tudósí -
tá sa szerint a szálloda és az étterem bú -
torzatának átvétele után, délelőtt fél ti -

zenegykor „a felszolgálás a nagy ét -
te remben megkezdődött... a vendég -
lős Henczel Lajos mindent elkövetett,
hogy a közönség meg legyen elégedve. 
Este szintén nagy társaság gyűlt össze.
Úgy az étteremben, mint a kávéházban 
is Jóska zenéje csak úgy zúgott a dí -
szes helységekben. Mai naptól tehát meg
le het szállani a díszes „István király”-
 ban.” A szálloda megtekintése ezen a na -
pon ingyenes volt. Egy héttel ké sőbb a
vendéglőben a városi bányász zenekar
is fellépett.

A színházterem megnyitására a he -
lyi Teleki Társaság vállalkozott. Erede -
tileg ennek megnyitása is október 1-re
volt kitűzve, de a színházi kellékek ké -
sése miatt erre csupán október 16-án ke -
rült sor. A kilenc számból álló előa dás -
ra jegyek vásárlásával lehetett bejutni.
A 3 körpáholyba, a jobb és baloldali
8-8 oldalpáholyba, a támlásszékes és
zártszékes ülőhelyekre, ezek előkelő sé -
ge arányában egy-egy jegy 12, 8, 2, 1,6 
és 1 koronás áron, a földszinti álló he -
lyet 40, a karzaton pedig 30 filléren lehe -
tett helyet foglalni. A színházteremben
összesen 400-nál több ülőhely volt, az
állóhelyekkel együtt pedig 700 sze mély
is elfért. A színházterem próbavilá gí tá -
sát már pár nappal korábban megtar -
tot ták. „Kigyúlt a sok körte s a szép fe -
hér boltívek, az elegáns páholyok csak
úgy ragyogtak a tündéri fényben. VÉG -
RE ELÉRTE NAGYBÁNYA, HOGY 
ÁLLANDÓ SZÍNHÁZA VAN!” Így
újjongott a város legtöbb polgárának
véleményét kifejező hírlapszerkesztő.

A Révai Károly vezette Teleki Tár sa -
ság ünnepi programjáról majd más kor!

Balogh Béla ny. levéltáros



Mindig is több nő élt a
Földön, mint férfi

Az emberiség egész történelme so -
rán a női népesség létszámában mindig 
felülmúlta a férfipopulációét - erre a
kö vetkeztetésre jutottak a németor szá -
gi Max Planck Evolúciós Antropoló -
giai Kutatóintézet tudósai, akik ered -
mé nyeiket az In ves ti ga tive Ge net ics
sza bad hozzáférésű szaklapban ismer -
tetik. A népességek eredetének vizsgá -
latakor olyan jelzőket (markereket) vizs -

gálnak, amelyeknél az egymást követő
nemzedékeknél nem keveredik az anyai
és az apai ágon öröklődő in formáció.
Ilyen a mitokondriális DNS (mtDNS),
amely a petesejtek energiaszervei (mi -
tokondriumai) közvetítésével kizáró -
lag anyai ágon öröklődik. A populá -
ciók apai ági leszármazási vonalát az
Y-kromoszómának egy bizonyos, a sejt -
osztódás során nem újrarendeződő (re -
kombinálódó) szakaszának (NRY) elem -
zésével derítik fel. Az mtDNS és az
NRY összehasonlító elemzése révén
olyan demográfiai folyamatok vizsgál -
hatók, mint például a migráció. Mivel
azonban korábban a mitokondriális

DNS, valamint az Y kromoszóma nem
rekombinálódó szakaszának a vizs gá -
la tát különböző molekuláris biológiai
módszerek segítségével végezték, ez
lé nyegesen csökkentette az elemzések
megbízhatóságát - olvasható a Med i cal 
Xpress hírportálon. A Max Planck Evo -
lúciós Antropológiai Intézet kutatói az
Y-kromoszóma vizsgálatára olyan nagy -
pontosságú új szekvenálási módszert
dolgoztak ki, amely összemérhetővé
tet te az NRY és az mtDNS vizsgálati
eredményeit. A tudósok 51 különböző
populációhoz tartozó 623 férfi eseté -
ben végezték el az összehasonlító ge -
netikai vizsgálatokat. Az elemzések
ki mutatták, hogy mind az Afrikából
történő kirajzás előtt, mind utána, az
emberiség egész története során a nők
létszáma lényegesen felülmúlta a fér -
fia két. “Az új szekvenálási technika
se gítségével kiküszöbölhetővé váltak a 
korábban alkalmazott eljárások torzító
hatásai. Így hitelesebb képet kapha -
tunk genetikai történetünkről” - fogal -
ma zott Mark Stoneking, a tanulmány
vezető szerzője. (mti)

Élő adásban mondott fel
a kannabiszklub-

 tulajdonos riporter
Élő adásban, a híradó közben mon -

dott fel Charlo Greene alaszkai ripor -
ter, aki egyúttal azt is kijelentette, hogy 
ő a tulajdonosa az Alaska Can na bis
Clubnak, az egyetlen helynek az állam -
ban, ahol legálisan lehet orvosi ma ri -
huá nához jutni. Greene riportot készí -
tett a klubról, ám először nem mondta
el, hogy kapcsolata fűződik hozzá. Fel -
mondását azzal indokolta, hogy ezután 
minden energiáját a marihuána legali -
zálásáért folytatott harcnak akarja szen -
telni. A riporter rögtön felmondása
után egy IndieGogo kampányt indított
a kannabisztörvények reformjáért. (in -
de pend ent.co.uk)

Becslés: egymillió gyerek
született Erasmusos

kapcsolatokból
Részletes hatástanulmány készült

az Eras mus csereprogramról, amely -

ből kiderül, azok a hallgatók, akik kül -
földi tapasztalatokkal rendelkeznek,
ta nulmányaik befejezése után jóval elő -
nyösebb helyzetből indulnak a munka -
erőpiacon. A 80 ezer fős mintán vég -
zett kutatás azt is megállapította, hogy
az Eras mus-diákok 27 százaléka köt
hosszú távú párkapcsolatot. Így a becs -
lések szerint 1987 óta mintegy 1 millió
gyermek születhetett Eras mus-ösz tön -
díjasok kapcsolatából. Az egykori Eras -
mus-ösztöndíjasok ugyanakkor nagyobb
valószínűséggel választanak külföldi
párt maguknak: a volt Eras mus-diákok 
33 százalékának van külföldi társa,
míg a tanulmányaikat otthon végzők
13 százalékának párja külföldi szár ma -
zású. Ami a munkaerőpiacot illeti, há -
romból több mint egy esetben aján lot -
tak állást Eras mus-gyakornoknak an -
nál a vállalatnál, ahol szakmai gya kor -
latát töltötte; tízből egy gyakornoknak
már saját vállalkozása van, és négyből
több mint három tervezi vagy lehet sé -
gesnek tartja önálló vállalkozás indí tá -
sát. (in dex)

Hatalmas repülőkről
sugározna internetet

a Facebook
A Facebook nagy erőkkel dolgozik

azon, hogy meghódítsa a világnak azt a 
fennmaradó 15 százalékát, amelynek
még internet-elérése sincs – írja a Mas -
hable. A mérnökök ezért most arra for -
dítják a legtöbb figyelmet, hogy ho -
gyan lenne lehetséges megteremteni a
kapcsolódás lehetőségét az internettől
elzárt területeken. „Ahhoz, hogy ezek
a pilóta nélküli gépek hónapokig, akár
majd évekig is a levegőben marad has -
sanak, olyan magasra kell repítenünk
őket, ahol már sem az időjárás, sem a
többi repülőgép nem okoz problémát.
Ez 18-27 kilométeres magasságot je -
lent” – magyarázta Yael Maguire ve -
zető mérnök. A működést napener giá -
val kell megoldani, mert a hosszú távú
levegőben maradás más üzemanyaggal 
elképzelhetetlen. „A gépek mérete
nagyjából akkora lesz, mint egy 747-es 

utasszállítóé” – mondta Maguire. „Az
egyik prototípus, amin dolgozunk,
nagyjából olyan hosszú, mint hat-hét
személyautó, de a súlya akkora, mint
egyetlen autó négy kerekéé” – tette

hoz zá. A fejlődő országok elérésére
kon centrálnak – Indiát, Latin-Ame ri -
kát, Afrikát, Ázsiát fednék le első sor -
ban. Szabályozási nehézségekkel is
szem be kell nézni – egyrészt az ilyen
magasságból történő jelsugárzásnak
nincsenek még kidolgozva a szabályai, 
másrészt jelenleg minden egyes pilóta
nélküli repülőgépet egy-egy embernek 
kell felügyelni. A szolgáltatást jövőre
már élesben tesztelnék, a rendes mű kö -
dés három-öt éven belül kezdődhetne
meg. „A végső határokig ki kell hasz -
nálni a technikai lehetőségeket, mind
az akkumulátorokat, mind a napele me -
ket, mind az anyaghasználatot tekint -
ve” – mondta Maguire, de a nehéz sé -
gek megoldására lelkesen és izgalom -
mal tekintenek. A drónok működte té -
sé be kormányokat, civil szervezeteket, 
magánvállalatokat és intézményeket is
bevonnának majd.

Bárkinek lehet .scot-os
honlapja

Bárki számára regisztrálható a .scot
skóciai do main, amelyet 50 ol dal már
július óta használhatott. A kez demé -
nye ző Dot Scot Reg is try civil szer ve -
zet szerint óriási az érdeklődés. Ha va -
laki ilyen domaint akar regiszt rálni, évi 
20-25 fontjába kerül. Idén egyéb váro -
sokra vagy területekre vo natkozó do -
mainnevek is elérhetővé vál nak, mint a 
.wales, .lon don, .berlin és .NYC. (bbc)

A rejtély…
VÍZSZINTES: 1. “Minden ...”

(No valis). 13. Gyorsan párolgó. 14.
Gö rög betű. 15. Olasz énekes (Gianni). 
16. A lószerszám része. 18. Befejezés,
vég (zene). 19. Ezen a helyen. 20. Ka -
tonai (röv.). 21. Parancsolni kezd! 22.
Ritka férfinév. 24. Kacsafarok! 26.
Ha lasztó. 29. Az átló része! 30. Páros
csók! 31. Becézett Erika. 33. Labdacs.
35. Könnyen bomló. 37. Francia ze ne -
szerző (Edouard). 39. Kén és cink vj.
40. Szolmizációs hang. 42. Számító -
gép-memória. 43. Gépet kenő. 45.
Olasz költő (Eugenio). 47. Esőben
álló. 48. Lakatlan! 49. Lehetőség. 50.
Kontinensválasztó hegység. 51. Hasz -
nálhatatlanná tesz. 53. Orra bukik. 56.
Károlyi ...; költőnő. 57. Némán vélő!

58. Juttat. 60. Nehéz fizikai munkát
végez. 62. Kissé pici! 64. Kazah tó. 66. 
Siker!! 67. Tyúkhang. 69. Klór és szén
vj. 71. Becézett Rudolf. 73. Olasz vá -
ros. 75. Ösztökél. 77. A tete jére. 78.
Jack Kerouac regénye.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Ölyvtollak! 3. Be ne -
dek ...; mesemondó. 4. ... Ivaniszevics;
teniszező. 5. Organizmus (röv.). 6. Pa -
ripa. 7. Vonatkozó névmás. 8. A tűz
szelleme az inkáknál. 9. Már ehető a
gyümölcs. 10. Dalolni kezd! 11. Ritka
női név. 12. Svéd, német és thaiföldi
gkj. 17. Versenyszakasz. 18. Szőnyi
István festménye. 21. A virág része.
23. Stagnál, nem mozdul. 25. Lassan,
hernyómódra halad. 27. Egres (nép.).
28. Bodrilak. 30. Hidegfelvágott. 32.
Trója. 34. A lehetőség teheti. 36. Nagy
testű papagáj. 38. Porszemek! 41.
Stannum. 44. Pajta. 45. Ruhatisztítás.
46. Tudatni kezd! 49. Argentin focista
(Lionel). 52. Csillog a feje! 54. Jelzett
rész! 55. Papagájnév. 59. Színmű. 61.
Sietve indul. 63. Fociedző (János). 64.
Angol területmérték. 65. Alban Berg
operája. 68. Élősködő rovar. 70. Házi -
kó. 72. Német, luxemburgi és japán
gkj. 73. Állat has alatti prémje. 74. ...
plus ul tra; utolérhetetlen. 76. A pakli -
ban vannak! 77. Egyszerre!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Emléktábla a
Schönherr-házon

Pénteken, szombaton és vasárnap konferenciával, koszo rú zás sal
és emlékltábla-avatással emlékeztünk a 150 éve született és fi a talon
elhunyt Schönherr Gyula történészre, Nagybánya monográ fu sára, a
nagybányai múzeum alapítójára. Petrovits István szobrás zművész
plakettjének elhelyezésével a Schönherr-ház (ma La Fon ta na panzió) 
épületén régi adósságát törlesztette a nagybányai kö zösség, az
alábbiakban a kezdeményező és a rendezvényt szervező Nagy-Jenei
Zoltán beszédének szövegét közöljük.

Tisztelt ünneplő közönség!

Örömmel veszem tudomásul, hogy
a nagybányai polgárság képes és akar
egy nemes ügy érdekében összefogni,
hogy időt, költséget nem sajnálva, meg -
jelenésével is támogatja kezdemé nye -
zé sünket, a régi Nagybánya szülötte i -
nek emléket állítva, jelent őrizve, jö ven -
dőt álmodva, ma – Schönherr Gyulára
emlékezve.

Schönherr Gyula neve nem a köz tu -
datokban élő nemzeti hős, helytör té ne -
ti legenda, romantikus kalandor szemé -
lyiségét vetíti elénk. Kevesen hallot -
tunk róla, még kevesebben tudjuk, hogy
ki volt, mivel foglalkozott, melyik kor -
ban élt, mik voltak az álmai. Annak el -
lenére tudunk keveset róla, hogy 1908-
 ban bekövetkezett halála utáni máso dik
évben már bronztáblát állítottak emlé -
ké nek, ami a 2. világháború végéig hir -
dette kiváló személyét. A tábla egykori 
felirata: „Itt élte gyermek és ifjúkorát
szülői házában s tért örök nyugalomra
Schönherr Gyula doktor, történe lemtu -
dós, a Mag yar Tudományos Akadémia
levelező tagja, Született Nagybányán,
1864. szeptember 26-án, meghalt 1908.
március 24-én.”

44 évének rövid élete mégis ele gen -
dő volt arra, hogy jelentős úttörő mun -
kát végezzen a mag yar levéltárak mun -
kamódszerében, kutatásai előre mozdí -
tották a Corvinák feldolgozásának fo lya -
matát, cikkei, tanulmányai, szerkesz tő -
munkája révén a tudományos folyó i ra -
tok meghatározó személyisége volt. És 
sosem feledte az őt elindító szülő vá rost, 
Nagybányát, annak történelmét szak sze -
rűen feldolgozta, de sajnos – nem ér -
hetett megkezdett munkájának végére.
Vezéregyénisége volt a Mag yar Múze -
um Egyesületek megszervezésének, ott
bábáskodott a Nagybányai Múzeum E -
gyesület megszületésénél, és kezde mé -
nyezője, egyik alapítója a nagybányai
Múzeumnak. 

Felvállalt munkái, sokrétű tevé keny -
sége, szerkesztői állása, a határidők szab -
ta korlátok megkövetelték a gyors mun -
katempót, ami felőrölte egészségét és
gyors hanyatlásnak indult. 1904-ben,
már betegen, de ott van a nagybányai
Múzeum megnyitóján, utána viszont egy -
re kevesebb közszereplést vállalt. Halá -
la után két évvel Morvay Győző je len -
tős Schönherr-tanulmányt állított össze,
amelyben az 1910-es táblaavatásról is
beszámolt. Emléktáblája annek az épü -
let nek homlokzatán állt, ahol a mait lep -
lezzük le.

Schönherr tevékenysége, hagya té ka,
szakmai tetteinek fontossága nem me -
rült feledésbe. Városunk másik jelen tős
történésze, Szász Károly, akinek élete
kísértetiesen hasonlított az általa oly tisz -
telt Schönherr életútjához, sokat fog -
lal kozott, merített nagy elődje munká i -
ból. A 70-es évek derekán Balogh Béla 
levéltáros állított össze egy jelentős
Schönherr-tanulmányt, ami mindmáig

közkézen forog, s amiből leginkább rá -
ismerhetünk Schönherr jellemére, érdek -
lődési körére, munkaszeretetére, életé -
nek jelentős állomásait végig szemlél ve.

Amikor 1998-ban megalakult a Né -
meth László Elméleti Líceum, az ott ta -
nító történelem tanár, történész, Vánk
Sándor a történelem iránt érdeklődő di -
ákjaival vállvetve, megalapította a Schön -
herr Gyula Történelem Kört, így vált
minden iskolás számára ismertté e név, 
s vált fontossá a nemzeti történelem
meg ismerése egyre több diák, majd
egyre több iskola számára. A Schön herr
Gyula Történelem Kör mindmáig műkö -
dik és társszervezője a szintén Vánk Sán -
dor tanár úr által elindított Nagybányai
Történelem Vetélkedőnek.

Nagybánya egy másik jelentős
Schön herr-emlékezője és -emlékezte -
tő je Csoma György újságíró és szer -
kesztő volt, aki nagy erőfeszítéseket tett
a schönherri munka népszerűsítése ér -
dekében. Schönherr Gyula meg nem je -
lentetett Nagybánya-monográfiáját fel -

hasz nálva, két nyelven közölte Nagy -
bánya történetét, három nyelven je len -
tette meg Morvay Schönherr- ta nul -
mányát, és a Múzeum alapításának 100.
évfordulóján nemzetközi szimpó zi um -
mal lépett elő.

Schönherr születésének 150. évfor -
du lója alkalmából, a Schönherr Gyula
Történelem Kör és a Nagybányai Rá -
kóczi Diákszövetség társszerve zésé ben,
a Turul-Sas Hagyományőrző Egye sü -
let hirdetett Schönherr-emlékévet, a -
melynek egyik kimagasló pillanatához
érkeztünk, a második világháború után 
eltűntetett Schönherr-emléktábla új ra-
 felállításához. Mivel az eredeti tábla
elveszett, vagy legalábbis mindmáig nem
került felszínre, úgy egy újratervezett
tábla felállítása mellett döntöttünk. Ká -
sa Dávid szobrászművész közremű kö -
dé sével találtunk rá a sepsiszent györ -
gyi Petrovits István alkotóra, aki a fen n -
maradt fotók, festmények és az egy -
kori tábla-dombormű alapján formába

öntötte Schönherr Gyula portréját. Pet -
rovits István szobrászművész alkotását 
– önzetlen munkával és adakozási szán -
dékkal - bronzba öntötte Lázár László
és öntőműhelye. A bronzdom bormű vet
a Boros kőfaragóműhelyben helyeztük 
el egy kőlapra és Boros Norbert vezeté -
sével rögzítettük e falon.

Itt kell kiemelnem Adriana Moldo -
van nagylelkű hozzáállását, aki e ven -
déglő tulajdonosa és aki azonnal rábó -
lintott az emléktábla elhelyezésének le -
hetőségére. Fontos megemlítenem Lude -
scher István alpolgármester és Vida
Noémi városi tanácsos hathatós közre -
működését ahhoz, hogy a hivatalos sá -
gok is elismerjék e táblaállítás jogos sá gát.

Külön köszönet mindazoknak, akik
anyagi és szellemi támogatásukkal hoz -
zájárultak az emléktábla és a történe l -
mi-konferencia megvalósításához. Kö -
szö net a Teleki Mag yar Háznak és a
Né meth László Elméleti Líceumnak,
hogy helyet biztosítottak rendezvé nye -
inknek. Köszönet az előadóinknak, hogy
időt szakítottak szándékunknak és meg -
osztották a nagyközönséggel ismerete i -
ket az általuk vállalt és felvázolt té -
mák ban.

Végezetül, mi volt a szándékunk a
Schönherr-évvel? Elmehettünk volna
Schönherr Gyula születésének 150. év -
fordulója mellett észrevétlenül. Megren -
dezhettük volna önmagában a történe -
lem vetélkedőt vagy a konferenciát. De 
mi egy olyan egészet akartunk, a mely -
lyel hallhatóvá tesszük e tudós nevét.
Nem csak e név megismertetése céljá -
ból, de azért is, hogy e név által figyel -
meztessünk a jelenben arra a múltra,
amit feledve és feledtetve hátrahagy -

tunk, arra a múltra, ami ilyen nagy e -
gyéniségekkel szólítja a jelent, de arra
a lehetőségekkel telített jelenre is, ahol
gyökereinkbe kapaszkodva, erős tuda -
tossággal formálni lehet a minden na po -
kat. A mindennapok formálásának szán -
dékával helyezzük el ezt az emlék táb lát
egy olyan épületen, ami a régi Nagy bá -
nya, a mag yar közösség számára emb -
le matikus, ugyanakkor a jelenben ro -
mán tulajdonban van. Közös meg egye -
zéssel, kétnyelvű emléktáblát állítunk,
ezzel is új lehetőséget nyitva mindkét
közösség számára a másik fél meg is -
merését, elfogadását illetően. Ugyan ak -
kor új lehetőséget nyitottunk mindazok 
számára, akik elfogyó mag yar közös -
ségünkben nem láttak már esélyt a jö -
vőre nézve. Hisszük, hogy nekünk itt
él ni, halni kell. Hisszük, hogy a jelent
építeni kell, erőt merítve a múlt nagy -
jaitól, de építeni kell a korunk adta le -
hetőségek révén is. 

E tábla leleplezésével nem ért véget 
a Schönherr személye köré felvázolt
jelenépítő szándékunk. Közterületet a -
karunk elneveztetni Schönherr Gyulá -
ról. Emlékoszlopot állítani sírja fölé.
Ki nem adott írásait megjelentetni, le -
ve lezéseit napvilágra hozni. Az iskola
diákjait megismertetni Schönherr Gyu -
lával, s ha lehet, alapítványt létrehozni
a társadalomtudományok iránt érdek lő -
dő nagybányai egyetemjárók számára,
akik neves egyetemek hallgatóivá lesz -
nek.

Mindezen szándékunkhoz kérjük a
nagybányaiak erkölcsi és minden egyéb -
fajta támogatását. Köszönöm!

Elhangzott 2014. szeptember 27- én,
a Schönherr-tábla leleplezésekor.

Nagy-Jenei Zoltán

FŐTÁMOGATÓINK: Elec tro Sis -
tem kft., Lázár László, Rákóczi Szö -
vetség, Ma ravet kft.

KIEMELT TÁMOGATÓINK: Or -
zac Csilla és a Mil len nium Choc o la -
te, Vánk Sándor, Kiss Kornél, Dié nes
Áron, Saitos Kürtőskalács, Moldo ván
Ignác.

TÁMOGATÓINK: Kishegyi End -
re, Udvari István, Staharóczky Zol -
tán, Dr. Kolozsi Rudolf, Székely Erzsé -
bet, Fuci Ju dith, Dr. Lévay Lehel és
Boglárka, Diószegi Yvette.

A Turul-Sas Hagyományőrző Egye -
sület tagjai közül támogatást adott Kur -
ticsán Péter, Bencze Tamás, Kom ló si
Andrea, Damián Ádám, Balogh Bri git -
ta, Kemény Melinda, Fóris Bar ba ra.

Médiapartnereink: Bányavidéki Új
Szó és a Nagybánya.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!

 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 könyvespolcáról.

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.

Meghívó Termésnapra és túrára
Várfalva Polgármesteri Hivatala és az Erdélyi Kárpát-Egyesület közös szer -

vezésében kerül sor október 4-én a II. Várfalvi Termésnapra. Erre vár szeretettel
minden ekést Marginean János polgármester és Kiss Tibor megbízott EKE-
 elnök. A pro gram számos kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínál, melyet
egy túra fejel meg, hogy a honismeret mellett természetjárásra is lehessen ál -
dozni e hétvégén. 

A II. Termésnap programja:
Október 4., szombat, helyszín: Kövend, futballpálya
• 11 órakor Mărginean János, Várfalva polgármestere és Kiss Tibor

megbízott EKE-elnök köszöntője;
• 11 órától őszi zöldségek, gyümölcsök, dzsemek vására; 
• 11 órától főzőverseny, várfalvi és EKE-csapatok részvételével;
• 14 órakor a kolozsvári Tokos zenekar – a 2014-es Felszállott a páva nép -

zenei tehetségkutató nyertes zenekara – koncertje;
• 15 órakor a várfalvi Aranyosszék néptánccsoport és a szentmihályi tánc -

csoport ünnepi műsora; 
• 16 órától a főzőverseny zsűrizése;
• 17 órától: a nyertesek díjazása.

Vasárnapi túralehetőség: 
9 órakor indul túra a Pilis-csúcsra (Torockói-havasok), az EKE Tordai Osz -

tálya szervezésében.
Az idei EKE Vándortábor túrái Aranyosszék és az Aranyos-völgy sok szép

helyszínét érintették. Ez alkalommal olyan helyre látogatunk el, ahova nem ve -
zettek tábori túrák. A kirándulás különleges lesz abból a szempontból is, hogy
meglátogatjuk az EKE hajdani pilisi menedékházának helyét is. Az EKE a XX.
század elején két menedékházat működtetett ezen a vidéken, a pilisi és a ponori
menedékházat. Mindkettő az I. világháború végén semmisült meg. Kirán dulá -
sunk során a Várfalva – Torockó – Nagyenyed – Szabaderdő útvonalon utazunk
a Pilis-csúcs közelébe. Legnagyobb részben aszfaltos úton haladunk (kb. 55
km-en), majd 10 km-en makadám úton. Az autókat az út szélén hagyjuk, majd
gya log kapaszkodunk fel a csúcsra, ahonnan pompás kilátás nyílik a Toroc kói-
 havasokra, a Remetei-sziklaszoros és a Csáklyakő csodálatos szikláira, valamint 
a Maros völgyére. A kirándulás egy 3-4 órás séta lesz, ennek során érünk el arra
a helyre, ahol a régi menedékház állt. A kirándulás a kora délutáni órákban fog
véget érni, hogy a távolabbról érkezett tagtársaink is időben hazaérkezzenek.

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei
ötödik lapszáma

Tartalmából:

- Megbízott elnök áll az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület élén

- Beszámolók a XXIII. EKE Vándor tá -
borról

- Meghívó a II. Várfalvi Termésnapra és 
őszi túrákra

- XII. Hargita Teljesítménytúra
- A Királykő Nemzeti Park nyugati része
-  Brassó – árvák és hősök Bertalanban
- A kézdiszentkereszti Vénusz- vagy

Ne mere-forrás
- Megvan Varga Csaba második nyolc -

ezrese
- GPS… az íróasztaltól az eltévedésig
- Naprendszerünk derekán

Őszi számvetésről szól az Erdélyi Gyo -
pár legújabb vezércikke. Deák László or -
szágos alelnök számba veszi az EKE háza -

táján eddig történteket. Új korszak kezdődött az egyesület életében, Dezső
László leköszönő elnök helyét senki nem vette át. Így egy esztendőn át meg -
bízott elnök, Kiss Tibor eddigi alelnök vezeti a legnagyobb erdélyi mag yar turis -
taszervezetet. Az erről szóló döntés a XXIII. Vándortáborban született meg, er -
ről, illetve az EKE legnagyobb éves rendezvényéről bőséges tájékoztatást ol -
vashatnak a friss lapszámban. 

A nyári termés bőséges, van, miről beszámolni – támasztják alá az EKE-
 osztályok hírei, a túrabeszámolók. Világosan látszik, a meleg évszakban egyre
többen fordítanak időt arra, hogy kirándulásokon, teljesítménytúrákon vagy
akár honismeret-gyarapító körutakon vegyenek részt. Ha van Erdélynek olyan
része, amit még nem sikerült felfedezni, ötletet is ad az Erdélyi Gyopár, hogy mit 
érdemes bebarangolni. Maczalik Ernő gyógynövénygyűjtésre biztat, Jánosi
Csaba a borvizeket mutatja be, Kovács Lehel István Bertalan múltjának ismer -
tetésével csábít Brassó környékére, Bartók At tila pedig a Királykő védett kin -
cseire irányítja a figyelmet. 

A természetjáróknak nem lehet határt szabni széltében-hosszában a világban
– ez közismert tény, mint ahogy az is, hogy az em ber vágya minél magasabbra, a
csúcsra törni. Erről is hírt hozunk: megvan Varga Csaba második nyolcezrese. 

Bőséges olvasnivalót, színes látnivalót, mi több, nyeremény-lehetőséget is
kínál az Erdélyi Gyopár. Ajánljuk figyelmükbe.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, hon is -
meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban!
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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 régi főtér környékén ELADÓ 1 
szo ba, konyha, fürdőszobás ház, nagy
udvarral. Tel: 0742794946.

• Eladó családi ház (85 m2 + 250 m2

udvar) Nagybánya központjában, La ka -
tos utca 11. szám. Irányár 55 000 euró, al -
kudható. Tel. 0362/417907, 0771/ 782714.

• Kertes házzal rendelkező 72 éves
egészséges úriember keres 60-65 éves
élettársat, akire ráhagyná vagyonának a
felét. Érdeklődni a 0744511371 tele fo non.

• Virágkötészetben jártas munkae -
rőt felveszünk. Tel. 0745234589.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve fogadtuk a szo mo -
rú hírt, hogy szeretett osztály társ nőnk

TÖRÖK ZSÓKA
(sz. Habina)

oly hirtelen az örökkévalóságba tá -
vozott. Nyugalma legyen csendes.
Őszintén együtt érzünk gyászoló
sze retteivel és szép emlékét örökre
megőrízzük szívünkben.

Volt osztálytársai

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki Török József barátomnak és 
csa ládjának  a szeretett feleség, édes -
a nya, nagymama és dédnagymama

TÖRÖK JÓZSEFNÉ
született Habina Erzsébet (Zsóka)

elhunyta miatt érzett fájdalmuk -
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma
csen des.

Látis Béla és családja

Őszinte részvétem Török Bálint -
nak és családjának az édesanya, a -
nyós, nagymama

TÖRÖK ZSÓKA
elhunyta miatt. Tisztelettel és

sze retettel
Kopányi Mária (Tündeanyuka)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a drága feleség,
sze re tett édesanya, nagymama és
déd nagy mama

TÖRÖK JÓZSEFNÉ
sz. Habina Erzsébet

temetésén jelenlétükkel tiszte le -
tü ket tették, sírjára a szeretet koszo -
rú it, virágait helyezték és fájdal -
munk ban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Kinek szívében örökké élsz, ti -
tok ban várja, hogy visszatérsz.”

Szívünk fáj, bármit megtennénk, 
egy tőled jövő apai, házastársi öle -
lé sért. Október 8-án 6 hónapja, hogy
meghalt a hűséges apa, férj, a koltói

SZABÓ SÁNDOR
Emlékedet szíveinkben hordoz zuk.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk, 9 éve
annak a szomorú napnak, amikor a
drága feleség, édesanya, nagymama

KISS JÓZSEFNÉ
szül. Joó Ágnes

örökre itthagyta szeretteit. Emlé -
két kegyelettel őrzi a család.

Szomorú szívvel emlékezük
októ ber 2-án volt egy éve hogy

VASZÁR SÁNDOR
örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes.
A bánatos család

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

* OLVASS NEKEM: szer dán 16
órától a Teleki Házban! * GYÓGY -
TOR NA –  ked den ELMARAD!

VÁSÁROSNAMÉNY Gyógyfürdő
Október 9-én!
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).

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN és
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

Új kórustagokat vár
a Teleki Mag yar Ház

ÉNEKKARA!
Sze re tettel várunk min den
szer dán 19 órakor a Te leki

 Ma gyar Ház ban!

Október 4-5.
Nagybánya

Részletek
az 1. oldalon

ra ygaM iylédrE

kopanmliF

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!

Legújabb adományok: Kovács Eleonóra – 20 lej (2 db. póló-bónusz),
Név nélkül, Kolozsvár – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Kolozsvár – 50 lej (bronz),
Siklódi Irén, Bécs – 75 euró (arany), Sepsi At tila – 10 lej (póló-bónusz), Sepsi
Károly – 10 lej (póló-bónusz), Szilágyi Szilárd, Luxemburg – 10 lej (póló-bó -
nusz), Szilágyi Ildikó, Komárom – 10 lej (póló-bónusz), Kürti Zoltán, Felső -
bá nya – 20 lej (póló-bónusz), Romok József és Márta, Misztótfalu – 100 lej
(ezüst), Dienes Áron – 200 lej (2 db. ezüst), Zavalszki Ildikó – 10 lej (póló- bó -
nusz), Tóth Mária és Tulics Miklós – 200 lej (2 db. ezüst). Póló-eladásból:
3800 lej és 11 000 fo rint, bögre-eladásból: 1105 lej. KÖSZÖNJÜK!

Eddig összegyűlt tá mo gatás: 29 095 lej, 46 500 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. Szám -
laszámunk: Societatea Centrul Cul tural Teleki Sándor, RO87-RNCB-0182-
0341-2120-0001 (RON), RO60-RNCB-0182-0341-2120-0002 (EUR), RO06-
 RNCB-0182-0341-2120-0004 (HUF). A megjegyzés rovat ban kérjük fel tün tet -
ni: „Tég lajegy/név/a megváltott címlet neve”. A pos tai címet, ahová a tégla je -
gyet küldhetjük a dludovicus@gmail.com elek tro nikus címre kell elküldeni.

INDUL A
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!

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

!kótahpak si kérgöB
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Kézilabda nemzeti liga
Férfiak

Tartja vezető
helyét a tabellán
a Minaur!

Sorozatban negyedik győzelmét a -
ratta a Lars Walther és Petru Pop által
vezetett HCM Minaur. Ezúttal Su ce a -
váról sikerült elhozniuk a bajnoki pon -
tokat.

Az egygólos győzelem is éppolyan
értékű, mint a gólzáporos, mégha az
ellenfél jelenleg a tabella utolsó helyét
foglalja is el. A nagybányai HCM Mi -
naur szoros mérkőzésen  bebi zonyí tot -
ta, hogy új szelek fújnak a háza táján.

HCM Minaur: Tatai, R. Pop – Bera
6, Stegavik 3, Milas 3, Malmagro 3,
Martínez 2, Eklemovic 2, Popescu, Gra -
su, Fotache, Busecan, Marta, Sabou, Hu -
ta, Mihai.

Játékvezetők: Marius Dănulet és
Mih nea Iordache (Rm. Valcea).

Nők

Csak a miheztartás
végett: Nagybányai
HCM – Ro man-i
HCM 26-15 (9-5)!

A vendégcsapat visszavágásra ké -
szü lődött, hiszen a nagybányai lányok
az elmúlt idényben mindkét kupa – Ro -

mánia-, illetve Szuper – döntőjében ép -
pen a moldovai csapatot győzték le. Mon -
danunk sem kell, a visszavágás nem sike -
rült. Sőt!

Mint két bokszoló, akik egymást
fogják le, nyolc percig egyik csapatnak 
sem sikerült gólt lőnie. A gólcsendet a
hosszú sérüléséből felépülő világ baj nok
Do Nascimento törte meg a kilencedik
percben. Aztán felváltva, de fej-fej mel -
lett haladnak a csapatok egészen a 13-
 ik percig, amikor utoljára volt egyenlő
az állás (3 – 3). Ekkor a hazaiak meg -
lépnek négy góllal és ez a gólkülönb ség
a félidő végéig marad: 9 – 5 ide.

A második félidőben a vendé gek nek
sikerül egy alkalommal felzárkózniuk
három gólra (13 – 10 a 20. percben),
ám ezután lányaink bekapcsolnak ret -
te netesbe és elhúznak tizenkét góllal is
(24-12 az 56. percben)! A vége 26- 15-
 ös magabiztos, bajnokcsapathoz méltó
győzelem. Gratulálunk!

Teltház a Sportcsarnokban. Ve zet te:
Cristina Năstase (Bukarest), Simona
Stan cu (Buzău). Hétméteresek: 2-2 (1-0
Kihagyta: Do Nascimento, illetve: Bă -
be anu és Mihalschi). Kiállítások: 2-4 perc.

Nagybányai HCM: Arenhart (8),
Ungureanu (4+ egy hétméterest is há -
rított), Dumanska – Tiron 5, Makeeva
4, Do Nascimento 4, Oltean 4, Bu -
ceschi 4 (1), Davidenko 2, Ardean Eli -
sei 1, Herrem 1, Szűcs 1, Artsiukovich,
Nechita, Lobach, Tatár.

Ro man: Tyimosenkova (9), Visan
(1 + 1), Polocoser – Horobet 4, Drutu 4,
Iuganu 2, Stoleru 2, Băbeanu 1, Tos ko -

vic 1, Mihalschi 1, Cilici, Vilcu, Chi ta -
cu, Vartic, Crap, Agrigoroaei.

A tabellán: 1. Bukaresti CSM 21 p.,

2. Brassói Co rona 19 p., 3. Nagybá nyai
HCM 18 p.

(Simori Sándor)

Schumacher fia apja nyomdokain,
Mick Jr. a Forma-1-be vágyik!

Mi chael Schumacher fia máso -
dik lett a héten a gokart világ baj -
nokságon.

A 15 éves Mick Jr., vagyis az ifjabb
Mi chael Schumacher a franciaországi
viadalon Ahmed Enaam mögött lett má -
sodik, ezzel egyébként már túl is szár -

nyalta hétszeres Forma-1-es világ baj -
nok apját, aki gokartban nem jutott i -
lyen magasra. Schumacher fia a máso -
dik hely megszerzése után már azt nyi -
latkozta, hogy célja, egyszer világbaj -
nok nak lenni a Forma-1-ben, ugyan ak -
kor a tini pilóta azt is elismerte, hogy
még csak most kezdődik a karrierje.

(SamsungSport)

Vasile Miriută: én már a magyaroknak drukkolok 
Vasile Miriută, a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatának ve ze tő -

edzője a magyaroknak szurkol az október 11-ei bukaresti Eu ró -
pa-bajnoki selejtezőn. Az egykori mag yar válogatott labdarúgó szí -
vesen lenne a piros-fehér-zöldek szövetségi kapitánya – árulta el a
nagybányai születésű szakember a magyarországi Digi Sport Reg geli 
Start című műsorában.

A Magyarországon Miriuta Laci ként
ismert tréner elmondta, Dárdai Pál, a
mag yar válogatott új, megbízott szövet -
ségi kapitánya számíthat tanácsaira a
romániai összecsapás előtt. Szerinte tá -
madófutballt kell játszani Bukarest ben;
a románok gyenge pontja a védelmük
közepe, megbontásában a letámadá sok -
nak és Szalainak lehet főszerepe.

„Sokszor játszottunk egymás el len
Palival a Bundesligában Hertha-Cott -
bus meccseken, ismerem őt. Kicsit meg -
lepett a kiválasztása, de jó választás, ám
nem lesz könnyű feladata, főleg Buka -
restben. Én azt mondom, majd meglát -
juk a három meccse után, hogyan foly -
tatódhat a dolog. A Dárdai-stáb számít -
hat a tanácsaimra, ha megkeresnek, ö -
römmel segítek a románok feltér képe -
zé sében" – mondta Vasile Miriută a
Nemzeti Sport összeállítása szerint.

„Félelem nélkül kell majd futbal loz -
ni Bukarestben, ez a lényeg. Kemény
játék lesz, fantasztikus hangulat fana ti -
kus szurkolókkal, de ezzel nem kell fog -
lalkoznia a mag yar csapatnak. Táma dó -
futballt kell játszanunk, mert védekező 
felállásban nem lesz esélyünk, előbb- u -
tóbb hibázni fogunk – mondta a szak -
ember. – A bátorság fontos, mert a romá -
nok otthon is védekezésre épülő kont -

rát próbálnak majd játszani, mint tették 
a görögök el len sikeresen idegenben.
Magabiztosak a románok az első siker
után, nekünk viszont nem szabad most
kikapnunk.”

Miriută szerint a Stuttgartban játszó 
Maxim, a szélső Torje és a Steaua kö zép -
pályása, Chipciu kiváló labdarúgó, mind -
annyian kulcsjátékosok. A sérült Mari -
cát valószínűleg a török légiós Stancu
vagy a román gólkirályjelölt, Keserü
fogja pótolni, utóbbi kiváló ballábas,
gyors támadó.

„A gyenge pontjuk? A védelmük:
lassúak a belső védőik, Chirichet nem is 
játszott legutóbb a Tottenhamben, nincs
jó formában. Ott kell támadni, főleg a
válogatottba visszatérő Szalai vezér le -
tével, bátor letámadásokkal, fent marad -
ni a területeiken. Ahogyan én is a kis
Dortmundot próbálom megvalósítani
Kolozsváron” – elemezte az ellenfelet
a kolozsvári vasutasok trénere.

„Őszinte vagyok: huszonkét évet él -
tem Romániában, a legutóbbi huszon -
négy évemet már Magyarországon töl -
töttem, én már Pintér Attilának is se gí -
tettem volna. Magyarországon él a csa -
ládom, ott születtek a fiaim, én már a ma -
gyaroknak drukkolok, nem érdekelnek 
a romániai kritikák emiatt. Ettől persze 
itt vagyok éppen edző, hétfő este itt ját -
szom városi derbit, utána elsők is le he -
tünk a bajnokságban. Egyszer pedig jö -
het a két kedvencem, a Győr és a Fradi

kispadja, és persze a nagy álom, a  ma -
gyar szövetségi kapitánykodás” – mond -
ta a CFR trénere.

A 46 éves Vasile Miriută 1991-ben
hagyta el Nagybányát, hogy a Buka res ti 
Dinamóban kezdje el profi futballista
pályafutását. Egy besztercei kitérő u tán
1992-ben Győrbe igazolt, majd a fran cia
Bourges-ben, a Videotonban, a Ferenc -
városban és az Újpestben is játszott.

1998-ban leigazolta a német Ener gie
Cottbus, ahol olyan kimagasló telje sít -
ményt nyújtott, hogy felajánlották neki 
a mag yar válogatottságot. „Laci” igent
mondott: 2000 novemberében a Mace -
dó nia elleni szkopjei barátságos meccsen
pályára lépett a címeres mezben. Ösz -
szesen kilenc találkozón szerepelt a ma -
g yar válogatottban – legemlé kezete sebb
fellépése a 2002-es, spanyolok elleni
hazai barátságos mérkőzésen volt, a me -

lyet góljával 1-1-gyel zárt Magyar or szág.
Klubszinten 2003-ban Duisburgba i -

gazolt, majd visszatért Győrbe, és 2004-
 ben a Honvéd játékosaként fejezte be ak -
tív pályafutását. Edzői karrierjét 2010-
 ben a Cottbus utánpótláscsapatainál kezd -
te meg. 2013-ban a Ceahlăul Piatra
Ne amt trénereként tért vissza a román
fut ballba, majd az év decemerében meg -
egyezett az akkor még Pászkány Ár pád
tulajdonában lévő CFR-rel.

Tavaly hatodikként zárták a Liga 1-
 et, de más klubok problémái miatt rajt -
hoz állhattak az Európa Ligában, ahol
a harmadik selejtezőkörben a Dinamo
Minszk kiütötte őket. A bajnokságban
viszont remekel a Kolozsvári Vasutas:
eddigi 9 meccse alatt 22 pontot gyűj -
tött, és a táblázat első - második helyét
megosztva a Steauaval.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


