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Mag yar Baptista Fúvóstalálkozó Nagybányán
Az eseményre szeptember 20- án, AZAZ HOLNAP kerül sor az

a láb bi időpontokban és helyszí ne ken:
- 9.00-14.00 óra között a Va sile Lucaciu Gimnázium ud va rá -

ban (esős idő esetén a baptista templomban);
- 15.30-17.15 óra között a Mil len nium téren (régi főtér), a Fő -

tér Fesztivál 2014. keretében.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

A nyugdíjas „Nagy csa  lád”
szüreti bált szer vez október 4-  én

(szom baton) a SEL MONT ét te rem -
ben. Jelentkezni lehet a 0362- -
417818- as te le fon szá mon.

Schönherr
Gyula - 150

2014. szeptember 26-28-án elő -
adá sok kal, emléktábla állítással em -
lé ke zünk Schönherr Gyu la törté nész-
 aka démi kus, a nagybányai Mú ze um 
alapítója szüle tésének 150. évfor du -
lójára. A múlt heti e lőzetest kie gé szít -
ve, az aláb biak ban az e semények prog -
ramtervezetét olvas hat ják:

2014. szeptember 26.

• 16:00 óra: a Teleki Mag yar Házban
meg nyitó beszédet mond Nagy-Jenei Zol -
tán, köz re működik a Schönherr Gyula Tör -
ténelem Kör di áktagsága,

• 16:10 óra: előadást tart D. Fekete Ba -
lázs „A Harcos (folytatás a 2. oldalon)

Sorsolunk!!!
Elkeltek a tombolajegyek

Hónapokkal ezelőtt DUDÁS GYULA
festőművész felajánlotta, a Bányavidéki Új
Szó anyagi helyzetén segítendő, a Híd utca 
a re for mátus temp lom mal című 2000 lejre
becsült, nagyon szép festményét.

A Pro Ge nius Egyesület tom bo la je gye -
ket bo csátott ki a fest mé ny kisorsolására,
amire a Főtér Fesztivál 2014. keretében ke -
rül sor SZEPTEMBER 21-ÉN, VASÁR -
NAP 11.30 ÓRÁTÓL, a kisszínpadnál (a -
hol az előző években a nagyszínpad volt).

Ezen kívül, ígéretünkhöz híven, két ví -
gaszdíjat is kisorsolunk.

Köszönjük Olvasóinknak és a Művész
Úrnak a támogatást, és várjuk az érdek lő -
dőket a sorsolás helyszínére!

Kezdődik a
Főtér Fesztivál

2014.
Idén a díszes bevonulás Felsőbányai ut -

cáról lesz megtartva. Gyülekező 16.30 óra -
kor a Felsőbányai utcán (a görög katolikus
püspökség előtti útszakaszon), térzenét biz -
tosít a nagybányai mag yar baptista gyü le -
ke zet fúvószenekara.

A bevonulás a Felsőbányai utcáról a régi 
főtérre 17.00 órakor kezdődik, a miskolci
Vaga Banda gólyalábasaival, néptán cosok -
kal, cserkészekkel, hagyományőrzőkkel, ci -
vil szervezeteink képviselőivel, a Németh
László Elméleti Líceum és a Nicolae Iorga
Általános Iskola diákjaival, a Főtér Fesz ti -
vál önkénteseivel és résztvevőivel.

Ezt követi 17.20 órakor a miskolci Vaga 
Banda ,,Vándormutatványosok” bemu ta tó -
ja, majd emlékkő-avatás, Nagybánya óriás -
feliratának avatása, Berena koncert, és este
a Csík Zenekar koncertje.

Szeretettel várjuk Nagybánya
és bányavidék apraját-nagyját!

A Főtér Fesztivál teljes programját és
támogatói lajstromát a 3. oldalon találják,
az egyes programpontok leírását múlt heti
lapszámunkban közöltük.

Tanévkezdés a Németh
László Elméleti Líceumban

A 2014-es tanévet a Németh László Elméleti Lí ce -
um 5 színhelyen, 6 épületben kezdi meg, de egyet len
céllal: töretlen intézményi egységben kivárni azt, hogy
végleges helyünkre költözhessünk. Első nap 4 óvo -
dába érkeztek ovisaink kihelyezett csoportjainkba.

Továbbra is várja a kicsiket Ignát Etelka óvónéni
a 12-es óvodában. Továbbra is működik a 8-as Szá -
mú Napközibe kihelyezett csoportunk Szaniszló E me -
se és Kis-Tóth Melinda óvónénikkel, várjuk a gyer me -
keket az Eminescu Napköziben lévő mag yar tan nyel -
vű csoportunkban Görög Ági és Vincze Melida óvó -
nénikkel. És megértük a 25-ös Napköziből való kiű -
zetésünket is. Wal dorf csoportunk nem tavalyi he lyén
működik, hanem 30 méterrel odébb, az I. L. Cara -
giale Általános Iskola épületében.

El kell ismernünk, ez a váratlan, és rendkívül kel -
lemetlen meglepetés komoly fejtörést okozott: egy hét -
tel korábban csoportunk minden felszerelését kirá -
molták egy folyosóra, (folytatás a 4. oldalon)

DUDÁS GYULA: Híd utca a re for mátus temp lom mal
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Egyházi hírek
* Vasarnap 12.00 orai kezdettel u -

nitarius istentisztelet az evangelikus
templomban.

* A nagybányai Evan gélikus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. 

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték nyu -
galomra Duli született Pollák Paras -
chiva testvérünket, aki 84 évesen, Hind -
li született Farkas Aurelia test vérün -
ket, aki 75 évesen, Loi István testvé rün -
ket, aki 80 évesen és Horincar Vasile 
testvérünket, aki 76 évesen hunyt el.

* Ugyanitt kötött házasságot Dancs
Zoltán, Dancs Sándor és Vindt Anna -
mária fia és Fazakas Viorica, Fazakas
Francisc és a Bálint Viorica lánya.

Idősek napja a Krisztus
Király plébánián!

Szeptember 27-én, szombat délután 
16 órától mindenkit nagy szeretettel vár -

nak a veresvizi Krisztus Király temp -
lomba, ahol a szentmise keretén belül
tanúságtételek lesznek és az időse ink ért
imádkozunk. Ezt követően közös va cso -
rával zárjuk a napot.

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, 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.

RMDSz KÖZLEMÉNY
Az RMDSz felsőbányai helyi szervezete tiszt újitó közgyűlést tart 2014.

szeptember 26-án, 18.00 órától, az RMDSz székházban.

Napirend:
- elnökségi beszámoló
- az  elnökség tagjainak megválasztása
- területi küldöttek megválasztása
Jelölési feltételek:
- legkevesebb három éves tagság a felső bá nyai helyi RMDSz szer ve zet ben
- felsőbányai illetőség
- büntetlen előélet
A fenti kizáró jellegű feltételek mellett a je löl tek nek le kell tenniük egy je -

lölési pályázatot, a mely nek tartalmaznia kell:
- a legfontosabb személyi önéletrajzi ada ta i kat
- egy politikai önéletrajzot az 1989 előtti és utá ni politikai életben, az

RMDSz- ben, valamint a hazai ma gyar közösség érdekében kifejtett te vé -
keny ségeik ről, a volt politikai rendőrséghez való viszonyaikról

- egy nyilatkozatot a büntetlen előéletről és ar ról, hogy van-e folya mat -
ban bűnvádi kivizs gá lás vagy eljárás a pályázó el len

- az RMDSz tagsági könyv  fénymásolatát
- egy nyilatkozatot, amelyben vállalja az el nök ségi munkával járó fela da -

tok teljesítését.
A pályázatok benyújtási határideje és he lye: 2014. szeptember 19., az

RMDSz fel ső bá nyai székháza.

Sötét színű, 4 hó -
napos, szo batiszta ci -
ca gazdit ke res. E -
leinte félénk, de na -
gyon ked ves sé, do -
rom bolóssá vá lik. In -

kább tömb ház ba, gyerektelen csa -
lád hoz aján lom. Tel.: 0771722425.

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

A nagybányai RMDSz- nél
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd 
tart jogtanács adást. Az ér -
dek lő dő ket minden ked den

15.00-16.00 óra kö zött várjuk a nagy -
bá nyai RMDSZ-székházba.

Schönherr Gyula - 150
(folytatás az első oldalról) Egyház esz -
ménye - a keresztes had járatok lel ki -
sége” címmel,

• 16:50 óra: Rendeki Gábor „Kon -
tinuitás és diszkontinuitás a Mag yar Ki -
rályság utolsó szá za daiban - a monar -
chia létjogosultságának tör té neti és ak -
tuális vetülete” címmel,

• 18:00 óra: Koszorúzás Schön -
herr Gyula sír jánál (Horea utcai ró mai
katolikus temető, 7-es parcella, 24-es
sír). Méltató beszédet mond Balogh Bé -
la levéltáros.

2014. szeptember 27.

• 11:00 óra: A Teleki Mag yar Ház -
ban elő a dást tart Vánk Sándor. Elő a dá -
sának címe: „Schön herr élete és mun -
kás sága”,

• 11:45 óra: Varga Zsolt tart előa -

dást „Schön herr Gyula a nagybányai
Múzeum Egyesület szo rgalmazója”
címmel,

• 12:15 óra: Fancsali János zene -
történész e lőadása: „Schönherr Gyu la
a muzsikus”,

• 17:00 óra: Schön herr-em lék táb -
la lelep le zé se a Schönherr-háznál (Cri -
şan utca, 11. szám). Beszédet mond
Nagy-Jenei Zoltán.

2014. szeptember 28.

• 11:00 óra: A Németh László El -
méleti Lí ce umban kerekasztal meg be -
szélés a konferencián résztvevő tör té -
nészek körében. Témájuk a Schön herr-
 hagyaték jelene és jövője.

A rendezvényre, amelynek rész -
leteire még visszatérünk, szeretettel vá -
runk minden érdek lő dőt!

In memoriam

40 éve hunyt el Suba Dani író, újságíró
Középiskoláit Petrozsényben, majd Nagyenyeden és Szászvároson vé gez -

te (1926). 1934-től a Nagybányai Művésztelep növendéke, itt a Szabad Fes tő -
is kolában tanult, Thorma János és Krizsán János irányításával. Volt kifu tó fi ú,
alkalmi és bányaüzemi munkás, napszámos, tisztviselő, rajzoló. 1932-től kez -
dett közölni a sajtóban (Petrozsényi Újság, Zsilvölgyi Napló, a dévai Erdélyi
Napló, Mi Megyénk, Új Cimbora, Jó Estét). 1940-42 között mint dél-erdélyi
menekült Salgótarjánban, Budapesten és Felső dernán dolgozott, 1943-ban a
nagybányai erdőigazgatóságon kapott munkát.

1948-55 között különböző lapok külső munkatársa, majd a szatmárnémeti
Dolgozó Nép és a Bányavidéki Fáklya belső munkatársa volt (1955-57), u gyan -
ott a Tartományi Múzeum igazgatója (1957-58), a Minisztertanács Sajtó és
Nyomtatványok Főigazgatóságának lektora (1958-60). Ezt követően 1968-ig 
Máramaros tartomány Néptanácsán és az Alkotóházban dolgozott.

Első írása 1933-ban a Petrozsényi Újságban jelent meg. Versekkel, ripor -
tokkal, rajzokkal, könyvismertetésekkel jelentkezett a Nagybánya és Vidéke,
Új Nemzedék, majd a Dolgozó Nő, Világosság, Erdély, Egység, Utunk, Dol go -
zó Bányavidék, Szabad Élet, Romániai Mag yar Szó, Vörös Zászló, Előre, Mű -
velődés, Szatmári Hírlap, Colţ de Ţară, Flacăra, Pentru So cia l ism, Cultura şi 
Viaţa c. lapokban.

Művei: Marika és Danika kalandjai (gyermekmese folytatásokban, Új Cim -
bora, Kolozsvár, 1935.); Hétköznap, vasárnap (novellák, Nagybánya, 1948.);
Lányok a faluban (Nagybánya, 1966.); A zsák (vidám jelenet, Nagybánya, 1968.).
Szerkesztette az Erdőnek–rónának egy a hangja c. verses-zenés irodalmi ösz -
szeállítást (Nagybánya, 1966.). Fordításában adta ki 1962-65 között a Nagy -
bánya Tartományi Népi Alkotók Háza Constantin Belu Egy útiláda története
(Nagybánya, 1962), valamint Ludovic Bruckstein Váratlan vendég (Nagy bá -
nya, 1962) és Fehér lepke (Nagybánya, 1965) c. színpadi játékait.

(A Romániai mag yar irodalmi lexikon nyomán)

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Zarándoklat: Mag yar szentek
és boldogok nyomában

2014. október 07- 09.
Részletek a következő lapszámban.
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Főté r Fesztivál 2014.  -
Nagybányai Mag yar Napok

Pro gram 
Péntek, szeptember 19.:

12.30 óra: Üzletember-találkozó - a 
Máramarosi Mag yar Vállalkozók E gye -
sületének (MAVÁSZ) 5. konferenciája
a régi főtéri Diafán Szállodában

16.30 óra: Gyülekező a Felső bá nyai
utcán (a görög katolikus püspökség e -
lőtti útszakaszon), térzenét biztosít a
nagybányai mag yar baptista gyüle ke -
zet fúvószenekara

17.00 óra: Bevonulás a Felsőbá nyai
utcáról a régi főtérre a miskolci Vaga
Banda gólyalábasaival, néptánco sok kal,
cserkészekkel, hagyományőrzőkkel, ci -
vil szervezeteink képviselőivel, a Né -
meth László Elméleti Líceum és a Ni co -
lae Iorga Általános Iskola diákjaival, a 
Főtér Fesztivál önkénteseivel és részt -
vevőivel

17.20 óra: ,,Vándormutatvá nyo sok”
- a miskolci Vaga Banda bemutatója (a 
nagyszínpad előtti téren)

18.10 óra: Hivatalos megnyitó (nagy -
színpad)

18.20 óra: Ferenczy, Réti, Iványi, 
Thorma - emlékkő avatás a régi fő té -
ren (a kisszínpad előtt)

18.30 óra: Nagybánya óriásfelirata!
18.35 óra: FF Selfie
18.40 - 19.30 óra: Berena koncert

(nagyszínpad)
 19.40 óra: Tűzszelídítők, tűz zsong -

lő rök előadása (a nagyszínpad előtti té -
ren)

20.30 óra: Csík Zenekar koncert
(nagy színpad)

22.15 óra: Buli a Vinkliben

Szombat – szeptember 20.

10.00-18.00 óra – Népi játszótér
gyer mekeknek és nemcsak.

10.30-16.00 óra – Arcfestés gye re -
keknek, a Fesztivál színeivel és mintá i -
val, Szilágyi Noémi Al ice (Al ice in Hob -
byland) segítségével.

11.00-12.30 óra – Főtér Fája szü le -
tés nap óvodásokkal az Iskoláinkért, Gyer -
mekeinkért Egyesület szervezésében. 

11.00-19.00 óra – Kézmíves Szom -
bat a Míves Sátorban a Teleki Mag yar
Ház szervezésében. 

A kézmíves sor mesterei két órán ként
újabb és újabb izgalmas foglal ko zá sok -
kal várják a kicsiket-nagyokat egy a ránt.

11.00 óra – IDEA Könyvtér és be -
mu tató a Nagybánya.ro szervezésében
(kisszínpad).

12.00-20.00 óra – IMMUNITAS bőr
karoteniod (antioxidáns) szint mérés.

12.30-14.00 óra – Németh László a
Fesztiválon (kisszínpad). Zenei tehetségek.

13.00-15.30 óra – Minden ami gu -
rul - sportvetélkedő V-VIII. osztályo sok -
nak  (a nagyszínpad előtti téren).

14.00-14.30 óra – Németh László a
Fesztiválon - Merj és nyerj! 

15.00-15.30 óra – Németh László a
Fesztiválon (kisszínpad). A Németh
László Elméleti Líceum kórusának
előadása, karnagy: Fülöp Gá bor.

15.30-17.15 óra – VI. Erdélyi Bap -
tis ta Fúvóstalálkozó - szervező: Nagy -
bá nyai Mag yar Baptista Gyülekezet (a
nagyszínpad előtti téren).

15.45-18.00 óra – Németh László a
Fesztiválon - Kosárlabda-bajnokság a
V.-XII. osztályosoknak, a Nicolae Ior -
ga Általános Iskola mag yar tagozatos
diákjaival együtt.

16.30-17.30 óra – Paprikáskrumpli 
vetélkedő (kisszínpad).

18.00-18.50 óra – A Torpedó e gyüt -
tes koncertje (nagyszínpad). 

18.00-18.40 óra – Rádiókabaré 9, a 
Lendvay Márton Színjátszó Kör előa -
dá sa a Log Out belső udvarán (Schrei -
ber- és Bay-ház udvara).

18.00-21.30 óra – Fesztivál koktél a 
Mil len nium Vendéglő jóvoltából.

19.00-20.00 óra – Cserkésznek len -
ni jó - a nagybányai cserkészcsapat, va -
lamint az alakuló máramarosszigeti,
hosszúmezői, szamosardói, koltói, do mo -
kosi, szinérváraljai csapatok közös tá -
bortüze.

19.00-20.30 óra – Boros nótaest a
Vinkliben (krasznabélteki Nachbill pin -
cészet boraival), a nagybányai RMDSz 
szervezésében, nótáskedvű házigazda:
Simori Sándor.

20.00-20.30 óra – Önkéntes en er gi -
zer - szabadtéri játékok az önkén te sek -
kel (nagyszínpad előtt).

21.00 óra – Bi kini koncert (nagy -
szín pad) .

22.15 óra – Buli a Vinkliben.

Vasárnap – szeptember 21.

10.00 óra – A nagyváradi Matyi
Műhely Bábszínház, Tóbiás és Kele -
men című bábelőadása az RMDSz szer -
vezésében (kisszínpad) 

10.30-16.00 óra – Bányaton - táv fu -
tóverseny, Saitos Norbert szerve zésé -
ben.

11.00 óra – LEGÓ-tér, szabadtéri
legózás a Cucubau üzlet jóvoltából. 

11.00-19.00 óra – Kézmíves Va sár -
nap a Míves Sátorban a Teleki Mag yar
Ház szervezésében.

11.00-12.30 óra – A Nicoale Iorga
Ál talános Iskola mag yar tagozatának
rajz tevékenysége és kiállítása ,,Az én
Fő terem” címmel (0-IV. osztályosok).

11.00-15.00 óra – Ingyenes mú ze -
um látogatás.

11.00-15.00 óra – Tréfás népi ve -
tél kedők. 

12.00-16.00 óra – Nagybányai fia -
tal festők munka közben - a Nagy bá -
nyai Művészeti Főiskola növendékei
(Epli Annmária, Fóris Edina, Gáti Ru -
dolf, Petkes Róza) 

11.30-12.00 óra – Németh László a
Fesztiválon - Bemutatkoznak a Né meth
László Elméleti Líceum zenei tehet sé -
gei (második rész), fellép Horváth Ro -
berta (társasági tánc) és Koncsárd Ba -
lázs (zongora).

12.00-12.30 óra – Németh László a
Fesztiválon - Móricz Zsigmond, Légy
jó mindhalálig című regényének mu si -
cal feldolgozása (részletek) a Németh
László Elméleti Líceum VIII. és IX.-es
diákjainak előadásában.

13.30 óra – Gulyásozás a Vinkliben.
15.00-15.40 óra – A Schola Rivu li -

na énekkar (Szentháromság-templom)

koncertje (nagyszínpad).
16.00-17.00 óra – Iskola – másként

- találkozás a kolozsvári János Zsig -
mond Unitárius Kollégium iskolalel ké -
szével. Beszélgetőpartner: dr. Váradi I -
zabella a Németh László Elméleti Lí ce -
um igazgatója (kisszínpad).

17.00-19.00 óra – „Sirítsd meg, for -
dítsd meg!” – Bányavidéki tánc ház- ta -
lál kozó (Máramarossziget, Szamos ar dó,
Koltó, Domokos, Nagybánya) a Teleki
Mag yar Ház szervezésében.

A rendezvény díszvendége a kolozs -
vári Ördögtérgye Néptáncegyüttes. U tá -
na: közös, nagy táncház a téren.

19.00 óra – Díjátadás

Állandó programok, látványos sá gok:
Saitos kürtőskalács- és lángos-sütöde,
Gál étkezőstand (magyaros ételek), a
krasznabélteki Nachbill pincészet bo rai,
a tiszaföldvári Szicsek Pálinkafőzde pá -
linkái, aszaltgyümölcsös sátor, és egyéb
finomságok, továbbá a Teleki Mag yar
Ház kézmíves sora, Cserkész-sátor, In -
terlib.ro könyvvásár, Idea könyvtér, Győ ri 
Csaba szobrászművész szabadtéri szob -
rai, Vida Géza centenáriumi kiállítás a
Lázár-ház Thurman Olivér termében,
és sok más meglepetés!

Esőhelyszínek: nagyszínpad, Báb -
színház, Vinkli.

SZERETETTEL VÁRJUK!

A Főtér Fesztivál 2014.
szervezője, partnerei és támogatói
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Nőszövetségi kirándulás
Isten ajándékának tekintettük a kellemes, őszi napsugár melegét,

és ezt kihasználva a Nagybánya-óvárosi Református Egyház köz -
ség Nőszövetsége  Zsibóra szervezett kirándulást szeptember 9-én. 
Elkísért bennünket lelkipásztorasszonyunk, Bak Ma jor Enikő és ve -
lünk tartott néhány ifjú is a gyülekezetünkből.

A 86. Zsoltár igéjének meg hallga tá -
sa és az ,,Áldásoddal me gyünk” kez de -
tű református ének eléneklése után kis -
buszunk a hepehupás szilágyság fele
vet te útját.

Zsibó neve szorosan összefonódik
Wesselényi Miklós nevével, akiről Nyí -
rő József ,,A zsibói bölény” című re gé -
nyét írta, aki elvitathatatlan érdemeket
szerzett politikai téren legjobb barát já -
val, Széchenyi Istvánnal együtt, aki nek
szobra – Fadrusz János alktotása – ott
díszeleg Zilah főterén, aki a pórnéppel
saját nyelvén beszélt, akinek népe imá -
ba foglalta nevét. Hősként emlegették
az 1846-os pesti árvíz kapcsán, akinek
cselekedetét Jókai Mór is megörö kí tet -
te ,,Kárpáthy Zoltán” című regé nyé ben.
Bőkezű, különc, szeszélyes főúr volt.
Nyers indulata, emberi jószándéka mi -
att nem kedvelte a császári udvar, ő rült -
nek bélyegezték, letartóztatták, perbe fog -
ták és a Kufstein várbörtön csá szár tor -
nyába zárták. Művelt em ber volt, ked -
venc olvasmányai közé tartozott a ,,Bib -
lia”. Élete végét visszavonultan töltötte 
szülőhelyén, a  híres zsibói Wesselényi
kastélyban.

Wesselényi gróf maradandót alko tott
az utókor számára, hiszen még arány -
lag jó állapotban áll az általa épített kas -
tély. A több mint 30 évig épült barokk 

kastély mellett lovarda állt, aminek Eu -
rópa-szerte híres volt a ménese. Az é pü -
letet angolpark vette körül, aminek ki -
a lakítására Bécsből hozatott kertész gon -
doskodott, tavirózsás tavat, egy ü veg -
há zat építettek a téli kert számára. Az
épület ebédlőjének falára csataje lene tet
festett a szebeni Franc Neuhauser fes -
tő, akit első erdélyi útja alkalmából mun -
ka közben talált Kazinczy Ferenc is, a -
ki nek fia, Kazinczy Lajos, 1849. aug. 25-
 én az udvarba letette a fegyvert és a 
kastély nagytermében aláírta a hiva ta -
los okmányokat.

Államosítás után az épületből min -
den mozdítható dolgot elloptak, a fest -
ményt lemeszelték, majd iskola, bent la -
kás, pionírok háza működött falai kö -
zött. Az örökösök visszakapták az épü -
letet és a 10 hektáros kastélykertből 1,3 
hektárt, amit most másfélmillió euroért 
árusít egy ügyvédi iroda.

A botanikus kertet a ma is nevét vi se -
lő Vasile Fati biológia tanár alapí tot ta. Az
üvegházak növényei és a több száz külön -
böző kaktuszfélék lenyűgöztek ben nünket,
majd a 23 medence akvá riu mában úszkáló
halakon - az édesvízi cá pa és a vér szom -
jas piránhák - csodálkoztunk. Végigsé tál -
tunk a japánkertekben, a va daspark szár -
nyasállatait is megnéztük, gyönyör köd -
tünk az úszkáló hattyúk szép ségében.

Elmélázva a látottakon és elgon dol -
kozva a hallottakon az almásgalgói ter -
mészetvédelmi terület, a Sárkányok kert -
je fele robogott autónk. A világon egye -
dülálló szabálytalan sziklák érdekes for -
mái - torony, gomba, kúp, oszlop, em ber
és állatfigurájú tömbök -, 10-12 mé teres
alakzatai díszítik a kertet. Az alakzatok 
nevei - Szerzetesek, Katonák, Szá za dos,
Öregember, Éva, Sárkányfiú, Sárkány -
lány - és formájuk lenyűgöztek ben nün -
ket. Meghallgattuk a szegény kővé át -
kozott pásztorleány legendáját is egy he -
lyi kislánytól.

Utolsó állomásunk Erdőszáda volt, 
ahol megnéztük az óriási mamutfenyőt 
azon a birtokon, amit 1810-ben De gen -

feld Miksa vásárolt meg a Hu nyadiak -
tól. Ma a gyümölcsös elhanyagolt ál la -
potban van, gondozatlan, egyedüli é kes -
sége a magasba emelkedő, ritkaságnak
tekinthető mamutfa. Kis csapatunk nyúj -
tott karral körbefogta a barázdás kérgű
fát, a száraz fűben tobozokat keres gél -
tünk és az almafák termését is meg kós -
toltuk.

Kellemes napot töltöttünk együtt. Új 
élményekkel gazdagodva tértünk haza
otthonainkba, amiért Istenünknek mon -
dunk hálát és köszönetünket fejezzük
ki a szervezésért Tamasan Éva elnök -
nőnek.

Lakatos Nella nőszövetségi jegyző

14 tanuló a Felsőbányai Autószállítási
Műszaki Kollégium mag yar nyelvű

előkészítő és első osztályában
A Felsőbányai Autószállítási Műszaki Kol -

légium mag yar nyelvű előkészítő osztályá -
ban 10 gyerek, az első osztályban pedig 4
gye rek kezdte meg a 2014-2015-ös tané -
vet.

György Gizellával, a két osztály új taní -
tónőjével szeptember 10-én találkoztam e -
lőször. A Nagybányán született 36 éves pe -
da gógus a Marosvásárhelyi Kántor- és Ta -
nítóképző Főiskolában szerzett  diplomát.

Pályaválasztásában meghatározó sze re -
pet játszott Lakatos Etelka, a tanítónője, a -
ki derűs, érzelemgazdag légkört teremtett,
érthetően magyarázott, szárnyakat, önbi zal -
mat adott tanítványainak és a szülőkkel ál -
landóan szoros kapcsolatot tartott.

Amikor átléptem a két osztály közös tan -
termének küszöbét, György Gizella tanít vá -
nyaival szemléltető eszközöket készített, és
időnként elbeszélgetett velük. Beszélge té sük
közben gyakran mosolyogva simogatta meg
nebulói fejét.

A szemléltető eszközök megkönnyítik az 
ismeretek elsajátítását. Rövidesen betű zsá -
kot ka pok, és volt marosvásárhelyi kol lé gá -
im segítségével egyéb korszerű szemléltető 
eszközt is szerzek - magyarázta, a kékes szí -
nű, tiszta falon tarkálló ábécére és szám táb -
lázatra mutatva, amelyeket elődjétől ,,örö -
költ”.

A tágas, világos tanterem faragcsá lás -
mentes, fényes padjain a bárányfelhők mö -
gül kibújt bágyadt napsugarak táncoltak.
A nagy táblán nem éktelenkedett repedés.

Jobb oldalon, a fal mentén 10, inter net -
tel összekötött számítógép sorakozik.

- A számítógép hatékony segédeszköz,
a fegyelmezetlenek figyelmét is leköti, de
nem pótolhatja a szívvel-lélekkel nevelő,
hi vatástudattól fűtött pedagógust - je gyez -
te meg az új tanítónő.

Azt is megtudtam tőle, hogy mindig bol -
dog lesz, amikor a világra rácsodálkozó, ő -
szinte tanítványai bizalommal fognak for dul -
ni hozzá. Az ő véleményüket is meghall gat -
va fog tanácsokat adni nekik.

Ott-tartózkodásomkor feltűnt, hogy állan -
dóan közepes hangerővel beszélt a gyere -
kekkel.

- Soha nem fogok kiabálni az osz tály -
ban. Ha csupán egy picit fogom felemelni
a hangom, tanítványaim abból is meg fog -
ják érezni, érteni, hogy valamivel elége det -
len vagyok - magyarázta a tanítónő.

Csupán akkor tűnt el a mosoly az ar cá -
ról, amikor az új tankönyvek iránt érdek -
lődtem. Az új digitális tankönyvek még nem
érkeztek meg. A tanfelügyelőségen sem tud -
ják, hogy a gyerekek mikor vehetik kézbe
ezeket a tankönyveket, amelyek egyes for -
rá sok szerint tankönykiadók hibái miatt kés -
lekednek.

Búcsúzáskor György Gizella még az is
hangsúlyozta, hogy a szülő és a tanítónő e -
gyüttműködését szintén az eredményes ta -
ní tás fő tényezőjének tekinti, ezért türel met -
lenül várta a szülőkkel való első talál ko -
zást. Hiszem, hogy a szülők hamarosan azt
fogják tapasztalni, hogy gyerekeik otthon
fogják érezni magukat a tanítónő által te -
remtett derűs, feszültségmentes légkörben.

Boczor József

Tanévkezdés a Németh
László Elméleti Líceumban

(folytatás az első oldalról) napokkal ké sőbb
még csak egy teljesen üres osztályterem állt
a rendelkezésünkre – és ennek is ör vend -
tünk. Igazi összefogásra, nagy-nagy hitre
és pályázatokból, civil forrásokból szár ma -
zó aranytartalékokra volt szükség ahhoz,
hogy ma fogadni tudjuk a gyermekeket.
Köszönet Kerekes Gabriella óvónéninek.
Hozzá utóbb Misner Ágota óvónéni fog csat -
lakozni. 

Amikor a nyár elején kiderült, hogy a
cintermi elemi osztályok a Németh László
Elméleti Líceum épületében kezdik meg a tanévet, pontosan tudtuk,
hogy ennyi helyünk nincs. Hogy mi magunk is belakjuk rendesen az é -
pületet, termekre, díszteremre, diáktanács-teremre lenne nekünk is szük -
ségünk, nincsenek raktárhelyiségeink, kevés a média-terem.

És ennek ellenére ma 4 vadonatújan berendezett osztályterembe ér -
kezhetnek a kisdiákok. Falat emeltünk, padlót raktunk, 6 osztály ter -
met és egy lépcsőfeljáratot kifestettünk, bútort cipeltünk, padot cse rél -
tünk, táblát vásároltunk, fogasokat gyártottunk, szemléltető eszkö zö -
ket költöztettünk, tankönyveket hoztunk – és készen állunk arra, hogy 
közénk érkezzetek. Ideiglenesen, de a legjobb körülmények közé. Mind -
ez nem jöhetett volna létre, ha nincs a személyzet, ha nincsenek a pe -
dagógusok és családjaik – és ha nincs ehhez a Schola Pa ren tis E gye -
sület anyagi támogatása. Nekik köszönjük a nyertes pályázatokat, me -
lyekből bútort tudtunk venni, a civil források kezelését, a napi szinten
történő együttműködést. 

Köszönjük a vállalkozóknak, akik értünk dolgoztak, s akik min dig-
 mindig többet tettek értünk, mint amit bármilyen számlára rá lehet ír -
ni, köszönjük a gyors munkát, a minőséget, a megértést, rugal mas sá -
got. Köszönjük ismét azoknak, akik kisiskolás bútorral láttak el ben -
nünket – enélkül elképzelhetetlen lett volna a hozzánk való költözés.
Köszönjük azt, hogy valahol Hollandiában, s valahol Kaliforniában
olyan közösségek élnek, akik anyagiakkal tudnak támogatni ben nün -
ket. Ha ők hisznek a nagybányai mag yar oktatásban, nekünk ma gunk -
nak is hinnünk kell. Nincs más dolgunk, mint azt mondani, igen, lá -
tom, hogy a Németh László Elméleti Líceumban dolgoznak, hogy hi -
tük van, s tenni akarnak értünk. Látom a munkát és látom a célt. És én
ezért akarok némethlászlós lenni.

dr. Váradi Izabella igazgató
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (7.)
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
Június 21., szerda:

Elég későn hozták fel a reggelit - már
10 óra volt. De látszik, hogy a németek
élelmeznek bennünket, változatosabb az
étrend. 

A hazulról jelzett csomagomat még
mindig nem kaptam meg - Bönci tíz szál
gyufát küldött a levelében. Megö rül tem,
mert már vagy két hete gyufa nélkül va -
gyok. Esett az eső, úgyhogy a bunker -
ásás szünetelt. 

Tegnap kb. húsz zsidó mun ka szol -
gálatost kapott a zászlóalj. Fát hor da nak
a bunkerok építéséhez. Van közöttük ügy -
véd, mérnök, orvos. Sajnálom őket, szá -
nalmasan néznek ki, lerongyolódva, le -
soványodva. 

Június 22., csütörtök:

Ma is a bunkerásás. De amint elkez -
dett szemerkélni az eső, a sátrainkba búj -
tunk. De aztán olyan zuhi jött, hogy a
sátorlapunk is átázott. 

Később beszólt a sátramba Jaku sovszki
őrvezető, hogy készüljek fel, megyek
be velük (a vételezőkkel) Gura-Pu ti lei -
be, s vigyem a kerékpáromat is. Irtó za -
tosan ömlött az eső, amikor hatan út nak 
indultunk. Jass szkv. is velünk jött, tő -
le tudtam meg, hegy mi ketten a zsold -
névjegyzéket fogjuk írni. 

Egy folyócska mellett haladtunk eny -
he lejtésű úton. Később az út melletti
erdei házban pihenőt tartottunk. Be men -
tünk, tejet és tojást kaptunk. Jass szkv.
egy tyúkot vett az öreg ukrántól 20 da -
rab elázott Honvédért. De amíg bent a
szobában az üzlet kötődött, Juhász Mis -
ka egy bot segítségével egy másik tyú -
kot is szerzett. Úgy eltalálta, hogy ész -
re sem vették, és máris bent volt a mál -
háskosárban. Nemsokára elértük a Cze -
remosz folyót, ahol egy aránylag príma 
köves útra tértünk. Eddig a Towarnitza 
folyó mellett jöttünk, amelyik itt ömlik 
bele a Czeremoszba. Az eső elállt, úgy -
hogy ingre vetkőzve mentünk tovább.
Amint az útra értünk, egy autó robo gott
el mellettünk. Egy hónapja már, hogy

nem láttam ilyesmit. Több falu mellett
haladtunk el. Az út, amelyen jöttünk, Bu -
kovinában van. A Czeremosz túlsó ol da -
la már Galícia. Az első falu, ame lyet é rin -
tettünk, az egyik térképen Pet rasze, egy
másikon Petialle néven sze repel. Az it te -
ni lakosság szerint a falu neve: Petro sia.
A faluval szemben, a fo lyó másik ol da -
lán, az eléggé nagy ki terjedésű völgy -
katlanban Bialobe recz ka házai látha tók.
Itt Biloberaczkának nevezik. Kb. egy
óra múlva elértük Ma renicani községet. 
(A postaépület falán így volt kiírva, a mi
térképünkön, Ma renicze.) A folyóhoz
la puló északi ol dalával szemben fekszik 
Chorocowa (itt Chorowa) a déli szélével
szemben, szin tén galíciai földön, terül el
Ber win ko wa. Még néhány percnyi gya -
loglás, és Gura-Putileiben (Uscie Pu til -
lában) va gyunk. 

Vételezőink nagyon jó helyen lak -
nak. Rövid időn belül tűz pattogott a
sparheltben, és Jass szkv. elkezdte a tyúk -
paprikás megteremtését. Én alsónad -
rágra vetkőzve megszárítottam a nad -
rágomat és a zubbonyomat, majd mo -
sást rendeztem a Czeremoszba torkolló 
Putillában, amely a házhoz tartozó kert 
végében folyik. Utána pénzesu talvá nyo -
kat címeztem. 

Időközben megtudtuk, hogy holnap 
vagy holnapután rumot kapunk. Mind -
járt üzletet kötöttem Jassal. Odaadom
a rumomat egy félnapi kenyéradagért.
Később megint elkezdett zuhogni az eső.

Ha a Jenezelon is így esik, a kintiek
bizonyára beáztak a sátraikban. Nem -
sokára készen lett a tyúkleves és a tyúk -
paprikás. Nagyszerűen sikerült. Jóí zű -
en fogyasztottuk el. Fent a hegyekben
ilyesmiről nem is álmodhatunk. 

Még világos volt, amikor lefe küd tünk.
Csakhamar mély álomba merülve ela -
ludtam.

Június 23., péntek:

A zsoldnévjegyzéket készítettük dél -
után ötig. 

Reggelire fasírozottat ettünk Jassal. 
Még tegnap készítette a tyúkok ne me -
sebb részeiből. 

A délutáni órákban egy kb. 12 éves
kislányt fogtak ki holtan a sebes sodrú
Putillá-ból. Valószínűleg a folyó felső
folyásán csúszhatott bele a habokba,
mert - állítólag - a falubeliekből nem is -
mert rá senki. 

Estefelé Kiss István szakaszvezetőt
értesítették, hogy holnap reggel öt óra -
kor páncélromboló tanfolyamra megy
Stanislawow környékére. Mindjárt hoz -
zálátott a csomagoláshoz. 

Holnap még idelent maradok, va sár nap
reggel megyek fel a vételezőkkel. A cso -
magomat még mindig nem kap tam meg,
pedig ez a tízedik napja, hogy ott hon fel -
adták. Ma levelet sem kap tam, tegnap sem.

Június 24., szombat:

Későn keltünk. Tűrhető volna a front -
szolgálat, ha így telne, mint a len ti ek -
nek itt Gura-Putileiben. Napokon át nem
csinálnak semmit. Többnyire órák hosszat
csak heverésznek. Persze ezt csak én lá -
tom így, bizonyára nekik is vannak kö -
telességeik, ők sem nyaralni jöttek a Kár -
pátok innenső felére. 

Mivel a zsolddal készen lettünk, a
mai napot pihenésre szántuk. Délelőtt a
kerékpáromat hoztam rendbe a Putilla
partján. Ott egy ukrán kislánykával be -
szélgettem, 8-9 éves lehetett. Meg tud -
tam tőle az itteni emberek egyes ruha -
darabjainak a neveit. A férfiak felső -
testükön birkabőrből készült tyeplárt (be -
kecs) viselnek, amely alatt szvjeder (szvet -
ter) és ez alatt a szorocska (ing) van.
Nadrágjuk házilag készült gyapjú a nyag -
ból van varrva. Az asszonyok-leányok
fején fuszka (kendő) van kötve, úgy, mint

a mi asszonyaink szokták kötni tész ta -
gyúrásnál, de az itteniek egy kicsit fel -
jebb kötik. A zapuszka (szoknya) egy
kb. l,20 méter hosszú gyapjúszőttes, a -
melyet maguk köré csavarnak, és a de -
rekukon pojisz-szal (szoknya-zsinór) erő -
sítenek meg. Felsőtestükön, hűvösebb
napokon blyuza-t (blúz) viselnek. Most
legtöbbjük - férfiak és nők egyaránt me -
zítlábosan járnak. Ha hűvösebb az idő,
bocskort vesznek fel a lábukra. 

Június 25., vasárnap:

A kora hajnali órákban indultunk
vissza a Jenezelora, a vételezőkkel e -
gyütt. Kocsival mentünk, mert a raktár
nagyobb részét le kell szállítani a hegy -
ről. Hogy miért, azt nem tudom. 

Mire felértünk, eleredt az eső is. A -
míg lent voltam a faluban, a szomszéd
hegyre lettünk lakoltatva. 

Éppen levelet írtam Böncinek, ami -
kor távirat érkezett, mellyel riadót ren -
deltek el. Állítólag 1200 partizán tűnt
fel az ezredparancsnokság sávjában. Jár -
ő rbe lettem beosztva. Feladatunk egy
völgy átfésülése volt. Utána lesállásba
helyezkedtünk, de nem történt semmi,
a partizánok közül egyet sem láttunk. 

Délután a közeli elhagyott tanyák kör -
nyékére beszerző útra mentünk. Egy ke -
véske burgonya volt az eredménye. De 
majdnem pórul jártunk, mert vissza fe -
lé jövet csapatcsendőrökkel talál koz tunk. 
Nem sok hiányzott, hogy bevigyenek
az alezredesünkhöz. Biztosan meg bün -
tetett volna minket. 

Estefelé nyiratkoztunk, a parancs ér -
telmében, kopaszra.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

A kézírás, mint folyamat
Most, amikor gyermekek ezrei elő ször

vettek kezükbe írószert, felvetődik a kér -
dés, ötven év múlva az ő unokáik is fog nak
még írni tanulni? Az Egyesült Álla mok -
ban már alig, vagy egyáltalán nem ta nul -
nak a diákok folyóírást. Helyette a tíz uj -
jas gépírás lett kötelező.

Első látásra valóban időhúzásnak tű -
nik a botocskákkal és vonalacskákkal va -
ló bíbelődés. A dolgok azonban másképp 
állnak; az írás kialakulása egy folyamat. Az írás alapvető művelet, elsődleges
a gyermek számára annak megértésében, hogy mit jelent az, hogy lépésről lé -
pésre tökéletesítjük az emberi lény ama képességét, amelynek segítségével meg -
érti, kifejezi, sőt meg is változtatja a világot, amelyben él. Más szavakkal: a lé -
nyeg nem az, hogy ki milyen szépen fog majd írni, hanem – ismétlem – annak
megértése, hogy az írás egy fejlődési folyamat, méghozzá egy türelemre és ki -
tar tásra ösztökélő lépcsőzetes folyamat, alkalom arra, hogy minden gyerek ki -
fejezhesse saját énjét. 

Ha szétnézünk magunk körül, máris láthatjuk, mit jelent megfeledkezni a
fejlődési folyamat eszméjének lényegéről!

19. alkalommal szervezték meg 
a tájképfestő telepet

Szeptember 13-án nyitották meg a nagy -
bányai Városi Színház előcsarnokában a
XIX.  Felsőbányai Tájképfestő Telep ki ál -
lí tását, amelynek résztvevőit (művésze ket
és közönséget) Véső Ágoston festő mű vész
üdvözölte mag yar és román nyelven.

Nincsenek a festőtelepen műhelyek, a
természet nyújt eredeti műhelyeket a fes -
tőknek - fogalmazott Véső Ágoston. Ma -
gyarországi, ukrajnai és romániai mű vé szek
mutatkoztak be munkáikkal, név szerint: 
Véső Ágoston, Fábián Irén, Pop Simion,
Xántus Géza, Kovács Mátyás, Bráda Ti bor, 
László Dániel, Deák Ilona, Buhály József, 
Lendecyki Tímea, Kopriva At tila, Catavei
Nicolae, Szakács Imre, Lukács Katalin,
Kliszka János, Filcz Leopold.

A festőtelep vezetője egyebek mellett azt is elmondta, hogy kezdetben, az
első négy évben Láposbányán szervezték meg a tábort, ezt követően pedig
Felsőbányán fogadták a művészeket. Eddig összesen 11 országból 125 alkotó 
vett részt ezeken az alkalmakon.

A kiállítás mögött egyévi munka áll, éppen ezért a főszervező számára ért -
hetetlen és fölöttébb kellemetlen, hogy pár nap alatt eltűntek a hirdető he lyek -
ről az alkotóközösség mun káját reklámozó plakátok.

A következő felszólaló Ludescher István alpolgármester volt, aki szintén két
nyelven üdvözölte a művészeket. Hozzáfűzte, hogy ennek a kez de ménye zés nek
a szíve-lelke a Munkácsy-díjas Véső Ágoston. Ugyanakkor azt sem szabad el -
felejteni, hogy az eddig elért erdmények Varga Imre lelkes munkáját is di csé -
rik. 

A plain-air stí lus hagyományait ápolni kell - szorgalmazta az al pol gár mes -
ter. Egyesek úgy tartják, a II. világháborúval leáldozott a Nagybányai Fes tő -
is kola csillaga, ám erre rácáfol ez a festőtelep is. Nagy eredmény, hogy im már
19. alkalommal kerül sor erre a táborra - mutatott rá az elöljáró. Nem könnyű
megszervezni egy hasonló telepet, főleg az anyagi feltételek e lő terem tése ne -
héz feladat. Ennek ellenére elmondható: a festőtelepnek igenis van jö vője. 

A képzőművészet nem csupán a városi tanács részéről kap támogatást, ha -
nem például japán részről is - közölte az egybegyűltekkel Ludescher István -,
ami az zal magyarázható, hogy Nagybányának még mindig sajátos hangulata,
vonzata van a képzőművészet kedvelői és támogatói körében.

Az  elöljáró arról is említést tett, hogy norvég pályázati támogatással újjá -
építik a Victoriei utcai festőtelepet.

A színházigazgatóság döntése értelmében a szombaton nyílt kiállítás meg -
határozatlan  ideig várja a látogatókat.

Varga Gábor
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A tanár előveszi a fela dat -
lapokat, és körbetekint a rémült 
diákok arcán:

- Fiaim! Nagy nap ez a mai!
Ma történelmet írunk!

***
Tanár magyarázza a vér ke -

ringést:
- Ha fejen állok, akkor a vér

a fejembe folyik, és a fejem vö -

rös lesz. Meg tudja valaki ma -
gyarázni, hogy ha a lábamon ál -
lok, a vér miért nem folyik a
lábamba?

Erre Pistike a hátsó padból:
- Mert a tanár bácsi lába

nem üres!
***

- Gyerekek - kérdezi a ta -
nár az irodalomórán -, hogy hív -
ják azt az írásművet, amelyet
csak kigondol valaki, és sem -
mi valóságalapja nincs?

Pistike jelentkezik:
- Adóbevallás!

***
Az első osztályban a taní tó -

néni megkérdezi:
- Mit mond a tehén?
- Múú.
- Mit mond a macska?
- Miáúúú.
- Remek! És az egér?
- Klikk!

***
Hittanórán a tanár felszólít

egy csinos diáklányt:
- Kisasszony, árulja el, hogy

hívták az első férfit?
A lány elpirul, és dühösen

így szól:
- Szégyellje magát, tanár úr!

Ez az én magánügyem!

***
A diák felhívja éjfélkor a ta -

nárát.
- Tanár úr, alszik már?
- Igen. Miért?
- Mert én még tanulok, te

köcsög!
***

- Elegem van belőle, hogy
itthon is csak a munkáddal fog -
lalkozol! Néha törődhetnél töb -
bet a családoddal is, nem csak
azzal a francos iskolával!

- Igazságtalan vagy velem
szemben, és ez nagyon rosszul 
esik! Most büntetésből leírod
százszor, hogy ,,Nem mondok 
többször ilyet a férjemnek!”

***
A fizika óra után az egyik

szemtelen gimnazista meg kér -
dezi a tanártól:

- Mi szükségünk van ne künk
arra, hogy fizikát tanuljunk?

- Ezzel a tárggyal életeket
lehet menteni.

- Ugyan, hogy lehet a fizi -
kával életet menteni?

- Úgy, hogy ez távol tartja
az ilyen közömbös diákokat,
mint maga, az orvosi egye tem től.

***
- Milyen volt az első napod

az iskolában, Pistike?
- Egész jó, de volt ott egy né -

ni, akit úgy hívnak, tanító, ő
mindenáron el akarta rontani a
szórakozásunkat.

***
- Tanárnő, szerintem nem

e gyest érdemeltem volna erre
a dolgozatomra.

- Szerintem sem, de ez a leg -
alacsonyabb osztályzat, amit ad -
hatok.

***
- Móricka, mi történt a há -

zi feladatoddal?
- Papírrepülőt hajtogattam

belőle, és valaki eltérítette.
***

- Móricka, hol a házi fela -
datod?

- Az úgy volt, tanár úr, hogy
elromlott a gázkazánunk, és min -

den papírt el kellett égetnünk a 
kandallóban, hogy ne fagy junk
meg.

***
- Pistike, mutasd, hol a házi

feladatod?
- Tanárnő, kérem, néhány

földönkívüli érkezett az űrből,
és magukkal vitték, hogy tanul -
mányozzák az emberi intelli -
genciát.

***
- Pisti, mikor szoktál fel éb -

redni hétköznap? - kérdezi a
tanár.

- Körülbelül másfél órával
azután, hogy beérek az iskolá ba.

***
- Anya, én nem tanulok töb -

bet! - mondja a kisfiú az anyjá nak.
- Miért?
- Mert tegnap a filmben lát -

tam, hogy lelőttek valakit azért, 

mert túl sokat tudott!

***
- Na, Pistike, ismered-e Ar -

chi médesz törvényét? Mondd
meg nekem, mennyit veszít a
súlyából a vízbe mártott test?

- Annyit, amennyi kosz le -
á zik róla.

***
- Anyu, az a házi feladat,

hogy írjunk fogalmazást arról,
akit a legjobban csodálunk. Én 
arra gondoltam, hogy rólad írok.

- Hát ez nagyon kedves tő -
led, kislányom.

- Akkor felsorolnál nekem
néhány dolgot, hogy miért is cso -
dállak?

***
- Elég lesz, tanár úr? - kér -

dezi a frlrlő diák.
- Nekem elég, magának e -

légtelen.

10 jel, ami arra utal, hogy rosszul tanulsz:
1. A tanár megadta a ,,kegyelem-egyest”.
2. Speciális dolgozatot kell írnod, ahol, ha helyesen írod

fel a neved, megvan a kettes.
3. Megvan a nyolc általánosod - három első, öt második.
4. Szóbeli feleletnél tényleg azt mondhatod, ami eszedbe

jut. Legyen az horgászat, rántott hús vagy akár a golf.
5. A tanárok kedvence vagy, mint a tökéletes elrettentő

példa.
6. Ha jelentkezel órán, a tanár csak szomorú mosollyal

megsimogatja a fejed.
7. Azt hiszed, a logaritmusra táncolni kell.
8. Elolvasnád a kötelező olvasmányokat, de a b-betű ki -

ol vasásával akadnak még nehézségeid.
9. Ötig el sem tudsz számolni, nem hogy olyan jegyet kapj.
10. Első órádon kinyitod a könyvet, majd felkiáltasz: ,,Eb -

ben betűk vannak!”, és kirohansz a teremből.

Egyetemi felvételin mondták:
 - Mi az önkormányzat?
 - Ahol az emberek sürgős dolgaikat elvégzik.

***
Széchenyi fő műve a Tőke.

***
Magyarországon 1849  után a hivatalos nyelv az osztrák.

***
A keleti kereszténység vezetője a tibeti láma.

***
- Mondjon párat a tízparancsolatból!
- Felebarátod feleségét szeresd!

***
- Mi a feminizmus?
- A feminizmus azt jelenti, hogy a nők el vannak nyomva

a férfiak alatt.
***

- Mi az RMDSz?
- Az RMDSz egy román alapítvány, a kuratórium elnöke

Tőkés László.
***

- Ki jelenleg a köztársasági elnök?
- Nem tudom, mert szerintem alkalmatlan.

***
- Hogyan végződik a Ham let?
- Meghajolnak a színészek.

www.robban.huIskola Srácok, mi lehet ez?...
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Kolozsvári bíróság:
jogos igény a mag yar

helységnévtábla
A kolozsvári polgármesteri hivatal

közömbösségének köszönhetjük, hogy 
a civilek megnyerték azt a pert, mely
kétnyelvű helységnévtáblák kihe lyezé -
sére kötelezi a városvezetést.

Ez a Kolozsvári Törvényszék napok -
ban kibocsátott, ma nyilvánosságra ke -
rülő hivatalos indoklásából derül ki. Az
ügyészek ebben elmagyarázzák, mi lyen
szempontok alapján adtak helyt a Hol -
landiában bejegyzett Eu ro pean Com -
mittee Hu man Rights Hun gar i ans Cen t -
ral Eu rope Alapítvány keresetének. Lás -
suk az érvelést nagyvonalakban.

- Az alperesek nem jelentek meg
egyetlen tárgyaláson sem, nem épí tet -
tek fel védelmet.

- A tárgyalási szakasz lejárta után
azzal érveltek, hogy a törvény csak 20
százalék felett kötelezi az anya nyelv -
használat biztosítását a kisebbségek szá -
mára.

- Igaz, hogy Kolozsvár magyarsága
nem éri el a 20 százalékot, de a köz i -
gazgatási törvény nem tiltja a több nyel -
vűség biztosítását a küszöb alatt sem.

- Ebből kifolyólag a mag yar felirat
kihelyezése a helyi tanács jóindu la tán
múlik.

- A mag yar érdeket képviselő fel -
peres joggal kéri a még érvényben lé -
vő, 2002-ben hozott tanácsi határozat
al kalmazását, mely mag yar és német
nyelvű tábla kihelyezését szabta meg,
de azóta sem ültették gyakorlatba.

- Diszkriminációnak minősül, hogy 
egyes városokban – például Nagy sze -
ben, Radnót, Nagyenyed, Élesd, Med -
gyes, Temesvár – a kisebbségeknek 20 
százalék alatt is jár a kétnyelvű tábla,
míg Kolozsváron megtagadják a mag yar
lakosok ezen igényét.

- A kolozsvári magyarok számtalan
módon jelezték már, hogy igényük van 
a mag yar feliratokra. A strasbourgi ki -
sebbségi keretegyezmény 11. cikke lyé -
nek 3. bekezdése is garantálja ezen i -
gény teljesítését. 

A városvezetés közömbössége már
csak tíz napig kellene tartson. Ennyi
i dő áll rendelkezésükre, hogy meg tá mad -
ják a döntést. Ha nem teszik meg, ak -
kor a felperes civil szervezet kihe lyez -
heti többnyelvű helységnévtábláit a vá -
ros öt főbejáratához. Erre akkor is re á -
lis esély mutatkozik, ha az önkor mány -
zat „észbe kap”, és megóvják a bíró -
sági döntést, hiszen nem nyújtottak be
védekezést alapfokon, így az új per -
rendtartási törvény szerint nincs mire
építeniük a védekezést másodfokon.

A Transindex megkereste a város há -
za szóvivőjét az ügyben. Oana Buzatu: 
elmondta nem kapták még kézhez az
indoklást, de a hatályos törvények arra
kötelezik a polgármesteri hivatalt, hogy
minden fellebbezési lehetőséget hasz -
náljon ki és támadja meg az intéz ményt
elmarasztaló bírósági döntéseket.

(foter.ro)  

Egy élet a közösség
szolgálatában

Az idei koltói Petőfi-ünnepség egyik meghitt pillanata volt, a -
mikor VARGA KÁROLY református lelkipásztor, a Nagybányai
Egyházmegye nyugdíjazás előtt esperese átvehette a Koltó Dísz -
polgára kitüntetést a település képviselőitől. A magunk részéről az
esemé nyen el hangzott Laudáció közzétételével gratulálunk az
elismeréshez.  

Könnyű nagyot, szépet monda ni-
 ír ni egy egyszeri hősről, aki kiment egy
fuldokló gyereket a megáradt fo lyó -
ból, feláldozza egészségét, esetleg az
életét a nemzetért, hazáért, egy ne mes
eszméért.

Ezekből egy ideig híranyag lesz,
majd egyesek emléktáblát, mások szob -
rot kapnak, egy ideig évente megem lé -
keznek róluk, aztán a történelem köny -
vekbe kerülnek porosodni.

Mit lehet mondani egy emberről,
aki harminchét évvel ezelőtt annyira
része lett két falunak, mint a hajnali
ka kaskukorékolás, a reggel munkába
si ető, este pedig fáradtan hazaballagó 
földműves, a harangszó vagy a temp -
lomtorony.

Milyen természetes, hogy nem csu -
kott autóban robog végig a falun, eset -
leg visszabiccentve röviden a köszö -
nő embereknek, hanem biciklin teker,
esetleg gyalog battyog át a házak közt
és harsányan előre köszön a szembe
jövő vagy az udvarokban tevékeny ke -
dő polgároknak.

Mert Ő a Tiszteletes Úr! 
Ugyan, mit is lehetne mondani ar -

ról, hogy számára nincs túl korai, vagy
kései időpont, ha valaki beszélgetni a -
kar, tanácsot kérni, vagy autóztatni kell
egy rászorulót, beteget. Pedig előfor -
dul, hogy a köszönöm elég furcsán,
fordított előjellel érkezik: rágalom, tá -
madás, rosszindulatú pletyka formá já -
ban. De hát, aki az eke szarvára tette a 
kezét…

A munkában eltöltött évtizedek ma -
radandó nyomokat, jeleket is hagy nak
a község térképén: új parókia építése, 
a templomok külső-belső felújítása,
orgonák javítása, közösségi ház épí -
té se, ravatalozók létesítése. Ezekben
oroszlánrésze van a szervező munká -
nak. Egoista, magának való világunk -

ban nem kis dolog meggyőzni az em -
bereket, hogy munkájuk, idejük, jö ve -
delmük egy részét a közösség érde ké -
ben használják fel.

Aztán az újraalakuló község is tá -
mogatásra szorul. Az alig elkészült kö -
zösségi házból olyan természetesen
lett polgármesteri hivatal, mint egy
hétköznapi jó napot.

Az új községháza építésénél a Tisz -
teletes Úr is úgy cipelte a téglát és a
habarcsot, mint bárki más, példát mu -
tatva mindenkinek.

Az egyházi kórus támogatása, ki -
szállások, illetve más közösségek fo -
ga dásának megszervezése, mind-mind
közösségépítést jelent. Kapcsolatok
kiépítése, ápolása, befolyásos egyhá -
zi és közéleti személyiségekkel, a köz -
ség anyagi és szellemi fejlődése ér -
dekében, fontos része a Tiszteletes
Úr munkájának. Mindamellett, ritkán 
használja a személyes névmás egyes
szám első személyét, az én szócskát.

Soli Deo Glo ria.
Az alázattal, szerénységgel végzett 

szorgalmas munka jelent igazi érté -
ket, hozza meg a gyümölcsét.

Ahogy már elmondtam, lehetetlen 
egy több évtizedes, munkában eltelt
életszakaszt pár mondatban bemu tat -
ni. Meggyőződésem, hogy a jelenle vők
közt alig akad valaki, aki ne tudna még
sokkal többet is elmondani.

Közösségünkért végzett, áldoza tos,
kiváló munkájának szerény méltatása -
ként, remélve, hogy továbbra is tagja
marad ennek a közösségnek, önkor -
mányzatunk a Koltó község díszpol -
gára címet adományozza Nt. Varga
Károly esperes Úrnak.

A Jó Isten adjon erőt, egészséget a 
további munkához.

Koltó 2014. szeptember. 7.

Nagyváradon kiállították
a Partium zászló- és címerterveit

Nagyváradon kiállítás nyílt azokból 
a partiumi zászló- és címertervekből,
amelyeket a Partiumi Autonómia Ta -
nács (PAT) által meghirdetett pályá -
zat ra küldtek be – közölte szombaton
az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács
(EMNT) az MTI-vel.

A május végén kiírt pályázatra 18
pályamunka érkezett, melyek közül egy
heraldikusból, történészből, grafikus ból
és földrajztudósból álló szakértői bi -
zottság választja ki a Partium majdani
jelképeit. A szélesebb közönség egy hó -
napig láthatja a terveket.

A pályázat kiírásakor a szervezők
közölték: az erdélyi országgyűlés 1659-
 ben Szászsebesen elfogadott határo za ta
írja le az erdélyi nemzetek jelképeit, és
rendelkezik azok elkészítéséről és hasz -
nálatáról. A pályázati kiíráshoz mel lé -
kelt, 355 évvel ezelőtti határozat a négy
folyóvizet és a kettős keresztet jelöli
meg “Magyarország Erdélyhez incorpo -

ráltatott része” jelképeként. Partium pe -
csétnyomója és címere azonban a vá ra -
di vár török kézre jutása miatt sohasem 
készült el.

A tájékoztatás szerint a kiállítás pén -
tek délutáni megnyitóján Csomortányi
István, a PAT elnöke elmondta, a Par -
ti um bő másfél évtizedes lemara dás ban
van a székelyföldi autonómia küzde lem -
hez képest, amely szintén a székely jel -
képek elkészítésével kezdődött. Cso mor -
tányi hozzátette, jól tudják, a Partium
leendő jelképeit ugyanolyan táma dás -
sorozat fogja érni, mint a székely szim -
bólumokat. Úgy vélte azonban, hogy
az esetleges támadások akár hasznára
is válhatnak az önrendelkezési moz ga -
lomnak. A PAT elnöke hangsúlyozta,
hogy a Partiumban élő 400 ezer ma gyart
ugyanúgy megilleti a területi önren del -
kezés joga, mint a Kárpát-medence más
területein élő magyarokat.

(budaorsiinfo.hu)



Ötvenéves parkolási
bírságot egyenlítettek
Ezer lírára büntették 1964-ben Bob

Athertont az olaszországi Lericiben,
mert szabálytalanul parkolt kismotor -
jával. Az amerikai férfi idén egyen lí -
tette ki büntetését, 50 dollárt küldött a
liguriai kisváros illetékeseinek. Az ari -
zonia Phoenixben élő Ather ton, aki
egy mérnökcéget vezet, középiskolás -
ként utazta be két barátjával Európát
1964-ben. Az 50 évvel ezelőtti út tár -

gyi emlékei között kutakodva találta
meg a Vespájára függesztett parkolási
bírságot, amely ezer lírára rúgott. Fel -
éb redt a lelkiismerete, amiért annak
idején nem egyenlítette ki a számlát.
“Olaszországban diákszállókon lak tam
és Vespával közlekedtem. Utazáson
utolsó napján bírságoltak meg” - idézte 
fel a The Daily Tele graph brit napilap -
nak a történteket. Van pár barátom
Olaszországból, és megírtam nekik,
hogy szeretném kifizetni az összeget.
Ötven dollárt tettem egy borítékba és
néhány hete elküldtem. Választ nem
kap tam. Szerettem volna rendezni a dol -
gokat, az is lehetséges, hogy oda uta -

zom - mondta Ather ton. A brit lap
meg kereste az olasz város polgármes -
terét, aki méltatta a gesztust, amelytől
azt reméli, hogy más turistáknak is
példaként szolgál. Köszönöm Ather -
ton úrnak magam és a város nevében,
nem felejtek el válaszolni neki, és sze -
mélyesen köszönöm meg becsületes -
ségét - mondta Marco Caluri. (mti)

A leghatékonyabb
öregedésgátló:
ülj kevesebbet

Az ülve töltött idő csökkentése le -
het a leghatékonyabb módja az örege -
dés lassításának - állítják svéd kutatók.
A Brit ish Jour nal of Sports Med i cine
című folyóiratban közölt tanulmányuk
szerint a túl sok ülés megrövidíti a kro -
moszómák végein található “védősap -
kákat”, az úgynevezett telomereket,
amelyek megakadályozzák, hogy sejt -
osztódáskor sérüljön a genetikai infor -
máció. A rövid telomerek a korai öre -
gedéssel, betegségekkel és korai halá -
lo zással vannak összefüggésben, ami
azt jelenti, hogy az ülve töltött idő
csökkentése segíthet meghosszabbí ta -
ni az életet azáltal, hogy megóvja a
DNS-t az öregedéstől. Meglepő mó -
don azonban a testedzés mennyiségi nö -
velése nincs hatással a telomerek hosz -
szára. A stockholmi Karolinska Egye -
temi Kórház professzoraként dolgozó
Mai-Lis Hellenius szerint sok ország -
ban válik egyre népszerűbbé a rend -
sze res testmozgás, az emberek ugyan -
akkor több időt töltenek ülve. A szak -
ember szerint sokan aggódnak amiatt,
hogy már nem csupán az alacsony fi -
zikai aktivitás, hanem a sok ülés, az ülő 

életmód is jelentős fenyegetést jelent
az egészségre. “Feltételezésünk szerint 
a kockázati csoportba sorolható idősek 
esetében az ülve töltött órák számának
csökkentése fontosabb, mint a test -
mozgással töltött idő növelése” - idézte 
Helleniust a The Daily Tele graph című 
brit lap honlapja. A telomer a DNS-t
“becsomagoló” makromolekula, a kro -
moszóma végén helyezkedik el és fel -
adata, hogy óvja a kromoszómát és
megakadályozza, hogy sejtosztó dás -
kor sérüljön a genetikai információ.
Ahogy az em ber öregszik, a telomerek
rövidülnek, szerkezetük gyengül, ami
azt üzenheti a sejteknek, hogy hagy ja -
nak fel a osztódással és pusztuljanak
el. A mostani vizsgálat során a kutatók
49 túlsúlyos, döntően ülő életmódot
folytató, hatvanas éveik végén járó
em ber vérsejtjeiben mérték a telome -
rek hosszát. Az alanyok fele hathó na -
pos edzésprogramban vett részt, a töb -
biek nem. A résztvevőket lépésszámlá -
lóval szerelték fel, kérdőív segítségé -
vel mérték, hogy napjában mennyi időt 
töltöttek ülve és naplót vezettek a fizi -
kai aktivitásukról. Az eredmények sze -
rint minél kevesebb időt töltött ülve
valaki, annál hosszabbak voltak a telo -
merei és annál nagyobb volt az esélye a 
hosszabb életre. (mti)

Kiderült, ki volt
Hasfelmetsző Jack

DNS-vizsgálatok alapján fényt de -
rí tettek Hasfelmetsző Jack kilétére: a
híres sorozatgyilkos a lengyel szár ma -
zású fodrász, Aaron Kosminski volt,
akit már a nyomozás során is gyanú sí -
tottak, de végül nem tudták bebizo nyí -
tani a bűnösségét – írja az In dex a
Daily Mailre hivatkozva. Hasfelmet -
sző Jack gyilkosságai eddig rejtélyt je -
lentettek a kriminológusok számára, és 
megannyi könyv, film, és összeeskü -
vés- elmélet született róluk. A rejtély
megoldására 126 évet kellett várni: az
egyik áldozat kendőjén ugyanis nem
csak a saját, hanem a gyilkos véréből is 
találtak, amit Dr. Jari Louhelainen, egy 
finn biológus vizsgált meg. A vizsgálat 

során a professzor összehasonította az
áldozat és a gyilkos DNS-ét a leszár -
ma zottaikéval, és ezek alapján bebizo -
nyo sodott, hogy Aaron Kosminski volt 
a gyilkos. Az öt gyilkosságot 1888
őszén követte el Kosminski a kelet-
 lon doni Whitechapelben. Az azóta el -
telt időszakban több mint száz embert
gyanúsítottak az ügyben, többek közt
Viktória királynő unokáját Al bert
herceget, Wal ter Sickert, a posztim -
presszionista festőt, és a liberális mi -
nisz terelnököt, Wil liam Glad stone-t.
(daily mail via in dex)

“Iszlám Állam-szóró -
lapok” jelentek meg

magyarországi
falvakban

Komárom-Esztergom megye két te -
lepülésén, Nyergesújfaluban és Süttőn
egy magát az Iszlám Állam vezető jé -
nek, Abu Bakr al–Baghdadinak neve -
ző illető több helyen is dzsihádista szó -
rólapokat tett ki - írja a hvg.hu. A rend -
őrség eljárást indított közösség elleni
uszítás miatt. A szórólapon az Iszlám
Állam zászlaja is szerepel - írja a Blikk -
re hivatkozva a portál. Azoknak, akik
az Európai Unió és a nyugati szenny
el len dolgoznak, kötelességük meg -
tisz títani a földet – olvasható a szent
háborúra buzdító sorokban. (hvg)

Az asszonyokról
VÍZSZINTES: 1. “Minden asszony -

nak van egy ...” (Pi erre Wolf). 13.
Ré nyi Tamás filmje. 14. Rara ...; ritka
madár. 15. Hivatalos irat. 16. Bank ban
vannak! 17. Másképpen (lat.). 20. ...
pro ximus ardet Ucalegon; A veszély
már közvetlen közel van. 21. Kam bod -
zsai, német és francia gkj. 23. Szak ipa -
ri tanuló. 24. ... kelt; megelevenít. 26.
Könyvet megjelentet. 28. Igló centru -
ma! 29. Ilyen ház is van. 30. Tangens
(röv.). 31. Őrlemény. 33. Az Amerikai
Egyesült Államok tagja. 35. Alarm.
37. Dél-amerikai kukoricapálinka. 38.
Joskar-...; Mariföld fővárosa. 40. Kincs -
kereső kisködmönt hagyott ránk (Fe -
renc). 41. Útra kelő. 42. Kimegy a di -
vat ból. 43. Az arany ... (Gencso Szto -
ev). 44. Keserű anyagok (orv.). 45. ...
tesz; megemlít. 46. Ravel műve. 48.
Vaskezű, örmény uralkodó volt. 49.

Keresni kezd! 51. Francia író (Émile).
52. Határozott névelő. 53. Hatalom jel -
ző. 55. Sportlétesítmény része. 57. Rit -
ka férfinév. 59. ... Bega; a mambó ki -
rály. 60. Nitrogén és neon vj. 61. Far -
sangi szereplő. 63. Délkelet (röv.). 64.
Testrész. 66. Menekül. 67. Folyami
kavics.

FÜGGŐLEGES: 1. Eretlen rém!
2. Találka (röv.). 3. Páros szak! 4. Kor -
szak. 5. Becézett Kálmán. 6. Dél-afri -
kai tartomány. 7. ... Montand; francia
színész. 8. Értesülés. 9. Mustármagok!
10. Igen (ném.). 11. ... én csókolok
(Ady). 12. Indul a rali. 16. Pi erre Wolf 
gondolatának befejező része. 18. Né -
mely óra része. 19. ... van belőle; unja
már. 22. Olyan, mint egy ...; érzé ket -
len. 24. Tuskót hasító. 25. Gotovac tré -
facsináló hőse. 27. Pótmama. 29. Hi -
va tali munkahely. 32. Görög betű. 33.
Kubai író (Lisandro). 34. Budapesti
szálloda. 36. Párosan kiforr! 37. Nagy
testű papagáj. 39. Szél felőli oldal a vi -
torlázásban. 41. Egyszerű gép. 42. A
nitrogén régi neve. 44. A heringfélék
családjába tartozó hal. 45. Siker!! 47.
A tobozözön része! 48. ... az álmok;
Galambos Lajos regénye. 50. Elkoptat. 
52. Annál lennebb. 54. Vízátnem -
eresz tő szövet. 56. Könny (ang.). 57.
Kenőanyag. 58. Amerikai énekesnő
(Di ana). 61. Előtag: el len-. 62. Ételt
fűszerez. 65. Kaparni kezd! 66.
Igeképző. 68. Mondatrész! 69. Sír.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Kockázatot jelent a
növekvő vagyonkülönbség

A Nemzetközi Valutaalap (IMF), amelyre évtizedeken át mint a ne -
oliberális gazdaságpolitika intézményes képviselőjére tekintettek, sor ra
publikál olyan tanulmányokat, amelyek szöges ellentétben áll nak
korábbi álláspontjával. A jelek szerint a válság ezen is sok mindent
megváltoztatott - írja a Mag yar Hírlap. Az IMF korábbi szelle mi sé -
gével merőben ellentétes tanulmány jelent meg Jon a than Ostry, a
szervezet kutatási részlegének helyettes vezetője tollából.

Ebben a fejlett és fejlődő országok
adatainak elemzése során arra a kö vet -
keztetésre jutott, hogy azokban az or -
szágokban, ahol nagyobb jövedelmi e -
gyenlőtlenségeket mértek, alacso nyabb
volt a gazdasági növekedés, mint ott,
ahol kiegyenlítettebb volt a társadalom 
jövedelmi helyzete. „Azt találtuk, hogy
az újraelosztás növelése csak mini má -
lis negatív hatással volt a növekedésre” 
– nyilatkozta Ostry, ami sokakat meg -
le pett, hiszen a liberális gazdaság filo -
zó fia egyik alaptézise éppen arra épült, 
hogy az erőteljesebb állami szerep vál -
lalás rontja a növekedési kilátásokat az -
által, hogy a gazdagok munkára és meg ta -
karításra irányuló hajlandóságát vissza veti.

Az IMF Chris tine Lagarde veze té se
alatt többször is figyelmeztetett a nö vek -
vő társadalmi különbség negatív gaz -
da sági hatásaira. A szociális feszült sé -
gek mérséklésére az adóalap kiszé le sí -
tését, adóemelést, valamint progresszív
jövedelem- és vagyonadók bevezetését 
javasolják. A növekvő állami bevé te le -
ket szociális, egészségügyi és okta tás -
ü gyi juttatásokra kellene fordítani, vé -
lik az IMF-nél, mert így csökkenthető
legjobban a szegénység, olvasható egy 
korábbi tanulmányukban. A jövede lem -
adók az 1980-as évek óta globálisan

megfeleződtek: általában harminc szá -
zalék körül van a legmagasabb adó kulcs,
de a szervezet szerint az ideális ötven
százalék körüli lenne.

A Világgazdasági Fórum 2014 je len -
tése a világgazdaságra leskelődő ve -
szélyek közül a negyedik helyen rang -
sorolta az egyre szélesedő jöve de lem -
különbségeket, amelyek rendszer szin -
tű kockázatokat jelent a válságból ki -
lábaló világgazdaság számára. A költ -
ségvetési megszorítások miatt a fejlett
országban harapófogóba került kö zép -
osztály romló jövedelmi helyzete miatt 
csökkenti fogyasztását, ami a növe ke -
dé si kilátások csökkenéséhez vezet.

A statisztikák is egyértelműen azt
mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben
a fejlett országokban tovább nőtt a sza -
kadék a gazdagok és a szegények kö -
zött, mind a jövedelem, mind a vagyon
arányában. A társadalom felső tíz szá -
za lékának keresete akár kilencszerese is 
lehet a legszegényebbek jövedelmé nek.
Ez a különbség az Egyesült Álla mok ban
még hangsúlyosabb, ott ugyanis tizen -
négyszeres is lehet az arány. Eközben
a legtöbbet kereső amerikai réteget é -
rintő adókulcsok negyven év alatt a fe -
lére csökkentek, azaz az adópo li tiká nak
köszönhetően ezen rétegek adózás utá -

ni jövedelme megduplázódott. A jöve -
del mi különbségek mellett a vagyoni
megoszlás még megdöbbentőbb disz -
pa ritást mutat.

Az Egyesült Államokban 1913-ban
a felső tized részesedése a teljes va -
gyonból meghaladta a negyven százalé -
kot, és 1930-ban már megközelítette az 
ötven százalékot. A nagy gazdasági
válság után a felső tized részesedése 33 
százalékra csökkent, és a nyolcvanas é -
vek elejéig ezen a szinten maradt. A
2010-es évekre az amerikai lakosság húsz

százaléka a teljes vagyon 85 százalékát 
birtokolta, míg nyolcvan százalék a ma -
radék 15 százalék felett rendelkezett.

A világ 85 leggazdagabb embere
annyi vagyon felett rendelkezik, mint a 
világ legszegényebb 3,5 milliárdja. A
világ vagyonának a felét, 110 ezer  mil -
li árd dollárt a népesség egy százaléka
birtokolja. Az emberek hetven száza lé -
ka pedig olyan államokban él, ahol a gaz -
dagok és a szegények közötti különb ség
nőtt az utóbbi harminc évben.

(maszol.ro)

Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

A lakosság 2050-ben
16 millió lesz, fele nyugdíjas

Szociológusok felmérései szerint, ha
a romániai népesség a jelenlegi ütem -
ben csökken tovább, akkor az ország la -
kossága 2050-re négymillió fővel esik
majd vissza, a nyugdíjasok részaránya
pedig jelentősen megemelkedik.

A Román Akadémia Demográfiai
Kutatóközpontjának igazgatója, Vasi le 
Gheţău professzor szerint a népesség -
csökkenés Romániában drámai mére te -
ket ölthet. Ilyen arányú lakosság fogyat -
kozással egyetlen európai államnak sem
kell majd szembenéznie – vélekedett.

Szociológusok szerint a jelenlegi
trendnek nagyon komolyan el kell gon -
dolkodtatnia a szakembereket, a lakos -
ság megfogyatkozása máris riasztó. 2050-
 re Románia tizen hatmillió lakossal ma -
rad, amelynek több mint egyharmada
gazda sági lag már nem lesz aktív.

Mindez számos tényezőre vezet he -
tő vissza. Közéjük tartozik a születések 
egyre csökkenő száma, a várható élet re -
mény fokozatos növekedése továbbá az
elvándorlás, amely az utóbbi eszten dők -
ben úgyszintén aggasztó méreteket ölt.

Az országot elsősorban a fiatalok
hagyják el, és közülük mind többen úgy
döntenek, nem térnek vissza Romá ni á -
ba. A statisztikák szerint pillanatnyilag 
2,3 millió román vállalt munkát a ha tá -
rokon túl – ez a szám azonban felte he -
tő en jóval nagyobb –, akik egyhamar
nem térnek vissza Romániába, mi több,
igen sokan végképpen letelepednek kül -
földön.

Vasile Gheţău máris meghúzta a vész -
harangot. Statisztikái szerint száz gazda -
ságilag aktív, vagyis dolgozó személy -
re jelen pillanatban huszonöt hatvanöt
éven felüli személy jut. Ez a részarány
2050-re jelentősen módosul, a számí t á -
soknak megfelelően megkétszerező dik,
azaz száz dolgozó személyre ötven nyug -
díjas jut, ami függőségi viszonyt alakít ki.

A nagy kérdés az, hogy az aktív la -
kosság mennyiben tudja majd eltartani
a jelentős számú idős személyeket. Jól le -
het a lakosság elöregedése európai prob -
léma, amely azonban Románi á ban jó -
val nagyobb mértékben jelentkezik, az
aránytalanság itt sokkal nagyobb, mint
más európai államokban.

Romániában tavaly 176 ezer gyer mek 
szültetett. Az élveszületések rekordját
Románia 1969-ben tartotta, 530 ezer új -
szülöttel. Ezek viszont rövidesen ma guk
is idős személyekké, nyugdíjasokká vál -
nak, őket az egyre csökkenő létszámú ak -
tív lakosságnak kellene eltartania.

A helyzeten csupán az ország gaz -
dasági, társadalmi és politikai életében
beálló nagyarányú változás segíthetne, 
erre viszont a jelenlegi körülmények kö -
zött semmi kilátás – vélekedett a De -
mográfiai Kutatóközpont igaz gatója.
Ahhoz, hogy a külföldön munkát vál -
lalók közül többen térjenek vissza, je -
lentős gazdasági motivációra lenne szük -
ség, márpedig a román gazdaság ko mo -
lyabb fellendülésére 10-20 évig nem
mutatkozik lehetőség. (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!

 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.

 Okostelefon és allergiagyógyszer:
 a farkaséhség 6 meglepő oka

Belegondoltál már, vajon miért álmodozol olykor reggeltől estig
folyamatos nassolásról? És miért nem érzed a várva várt jóllakottságot
akkor sem, ha háromfogásos menün vagy túl? Normális esetben akkor
jelentkezik éhség, amikor a szervezeted már elégette a bevitt kalóriákat,
és csökkenni kezd a vércukorszint. A ghrelin nevű hormon ekkor jelzi,
hogy egyél – s léteznek olyan körülmények, amelyek képesek „őt”
összezavarni.

Fáradtság
Bizonyára észrevetted már, hogy ha fáradt vagy, legszívesebben „megennél

egy fél lovat”. Rossz hír: a nőknél még erősebb ez az összefüggés. 
A Kolumbia Egyetem szakértői 2011-ben kimutatták, hogy az alváshiányban

szenvedők naponta csaknem 300 kalóriával többet visznek be a szervezetükbe,
hiszen a pihenés is segítene egyensúlyban tartani a ghrelinszintet. 

Ha a kalóriás adat nem volna elég elrettentő, hozzátesszük: a résztvevő höl -
gyek akár naponta 30 grammal is megnövelték a zsírbevitelüket, amikor álmo -
san csinálták végig a napot. A férfiaknál ugyanez az érték negyedennyivel sem
emelkedett.

Változókor
Egy másik – ezúttal nemi – hormon szintjének ingadozása közvetett módon

ugyancsak fokozott éhségérzetet válthat ki, mégpedig a progeszteroné. 
Különösen veszélyes, hogy a probléma már öt-tíz évvel a klimax előtt is je -

lent kezhet. Ez ugyebár azt jelenti, hogy a nagyobb hormonváltozásnak eleve
meglévő túlsúllyal vághat neki az em ber. 

A progeszteron felel a simaizmok ellazításáért, például a gyomorban vagy a
húgyhólyagban találhatókért. Magasabb szint esetén növekszik az energiaigény, 
elsősorban a szénhidrátban gazdag csemegékre irányulva.

Gyógyszerek
Egyértelmű az összefüggés, hogy a depressziósok közül sokan vigaszt remél -

nek a finom falatoktól. 
Antidepresszáns szedése esetén azonban másfajta, kémiai kapocs is kiala kul -

hat a majszolással: az ilyen szerekben lévő mirtazapin nevű hatóanyag egyelőre
tisztázatlan okból kifolyólag növelheti az éhségérzetet.

A hasonló készítményekről elmondható, hogy összetett módon hatnak az agy
hipotalamusz régiójának működésére, ami ugyancsak kapcsolatban állhat a je -
len séggel.

Az allergia és asztma el len szedett antihisztaminok hasonló működési elv
alapján szintén csúf játékot űzhetnek az étvágyaddal – bár itt kumulatív, azaz
hosszú távú jelentkező mellékhatásról beszélünk.

Hírek
A politikusok a nadrágszíj megszorításáról beszélnek az ínségesebb időkben,

ez viszont éppen fordítva hat ránk pszichésen. Egy 2013-as kutatás során bebi -
zo nyosodott, hogy a gazdasági nehézségek hangsúlyozása a közönség részéről
összefügg a kalóriadúsabb élelmiszerek választásával. 

A kísérlet során rossz híreket látó és halló csoport tagjai azonban 25%-kal
kevesebbet ettek, amennyiben azt mondták nekik, hogy ugyanazok a csemegék
csökkentett energiatartalmúak. 

„Az emberek nem az ízre vágytak, hanem arra, hogy minél több kalóriát
tömjenek magukba” – fogalmazott a vizsgálatot vezető Juliano Laran pro fesz -
szor, a Mi ami Egyetem munkatársa.

Bűntudat
Kísértést érzel, hogy elropogtasd

azt a plusz kekszet? Akkor tedd meg,
és élvezd!

Amennyiben ugyanis bűntudatod
támad egy kellemes élmény miatt, egy 
idő után maga a bűntudat válik kelle -
mes élménnyé a tudatod számá ra, en -
nél fogva gyakoribb kihágásra buz dít. 

Ezt nem mi mondjuk, hanem a chi -
cagói North west ern Egyetem szak ér -
tői, akik ezer résztvevőt vettek górcső
alá a kísérletnél. „A bűnös élvezet ké -
pes befolyásolni az étvágyat, s arra
ösztönözni minket, hogy újra és újra
éljük át” – jegyezték meg a pszi cho -
lógusok az eredmények kapcsán.

Mobil eszközök
Okostelefonnal, esetleg táblagép -

pel kelsz és fekszel? Nincs semmi gond a technológia szeretetével, de jobb, ha
ésszel cselekszel.

A kijelzők által kibocsátott kék fény ugyanis hosszú órákra képes meg nö vel -
ni az éhségérzetet – még akkor is, ha nemrég laktál jól. Ugyancsak a North west -
ern Egyetem munkatársai bizonyították be, hogy már negyedórányi kütyüzés is
káros lehet ilyen szempontból. 

A kék fény az anyagcsere szintjén hathat a szervezetre, mivel ugyanolyan menü
elfogyasztása után az érintettek vércukor- és inzulinértéke is magasabb volt.

Téged vajon melyik pont érint a listánkról…?
                Sándor Alexandra Valéria (bien.hu)
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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.

• Nyugdíjas, egyedülálló férfi meg -
ismerkedne korban hozzáillő, komoly,
megbízható nagybányai vagy Nagybá -
nya-környéki hölggyel. Telefonszám:
0766-550380.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, déd nagymama

MARKÓ MÁRIA
2014. szeptember 17-én, éle té -

nek 97. évében visszaadta lelkét
Terem tő jének. Drága halottunkat fo -
lyó hó 19- én, azaz ma délben 12.00
órakor helyezzük örök nyugalomra
a római katolikus temető Rozália
kápol nájá ból, a református egyház
szertartása szerint.

Emlékét kegyelettel megőrízzük!
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Kinek szívében örökké élsz,
Ti tokban várja, hogy visszatérsz.”

Fájó szívvel emlékezünk, hat
hó nap telt el azóta, hogy a drága
férj, é desapa, nagyapa, após

PUGNER SÁNDOR
(Sanyi)

örökre itt hagyott bennünket.
Em léke szívünkben örökké élni fog.
Nyu galma legyen csendes.

Gyászoló fele sége és gyermekei
családjukkal

Mély fájdalommal  emlékezünk
a drá ga édesanyára, nagymamára,
a nyósra

PAIZS IBOLYÁRA
aki 35 éve, hogy örökre eltá vo -

zott szerettei köréből és a drága
édes a pá ra, nagytatára és apósra

PAIZS KÁROLYRA
aki már 21 éve itt hagyott ben -

nün ket. Csendes álmuk felett
örködjön a szeretet és az emlékezés.

Bánatos szeretteik

Szeptember 18-án volt 5 éve,
hogy a szerető férj, apa, após és
nagytata

NAGY AL BERT
örökre eltávozott szerettei köré ből.

Nyugodjék békében. A család

Szomorú szívvel emlékezünk,
szep tember 22-én lesz 10 éve, hogy a 
sze retett férj, édesapa, nagyapa

VIG ENDRE
örökre eltávozott közülünk. Em lé ke
legyen áldott, nyugalma csendes.

A bánatos család

Kegyelettel emlékezünk bará tunk -
ra

VIG BANDIRA
aki 10 éve itt hagyott bennünket. 

Nyugodjék békében.
Văleanu Monica

Könnyes szemmel és szomorú
szív vel emlékezünk szeptember
19-re, ar ra a napra, amikor 

FEKETE JÓZSEF
örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét kegyelettel őrzi bánatos 

családja.

Értesítjük alábbi támogatóinkat,
hogy TELEKI-KÁRTYÁIK EL -
KÉ SZÜLTEK. Kérjük, jelentkez ze -
nek értük a Ház irodájában: Ma rin -
ka Márta (zöld kártya), Bordás Er -
na (fehér), Koppányi Mária (fe hér),
Kása Dávid (piros), Halász György
(pi ros), Bor dás Lajos (piros kártya)

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 ismét 17.30 órától!

VÁSÁROSNAMÉNY Gyógyfürdő
Szeptember 24-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).

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Filmtettfeszt
Erdélyi Mag yar Filmnapok Nagybányán

Október 4-én és 5-én, a Teleki Mag yar Házban!

A műsor az elmúlt év legjobb mag yar filmjei közül válogat – köztük lesz 
például A berni követ (rendező Szász At tila) és a Couch Surf (rendező Dyga 
Zsombor) – valamennyit premierként láthatja az erdélyi közönség. A prog ram -
ból nem hiányozhatnak a dokumentum-, animációs és kisjátékfilmes válo -
ga tá sok sem. A legkisebbeket rajzfilmvetítésre, a (kis)kamaszokat ifjúsági
filmre hívjuk, és idén is hangsúlyt fektetünk az erdélyi 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, Fazekas Gyöngyi: Saudade, Klopfstein-László Bálint: Márió, Kruppa
Noémi: Bestiárium, Molnár Luca Anna, Debreczeni Zoltán: Albérlők, Juhász 
Ariella, Rózsa Noémi: Mindennapok, Nagy Klementina: Kikelő, Kocsis Ale xand -
ra, Kőszegi Tamás: Vihar.

18:00 óra - Dokumentumf.: Ferenczi Gábor: Over dose – Vágta egy álomért
19:00 óra - Nagyjátékfilm - Dyga Zsombor: Couch Surf (2013)

Október 5., vasárnap:
15:30 óra - Ifjúsági film - Mátyássy Áron: Berosált a rezesbanda
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, szeretettel várjuk!

!kótahpak si kérgöB

Keresse a TELEKI
MAG YAR HÁZ sátrát

a Főtér Fesztiválon!
� Nagy bá nya- pó lók
� bögrék
� kiad vá nyok
� tégla je gyek!

Szeptember 19- 21. között, 
a Főtéren!

DEBRECENI FESTŐK 
TÁRLATA
MEGNYITÓ: 2014. október 2- án,
a Teleki Mag yar Házban!

Részletek a jövő héten!
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Nemzeti Liga: Férfi kézilabda

Konstancai HCM-
Nagybányai HCM

Minaur 26-23 (11-11) 
Vezette: Alexandru Blas és Marius

Ghiorghisor (Bukarest); 7m-esek: 4-4
(értékesítve 3-3, elhibázták Toma és Mal -
magro)

Konstancai HCM: Stănescu (13+1),
Popescu - Toma 8, Cutura 4, Ange lov s -
ki 3, Stavrositu 3 (3), Humet 3, Rak ce -
vic 3, Buricea 1, Adzic 1, Cristescu, E -
nescu, Somlea, Baican, Simicu. edző:
Zvonko Sundovski;

HCM Minaur: Tatai (17+1), Pop - 
Pribanic 4, Stegavik 4, Malmagro 4 (3),
Sadoveac 4, Eklemovic 3, Grasu 2, Mi -
las 2, Busecan, Bera, Fotache, Sabou,
Mihai, Marta, Mar ti nez. Edzők: Lars
Walther és Petru Pop.

A fiúk annak a reményében mentek
el Konstancára, a nemzeti liga második 
fordulójában, hogy sikerül legyőzniük
a jelenlegi bajnokot, de ez nem lett így, 
hiszen 26-23-ra kikaptak. A meccsen
nagyon nagy volt a feszültség a két csa -
pat között, de ennek ellenére a kapusok 
remekül védtek: a házigazda részéről Stă -
nescu 14 kitűnő védéssel és Tatai a Mi -
naurtól, aki 18 parádés védést mu ta tott.
Összességében a meccsen rengeteg ki -
tűnő dobást láthattunk, ami a régi Nagy -
bánya és Konstanca közötti nagy mér -
kőzéseket elevenítette fel az embe rek -
ben. Az első félidő kiegyensúlyozott volt,
hiszen a konstancaiaknak először a 14.
percben sikerült megszerezniük a ve -
ze tést, amikor az állás 4-3 volt. Egy perc -
cel később sikerül megnövelniük az e -
lőnyüket 2 góllal így már az állas 5-3.
A mérkőzés 23. percében, amikor az e -
redmény 9-7 a nagybányai fiúk rájön nek
arra, hogy Konstancára győzni jöttek, és
sikerül 4 egymás utáni dobásukat gólra 

váltaniuk és az eredmény megfordul
9-11-re a Minaur javára egy perccel a
félidő előtt. Sajnos, Toma rácáfol az e -
redményre és sikerül még kétszer beta -
lálnia a kapuba, így a félidő  11-11-es
eredménnyel zárul.

A második félidő 37. percéig a csa -
patok fej-fej mellet haladtak (15-15). De
az egyensúly a 42 percben megszakad,
hiszen a konstancaiaknak sikerül egy -
más után 4 gólt szerezniük így az ered -
mény 19-15-re duzzadt. Sajnos az ered -
ményt a Lars Walther és Petru Pop ál -
tal irányított nagybányai csapatnak nem
sikerül megfordítania, még akkor, sem
amikor a konstancaiak kettős ember hát -
rányban voltak. A mérkőzés a Kons tan -
cai HCM idénybeli első győzelmével
és a Nagybányai HCM Minaur első ve -
reségével zárul 26-23.

A mérkőzésen a nagybányai fiúk ren -
geteg labdát és helyzetet hibáztak el. A
csapat legnagyobb erőssége Tatai a ka -
pus volt, aki sok helyzetben remekül vé -
dett, Stegavik erőtől duzzadó játéka az
utolsó percekig, valamint Pribanic pró -
bálkozásai említhetők még. Ez csak a
szezon eleje, nincs ok az aggodalomra
hiszen a megújult bányai csapatnak az
i dény jónak mutatkozik miután meg ver -
ték a Bukaresti Steauat.

További eredmények: Bukaresti Ste -
aua - Potaissa Torda 37-29, CSM Bu ka -
rest - CSU Suceava 28-25, Temes vár- Du -
nărea Călărasi 25-24, Energia Lignit
Pandurii Tg Jiu - HC Vaslui 25-27, Stiin -
ta Mu nic i pal Dedeman Ba cău - Dina mo
Bukarest 25-25, a HC Székelyud var hely
nem játszott. Az emm.ro nyomán: Sere -
gi Thomas

Nők

Nagybányai HCM –
Konstancai Universitatea
Neptun 36 – 23 (13 – 15)

Az első félidőt bizony elbliccelték lá -
nyaink, a konstancai lányok viszont ko -
moly meglepetésre készülődtek a Las -
căr Pană csarnokban. Az első félidőt le -
záró dudaszó kétgólos vendégvezetést
mutatott (13 – 15). Utána jött a fejmo -
sás, aminek meglett az eredménye, u -
gyanis a második félidőre rá sem le he -
tett ismerni az első játékrészben küzdő
csapatokra. Beindult a nagybányai hen -
ger: a 32. percben kiegyenlítettek lánya -
ink, aztán nem volt kegyelem, sorra dob -
ták a gólokat. A 41. perctől (26 – 20)
kezdve szinte csak a hazaiak dobtak
gólt, a konstancai lányoknál elfogyott

a szufla. A vége megérdemelt 13 gólos
különbségű nagybányai siker: 36 – 23!

Vezette: Tiberiu Dobre (Bukarest)
és Mihai Potarniche (Buzău); 7 méte re -
sek: 1 – 6 (1 – 6); Kiállítások: 10 – 8 perc.

Nagybányai HCM: Ungureanu (7),
Cetăteanu – Buceschi 8, Nechita 7, Ar -
dean Elisei 5, Marin 4 (1 büntetőből),
Gjorgjijevska 3, Oltean 3, Herrem 2,
Artsiukovich 1, Makeeva 1, Tatár 1, Lo -
bach 1, Szűcs, Davydenko, Tiron.

Konstanca: Petrescu (5) – Enescu
9 (6), Tamas 7, Toma 3, Bărbos 2, Măr -
ginean 2, Orsivschi, Strah an, Ivan, Bo -
karic. (simsán)

Rugby

BAJNOKCSAPAT!
Nagybányai Stiinta CSM –

Konstancai Farul 25 – 19 (10 – 6)
A bukaresti „Arcul de Triumf” pá -

lyán került sor a román rögbibajnokság 
döntőjére, amelyet – már sokadszorra
– a nagybányai „bölények” nyertek
meggyőző fölénnyel! Az ellenfél nem
kevésbé rutinos gárda, a konstancai Fa -
rul, amely az évek során többször ha son -
ló sikereket mondhat magáénak és min -
dig kemény ellenfélnek bizonyult.

A nagybányai csapat hatodszorra ke -
rült a döntőbe, a legutóbbi két alka lom -
mal vesztesként utaztak haza a fiúk a fő -
városból (az előző három döntőből vi -
szont bajnoki babérokkal!), úgyhogy nagy
volt a fogadkozás, hogy „a harmadik az
Isten igazsága, ezt már nem veszítjük el!”
És nem is bíztak semmit sem a vélet len -
re: a nagybányai Stiinta CSM rögbi csa -
pata Románia 2014 évi BAJNOKA!
Szívből gratulálunk!

„Arcul de Triumf” stadion Buka rest.
Vezette: Vlad Iordăchescu (Radu Petres -
cu és Cristian Rădută). Negyedik já ték -
vezető: Nicolae Copil; Videobíró: Răz -
van Iordăchescu.

Nagybányai Stiinta CSM: Dico Mi -
hai, Oancea Alexandru Claudiu, Rusu
Paul, Hristache Ionut, Van Heerden Jo -
hannes Petrus, Morell sean, Moyake Ku -
selo, Ene Constantin, Shamkaradze Bid -
zina, Brooks Dan iel Adrian, Botezatu

Ionut, Fakaosilea Sione, Gál Minya Csa -
ba (csapatkapitány), Phillips Giorgio
Bernado, Sa moa Luke Alec Giovanni,
Gorun Flo rin, Pristavita – Mardare
Constantin, Pocris Marius Zelco, Stoi -
ca Cristian, Taufa Samisoni, Spring Mi -
chael, Bucur Alexandru, Dănilă Ma -
rius. Edző: Apjok Jenő. (BÚSZ)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Nagybányai Minaur
HCM – Temesvári U

Politehnica 26-22 (13-13)
A harmadik fordulóban hazai pá lyán

játszott a Minaur a „jobb” csapatok kö -
zé tartozó temesvári csapattal és megér -
demelten tartotta itthon a három pontot. 

Az első félidőben kiegyensúlyozott
volt a küzdelem, a csapatok fej-fej mel -
lett haladtak, felváltva kerültek ve szély -
be a kapuk, a vége így 13-13-ra zárult.

A második percben villámrajtot vet -
tek a vendégek és négy percnyi játék u -
tán három góllal meglógtak. Ám ekkor
lép színre Tatai Péter a hazaiak kapu -
já ban, aki valósággal megbűvölte a ven -
dégeket, csapattársai pedig hat perc a -
latt öt gólt dobva máris megfordították

az állást: 18-16 ide! Két perc múlva vi -
szont újra egyenlő az állás: 18-18, majd
19-19. A 46. percben Malmagro révén
a Minaur újra átveszi a vezetést és már
nem is adják ki kezükből a győzelmet
fiaink. A vége 26 – 22 a Minaur javára! 
Következik a Bákó idegenben, de az
már lapzárta után.

További eredmények: Dinamo –
Bukaresti CSM 30 – 37; Călărasi – Bá -
kói Dedeman 26 – 28; Vaslui – Steaua
26 – 26; Székelyudvarhely – Tg. Jiu 32 
– 18. A Suceava nem játszott, a Po ta -
issa – Konstanca mérkőzést október 1-
 én játsszák. (simsán)


