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Főtér Fesztivál 2014 - Az István
Szállótól az Erzsébet-házig

Véget ért az idei Nagybányai Ma -
gyar Napok! Rekordszámokkal bő vel -
kedik a kilencedik Főtér Fesztivál, de
talán a legtőbb esővel is - ami ellenben
nem bátortalanította el a résztvevőket,
szervezőket.

Idén a rendezvénysorozat betöltötte 
az egész főteret, az István Szállótól az
Erzsébet-házig. Idén még több gyer mek-,

sport- és szórakoztató pro gram várta a
közönséget, sőt, idén először két nagy -
koncertet is sikerült megtartani, pén te -
ken este a Csík Zenekar lépett fel, szom -
ba ton este pedig a Bi kini együttes mu -
tatott be egy fergeteges koncertet.

Két helyszínen (kisszínpad és nagy -
színpad) és az egész téren 47 prog ra mot
sikerült megtartani a tervezett 48-ból

(rekordszám), mindezt a vasárnapi e ső -
zés ellenére.

A szervezők és a Főtér Fesztivál part -
nerei köszönik a kitartást, a nagy bá nyai
és bányavidéki mag yar közösség je len -
létét és lelkesedését. Köszönik a közel
nyolcvan (rekordászám) támogató segít -
ségét. Köszönik a szervezőcsapat kül -
ső munkatársai munkáját, a 115 ön kén -
tes (rekord szám) és mindenki se gít sé -
gét aki, valamilyen formában közre mű -
ködött, mellettünk volt és velünk volt!

Hamarosan közöljük a rengeteg ver -
seny díjazottait.

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

a SEL MONT ét te rem ben.
Jelentkezni lehet a 0362- 417818- as

te le fon szá mon.

Sorsoltunk!!!
A Főtér Fesztivál programja ke -

retében kisorsoltuk a hónapokkal ez -
e lőtt elindított tom bola nyerteseit. A 
fődíjat, azaz a DUDÁS GYULA fes -
tőművész által felajánlott Híd utca a 
re for mátus temp lom mal című 2000
lejre becsült festményét Steiner
Mó nika (a 184-es számú tom bola -
jegy bir tokosa) vihette haza. Ví gasz -
díjban (könyvcsomag) részesült Fecz
Ildikó (006) és Bortnyik Béla (041).
A nyereményt a szerkesztőségben ve -
hetik át.

Köszönjük mindazoknak, akik tom -
bolajegyet vásároltak, és termé sze -
tesen a Művész Úrnak is a fel aján -
lott festményt!

Ismét HUMOREST Nagybányán

CSAKAZÉRTIS! 
A Szomszédnéni Produkciós Iroda stand-up co -

medy elődása 2014. OKTÓBER 11-én, SZOM -
BATON, 19.00 órától, a Nagybányai Városi Szín -
ház színpadán kerül sor a Karinthy-gyűrűs Szom -
szédnéni Produkciós Iroda és Felméri Péter, a Csak -
azértis! című turné-elődására. 

Jegyek elővételben a nagybányai RMDSz szék -
házban (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

„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 venni, jelez -
zék szándékukat a 0744966112-es
telefonszámon.

Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

Schönherr 150
A mai nappal, szep tem -

ber 26-án emlékezünk meg
dr. Schönherr Gyula nagy -
bányai múzeumalapító szü -
le tésének 150. évfor duló já -
ra, egyúttal kezdetét veszi há -
romnapos rendez vényso ro -
zatunk négy helyszínt érint -
ve, hat történész előadót meg -
szólaltatva. Tapolcáról és
Pécsről érkezve két ifjú ma -
gyarországi történész, D. Fe -
kete Balázs és Rendeki Gá -
bor a Schönherr korát is meg -
határozó Monarchiáról, illet -

ve a monarchizmusról tar ta -
nak bemutatkozó előadást,
mintegy megnyitva és han -
gulatot teremtve a kon fe ren -
cia további előadásaihoz. He -
lyi történészeink, Vánk Sán -
dor és Varga Zsolt bete kin -
tést nyújtanak Schönherr é -
letébe, munkásságába, kie -
melve nagybányai kezde mé -
nyezését, a helyi Múzeum E -
gyesület és a Városi Mú ze -
um megalapításában ját szott
szerepét. Előadásaikat a bu -
dapesti zenetörténész, Fan -

csali János egészíti ki, Schön -
herr zene iránti elkö tele zett -
ségére, zeneszeretetére he -
lyezve a hangsúlyt. Az el -
hangzottakhoz Fülöp Gábor
tanár úr (folytatás és rész -
letes műsor a 3. oldalon)

 Nagybánya óriásfelirata
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Egyházi hírek
* Vasárnap a KOLTÓI kórus és a

lelkipásztor Biblia vasárnap jegyében
Aknasugatagon szolgál a római kato li -
kus egyházközség meghívásának ele get
téve.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 és vasárnap 10 órakor, a
szokásos időpontban tartja istentisz te -
leteit.

* Idősek napja a Krisztus Király
plébánián! Szeptember 27-én, szom ba t
délután 16 órától mindenkit nagy sze re -
tettel várnak a veresvízi Krisztus Ki -
rály templomba, ahol a szentmise ke -
retében tanúságtételek lesznek és idő -
seinkért imádkozunk. Ezt követően kö -
zös vacsorával zárjuk a napot.

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia ZARÁNDOKLATRA hívja a
kedves érdeklődőket amely zarán dok -
út érinti  Bodajkot, az ősi Mária kegy -
helyet, Székesfehérvárt, ahol Kaszap
István és Prohászka Ottokár püspök
sírjánál tesszük tiszteletünket, majd sé -
ta keretében ismerkedünk a hajdani ko -
ronázóvárossal, a Herendi Porcelán mú -
zeumot, a „Bakony fővárosát”, Zircet,
ahol a közelmúltban gyönyörűen fel ú -

jított ciszterci apátságot, valamint a
basilica mi nor címet viselő apátsági temp -
lomot láthatjuk, a „Királynék városát”, 
Veszprémet, ahol egyebek mellett meg -
tekintjük a Szent Mihály-szé kesegy há -
zat, az Érseki Palotát, a Gizella-ká pol -
nát, a Szent György-kápolnát, és a Fő -
egyházmegyei Gyűjteményt, Litért, a -
hol Bódi Mária Magdolnára, a fiatalon
vértanúságot szenvedett munkáslányra 
emlékezünk, Balatonfüredet, ahol a Jó -
kai villát tekintjük meg, majd a Ba la -
tonba nyúló félszigeten fekvő tihanyi
bencés apátságba látogatunk, ahonnan
majd áthajózunk Siófokra, mindezt a
MAG YAR SZEN TEK ÉS BOL DO -
GOK NYOMÁ BAN. A zarándoklat,
amelyre 2014. október 07-09. között
kerül sor, 135 euró/fő-be kerül (ehhez
jön még a nyugdíjasok esetében össze -
sen 6700, diákok esetében összesen
4500 Ft a belépődíjakra). A zarán dok -
lat lelkivezetője Szmut ku Róbert nagy -
bányai plébános. Je lent kezni a plébá ni -
án, vagy a következő te lefon számo kon
lehet: 0743287550, 0729959379.

* A Krisztus Király plébánia szer -
vezésében újabb érdekes programban
lehet részünk. Rendhagyó irodalmi est -
re kerül sor Eperjes Károly Kossuth-
és Jászai Mari díjas budapesti szín mű -
vész előadásában. A meghívókat a ve -
res vízi Krisztus Király plébánián lehet
átvenni. Hozzájárulás felnőtteknek 20
ron, diákoknak 10 ron lesz. Az októ -
ber 12-e, vasárnap 19 órára tervezett
iro dalmi estre, melynek címe ,,Az iga -

zat mondd, ne csak a valódit...!” min -
den érdeklődőt nagy szeretettel várnak
a szervezők. 

* A felsőbányai Nagy boldog asz -
szony plébániatemplomban  szep tem -
ber 28-án temető kápolna szentelés lesz
délután 4 órakor. A szentmisét főtisz te -
lendő Resztler Mihály, a máramarosi
főesperes fogja celebrálni.

* A felsőbányai Nagy boldog asz -
szony plébániatemplomban Moga And -
rei, Balajti Noémi, Chira Levente és I -
noan Carmen tartották keresztvíz alá
Gergely Zsolt és Gereben Anca kisfiát, 
aki a keresztségben a Zsolt Dávid ne -
vet kapta.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben a keresztség 
sakramentumában részesült Molnár Ca -
rina Irina, Molnár Zsigmond és Mar -
cu Georgiana kislánya, akit Tulici Bog -
dan, Burducaş Renata, Székely Adrian
és Trandafir Alina tartottak keresztvíz alá.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában ré sze -
sült a keresztség szentségében Ady E du -
árd, Ady András Levente és Vári Tí -
mea Brigitta református szülők kisfia.
Keresztszülőként Ady Roland és Vári
Orsolya voltak jelen.

* Ugyanitt kötött házasságot Pál Ist -
ván Zsolt református ifjú, Pál István és
Kiss Annamária fia és Bara Melinda
Judit református hajadon, Bara Mihály 
és Rusznyák Judit szülők lánya. Tanú -
ként Păscuţ Andrei és Annamária, va -
lamint Csőgőr Norbert és Márta volt je -
len; ugyanitt kötött házasságot Péter
Sándor református ifjú, Péter Antal és
Ilona fia és Szőllősy Andrea Ioana or -
todox hajadon, Szőllősy Sándor és Flo -
riţa lánya. Tanúként Marineţescu Ad -
rian, Hichoban Călin és Ioana voltak
jelen. Isten áldása legyen e megkötött
házasságokon!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra özvegy Markó Gaborné
szü letett Katona Mária asszony test vé -
rünket, aki 96 évesen, Keme nes Emil -
né született Kovács Zsuzsa asszony -
test vérünket, aki 76 évesen hunyt el, va -
lamint özvegy Pop Vasiléné született
Em ber Katalin testvérünket, akit 78 é -
vesen szólított magához az Úr. Nyu god -
janak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 

nyugalomra Kurticsán Péter testvé rün -
ket, aki 66 évesen hunyt el, Groszhár t
született Báncsi Julianna asszony test -
vérünket, akit 70 évesen szólított ma gá -
hoz  az Úr.

Bunda Csilla Annamária

A METAFIZIKAI
SZELLEMTUDOMÁNYI

AKADÉMIA
a 2014-2016-as tanévére felvételt hirdet Nagybányán!
Az iskola elvégzése során a hallgatók hatalmas fejlődésen mennek át ön is -

mereti, lelki és szellemi érettségük terén. Az itt tanult módszerek segítségével  
a résztvevők megismerhetik szellemi erőik nagyságát és hatékonyságát. Az e -
gészséges önismeret, énkép kialakítása mellett biztosított a hallgatók folya -
ma tos rezgésszám-emelkedése.

Az oktatás, mely 28 hónapon át, havi egy hétvégén zajlik, para pszi cho ló -
gusi képzést nyújt, melyet az Akadémia, a sikeres vizsga után, háromnyelvű
diplomával ismer el. 

A hallgatók a tanfolyam során feltárják a tudatuk és testük közötti kap cso -
latot, aminek segítségével optimális egészségi állapotot tudnak létrehozni ön -
ma guknál és másoknál.

Tanáraink az elmúlt 20 év legrátermettebb végzett hallgatói közül kerül -
nek ki.

2014. szeptember 27-én, 18.00 órai kezdettel Nemes Erika ingyenes, is -
mertető eladást tart az iskoláról Nagybányán, a Crişan utca, 20. szám alatt.

Az előadásra jelentkezni lehet: Czigler Erika - tel. 0740 409 384

Szabó Katalin, az iskola igazgatónőjétől idézünk:
„Öngyógyító és gyógyító módszereket tanítunk, és ha valakiből nem is vá -

lik gyógyító, az biztos, hogy gyógyszerre soha többé nem lesz szüksége, egész -
séges, boldog és vidám em ber válik belőle.”

Meghívó
,,A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el,

mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal. 6,9)

A Nagybányai Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége tisztelettel és
szeretettel meghívja az egyházmegye Nagytiszteletű Presbitériumait a szep tem -
ber 27-én az Avasújvárosi Református Egyházközségben megrendezésre kerülő
egyházmegyei presbiteri konferenciára, melyre 2-3 fős küldöttségeket várunk.

 A konferencia programja:
10.30: Istentisztelet - igét hirdet dr. Hermán M. János ny. lelkipász tor, e gye -

temi tanár.
11.15: Köszöntések - Varga Károly esperes, László Kálmán az egyházkerület 

presbiteri szövetségének elnöke, Márton Jenő megyei presbiteri szövetség elnöke.
11.30-11.45: Szünet
11.45-12.30: Előadás - Hermán M. János, ny. lelkipásztor, egyetemi tanár:

Kál vin korai mag yar kapcsolatai.
12.30-12.45: Az előadás megbeszélése.
12.45-13.30: Előadás - Gellén Sándor lp.: A presbitériumok múltbeli és jövő -

beli szerepe a Nagybányai Református Egyházmegyében.
14.00: Szeretetvendégség.

Avasújváros, 2014. szeptember 3.

Tisztelettel:
Varga Károly esperes

Márton Jenő EPSZ elnök
Gellén Sándor lelkipásztor

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület
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A Bo nus Pas tor Alapítvány, keresztyén alapokon
mű ködő non profit szervezet, mely a szenvedélybe te gek
és hozzátartozóik megsegítésére kötelezte el magát, a
magyarózdi Terápiás Otthonba munkatársat keres szo -
ciális munkás munkakörbe, egy teljes állás betöl té sé -
re.

Végzendő feladatok: szenvedélybetegekkel való e -
gyéni és csoportos terápiás tevékenység; egyéni eset -
ke zelés, tanácsadás.

Elvárások: felsőfokú végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, pszi -
chológus vagy pszichopedagógus oklevél); szakmai tapasztalat és keresztény
elkötelezettség; B katergóriás jogosítvány.

Munkavégzés helye: Magyarózd, Maros megye.
Részletes információk a www.bonuspastor.ro weboldalon vagy a 0265-

 254460 telefonszámon.

Jubileum – Hálaadás Éve
Szeretettel meghívunk a X. Nagybányai

HÁLÓ Találkozóra (2014. október 10-11.)

Mottó:  „Adjunk hálát a múltért, éljük szenvedéllyel a je lent
és tekintsünk bizalommal a jövő felé.” (Szent II. János Pál Pápa)

Fővédnök: Msgr. Schönberger Jenő megyéspüspök
 2014. október 10. (péntek):

Helyszín:  Szent Miklós templom
19.00-19.45 - Szentségimádás
19.45-20.30 - „Keresztény családok napjainkban” – Prof. Dr. Nemeshegyi

Pé ter S. J.  jezsuita szerzetes (Bu da pest)

2014. október 11. (szombat):

Helyszínek: Szentháromság templom és Boldog Scheffler János Közösségi Ház
8.45-9.55 - Érkezés, regisztráció (a Boldog Scheffler János Közösségi Ház ud  -

varán)
10.00-10.30 - „Isten hozott a közösségek és plébániák találkozójára!”
„Honnan jöttünk?” – Uglár Sándor
„A HÁLÓ az Egyházban” – Konrád Katalin (Nagyvárad)
10.30-11.30 - Előadás: „Az öröm evangéliuma és az evangélium öröme –

Fe renc pápa nyomán“ – Prof.Dr.Nemeshegyi Péter S.J. jezsuita szerzetes (Bu da -
pest), a japán Szent Kincs Rendjének, „Arany Sugarak a Nyakszalaggal” ki tün -
tetettje

11.30-1145 - „Ki a társam?” (szünet)
11.45-13.15 - „A Te véleményed is számít” – kiscsoportos beszélgetés
13.30-14.50 - Ebéd – „La Pălăguţă” Panzió
15.00-16.10 - „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”(Weörös Sán -

dor) – Puchard Zoltán kiállítása és előadása (Bu da pest) - Boldog Scheffler Já -
nos Kö zösségi Ház         

16.15-16.45 - „Aki énekel, kétszer imádkozik!” – Balázs Hajnalka (Nagy vá rad)
16.50-17.30(45) - Munkacsoportok
18.00 - Zárószentmise, főcelebráns: Prof. Dr. Nemeshegyi Péter S. J., köz -

re működik a „Schola Rivulina” énekkar, id.Czol Ernő karnagy vezetésével
19.00 - Búcsúzás
Érdeklődés és jelentkezés: Uglár Sándor (0746/014930, e-mail: nagyb.2004

@freemail.hu); Fenyák Ágota (0733/757430), Siklódi Olga (0746/343881). Rész -
vételi díj: 13 lej. Jelentkezési határidő: 2014. október 5.(!) (Jelentkezés e lő -
leggel együtt, ami 10 lej!)

Mindenkit szeretettel várunk!

A Nagybánya Központú Területi RMDSz megköszöni azoknak, akik aláí -
rásukkal támogatták Kelemen Hunor államelnöki jelölését, valamint azoknak 
az önkénteseknek és munkatársaknak a munkáját, akik ebben a folyamatban se -
gítették a szervezetet.

 NagybányaTerület több mint 4500 aláírással támogatta az RMDSz állam -
elnökjelöltjét.

Vida Noémi területi elnök

Schönherr Gyula - 150
(folytatás az első oldalról) vezetésével
a Németh László Elméleti Líceum kó ru -
sa és a XII. C osztályos Asztalos Örsike
elnök irányította Schönherr Gyula Tör -
ténelem Kör tagjai biztosítanak ünnepi
hangulatot.

Születésének évfordulójára emlé kez -
ve a római katolikus temetőben fel lel -
hető Schönherr-sírnál méltató beszédet 
mond Román János katolikus esperes
és Balogh Béla levéltáros. A sírra ko szo -
rút helyez el a Turul-Sas Hagyo mány -
őr ző Egyesület, a Nagybányai Rákóczi
Diákszövetség és a Schönherr Gyula Tör -
ténelem Kör. A koszorúzáshoz csatla -
kozhatnak mindazon szervezetek és ma -
gánszemélyek, akik akár egy virággal is
méltatni akarják Schönherr Gyula sze -
mélyét. A sírnál vers et szaval Farczky
Dóra, VIII. osztályos némethlászlós di ák.

Harmadik helyszínünk - a Teleki Ma -
gyar Ház és a katolikus temető után -
Schönherr Gyula lakóháza (Crişan ut -
ca, 11-es szám, a La Fontana étterem),
amelyen 1910-től Schönherr-em lék táb -
la állt. Az eredeti táblát a kom muniz mus
kezdeti időszakában eltüntették a ház
homlokzatáról, de Egyesületünk kez de -
ményezésére és a jelenlegi tulaj do no -
sok jóváhagyásával Schönherr-táblát lep -
lezhetünk le a régi helyén. Beszédet mond
a Szervezők nevében Nagy-Jenei Zol tán.
Itt kell kiemelnünk a tábla megterem tő -

inek neveit, hiszen egy kőtáblára erő sí -
tett bronzplakettről van szó, mely pla -
kettet tervezte Petrovits István sepsi -
szentgyörgyi szobrászművész, öntötte
Lázár László öntőmester műhelye, a kö -
vet előállította a Boros kőfaragó mű -
hely.

Vasárnap a Németh László Elméleti
Líceumban kerül sor a konferencia zá ró -
akkordjára, az előadó történészek zárt -
körű kerekasztal-beszélgetésére, ame lyen
napirendre kerül a Schönherr-hagyaték
jelene és jövője, a Schönherr-kultusz
megőrzésének hogyantovábbja.

Szándékunk az elhangzott előa dá so -
kat füzet formájában megjelentetni, a
Schönherr-sírnál emlékoszlopot emel -
ni, a Schönherr-kézíratokat az érdek lő -
dő közönséggel rendre közölni és Nagy -
bányán egy közterületet Schönherr Gyu -
láról elneveztetni.

Minden érdeklődőt szerettel várunk 
rendezvényeinkre, kiváltképpen azért is,
hogy Schönherr Gyula neve beke rül jön
a nagybányai köztudatba. Emlék táb lá ja
pedig ne csak egy elfeledett múltba mu -
tasson vissza, hanem a gyökerek mel -
letti élniakarás, a nagybányai hely ben -
maradás számára tőrjön új utat, új le he -
tőséget.

A Szervezők nevében,

Nagy-Jenei Zoltán elnök

Az e semények
prog ram ja:

2014. szeptember 26.

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

• 16:10 óra: előadást tart D. Fekete Ba lázs „A Harcos Egyház esz ménye - a 
ke resztes had járatok lel ki sége” címmel,

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

• 18:00 óra: Koszorúzás Schön herr Gyula sír jánál (Horea utcai ró mai ka to -
likus temető, 7-es parcella, 24-es sír). Méltató beszédet mond Balogh Bé la le vél -
táros.

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 Mú -
zeum Egyesület szo rgalmazója” címmel,

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

• 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

• 12.30 óra: A konferencia záró momentumai.
A rendezvényre szeretettel vá runk minden érdek lő dőt!

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

adásra. FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta kétszer
tartja jogi tanácsadását. Minden hónap elején közöljuk az idő -
pontokat. Októberben 7-én és 21-én kerül erre sor, 15-16 óra
kö zött várja az érdeklődőket 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
időben 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.

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.
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VI. Erdélyi Baptista
Fúvóstalálkozó a Főtér Fesztiválon
Versengés nélküli, kedves légkörben Krisztus sáfáraival

Talán könnyebbnek tűnik tudósítást 
írni olyan eseményről, melynek kel le -
mes hatása alatt állunk, melyen ke resz -
tül a jóérzés, az emberibb arc tün dök lé -
se tükröződik bennünk. Általában ilye -
nek az emberi nagyságot sugárzó ren -
dezvények, melyeken szerencsénk van 
résztvenni és nem a durvasággal, kul -
tú rálatlansággal, rosszat éreztető szám -
talan más történéssel állunk szemben.
Hagyományok sorozata a lelkekben ki -
váló kellemes érzéseket ébreszt, s ha e -
zek összekötődnek több más lehe tő ség -
gel, akkor azt mondjuk, hogy annál jobb.
Az említetthez hasonló esemény történt
Nagybányán. Főtér Fesztivál, Nagy bá nyai
Mag yar Napok, civilizált szórakoztató
megnyilvánulások, melyeknek része ként, 
de külön is, egyidőben történő ünnepi
nagy megnyilvánulás volt az Erdélyi Bap -
tista Gyülekezetek Fúvószenekari Ta lál -
kozója. Erdélyi fúvószenekarok közel 400
művésze vonult be a térre a Mag yar (Cri -
şan) utca felől zenélve, majd másfél ó -
rás előadással örvendeztetve meg a fesz -
tiválozó közönséget.

Ez volt talán az ünnepélyesebb rész, 
a nagyközönségnek szóló fesztivál. Ezt
megelőzően azonban a mélyebb, in kább
a lélekhez szóló részben, 2014. szep -
tember 20. reggeli óráitól kezdődően a
Nagybányai Mag yar Baptista Gyüle ke -
zet imaházának szomszédságában telt
meg az iskolaudvar a zenekarok művé -
szeivel, és közönséggel, ahol külön- kü -
lön bemutatkozásra, közös zenélésre és 
többszöri rövid igei üzenetre került sor.

A találkozó mottója szerint: „Éne kel -
jetek neki új éneket, szépen zengjenek
hangszereitek” (Zsolt. 33:3) minden a

legnagyobb és legszebb rendben tör tént.
Gyönyörűen zengtek a hangszerek, el -
ső sorban azonban Krisztus jelenléte volt 
a fontos, a meghatározó, hiszen mind -
nyájan vallották, hogy az Úrnak zenél -
nek, hogy az emberek úgy tekintsenek
rájuk, mint Krisztus sáfáraira.

Nekem az a zsoltárrész jutott e szem -
be, melyben a következő felhívás hang -
zik el: „Daloljatok az Úrnak citerával,
citerával és hangos muzsikával. Érc har -
sonával és zengő kürt szavával, mond -
jatok éneket az Úr s Király előtt!”  És
ez történt itt, még ha a citerák hiá nyoz -
tak is, pótolták bőségesen azokat a kür -
tök és harsonák, segítve az égbe szálló
dallamokat trombiták, klarinétok, bari -
tonok, trombonok, helikonok, tubák és
fuvolák százai, kiegészítve szenzációs
ütemeiket dobokkal és más hang sze rek -
kel. Meghozták a hatást az ünnepélyes
felállás közös zenedarabjaival mind járt
az elején.

János Csaba nagybányai lelki pász -
tor kezdő imája és köszöntője után
Mátis Csaba főszervező szólt a hall ga -
tósághoz, kiemelve Nagybánya gaz dag
múltját a fúvószene gyakorlása és tisz -
telete terén. „Köztudott, hogy országos 
szinten a bányásztelepülésekre jel lem -
ző volt a rezesbanda léte. Nagybánya
az élen járt. 1873-ban alakult az első
bányászzenekar.” Ha pedig a foly ta tást
vesszük figyelembe, akkor végül is a
nagybányai bányamedencében (úgy 30
km-es körzetben) hét zenekarral talál -
kozott a 20. század embere. Az 1950-
 es évek kollektivizálása késztette a fa -
lusi embereket a városok felé. 1950- ben
Mátis Béla érszakácsiból Nagybányára 

jött és mivel zenélni is tudott, jó mun -
kahelyhez jutott. Az eredmény, hogy
1950-től 1989-ig 31 baptista zenész gy a -
rapította a zenekarokat. A rend szer -
változás utáni  évek törést okoztak e zen
a téren is. Manapság Nagybányán a lé -
tező két fúvószenekar közül az egyik a
Mag yar Baptista Gyülekezet zenekara. 
Fő tevékenységük a templom falain be -
lül bontakozik ki. De készséggel vesz -
nek részt a város magyarságának ünne -
pi rendezvényein. Évek óta ott vannak
a Főtér Fesztivál megnyitóján. Ebben az
évben ennél sokkal többet nyújtottak a
Magyar Napoknak. Visszatérve a szom -
bat délelőtti órákhoz, amikor a találkozó
hagyományos része zajlott, s ahol a meg -
elégedés sugárzott, mind a zenekarok,
mind a hallgatóság részéről. Mindenki
szerepelt ezen az Istendicsőítő napon.
Áldás jutott a fülekbe minden hang szer -
ből. Nehéz lenne mindenkit megszó lal -
tatni. A karnagyok kitűnő tudása és mun -
kája gyönyörű perceket kínált a zené -
szek munkájából, a rendkívül igé nye -
sen és kellemesen választott reperto ár -
anyagból. Nem versengés, rangsorolás
volt a cél, sőt az nem is létezett, hanem
csak a részvétel, és annak eredménye,
hogy „aki énekel, vagy zenél, az két szer
imádkozik”. Az egyházi zene gaz dag -
sága Buxtehudétól Kodályig, vagy Pa -
lest rinától Bachig gyönyörű, csodá lat -
ra méltó dallamokat szólaltat meg, akár 
a hangszerek királynőjének, az orgo ná -
nak akkordjaival, akár a csodálatot fo -
kozó fúvósokkal. Minden zenekart nagy
élmény volt hallgatni. Semmiféle sor rend
nélkül említem Nagybánya, Szi lágy bal -
la, Szamosújvár, Erked, Sarmaság, Ma -
gyarremete, Szalárd, Nagyvárad, Szat -
már, Székelyudvarhely, Sámson, Ké mer,
Kraszna, Zilah baptista zenekarait. A rö -
vid elhangzott igehirdetéseket erősí tet -
ték a dallamok. Szűcs Sándor, Par di
Fé lix, Charles Jones, Módi Miklós, Di -
mény Sándor, Kiss Lehel lelkipász to rok
szavai dicsérték az Urat. A délelőtt fo -
lyamán minden zenekar többször is „meg -

szólalt”. A közös zenélés élvezete pedig
nyolc alkalommal volt hallható. Délu -
tán a Mag yar Napok nagyszínpadán a
zenekarok külön szereplése mellett, há -
rom közös zenedarab hangzott el, me -
lyek közül az egyik közös énekléssel tör -
tént. A szervezők tájékozottságát bizo -
nyította az is, hogy a kiosztott szöve ge -
ket együtt énekelhették a zeneszó la mok -
kal. A jól ismert katolikus ének: „Jé zus,
világ megváltója”, majd a protestáns:
„Jézus Krisztus él, sírja nem zárja már”
- szövegei töltötték be a teret, Nagy bá -
nya központját.

Az utolsó, közös zenedarab, az Eu -
rópa Himnusz zárta az ünnepélyes ren -
dezvényt. Nagy élményt jelentett ez a
másfél óra minden szemlélőnek, hall -
gatónak. A jelenlévő karnagyok elége -
detten nyilvánították véleményüket. A
nagybányai Balla Vilmos a találkozó len -
dületet adó, ösztönző erejéről szólt, va -
la mint a közös zenélés szépségét, ma -
gasz tosságát értékelte örömmel. A sám -
soni karnagy Gyulai Gyula a kitűnő szer -
vezést csodálta. Az 1952-ben alakult
ze nekaruk mára 24 tagot számlál, köz -
tük 10-62 éves zenészekkel. Minden egy -
házi és civil rendezvényen szívesen vesz -
nek részt. Mátis Csaba nem hiába Krisz -
tus sáfárainak tekinti a zenekart. Ver sen -
gések nélkül zenélnek az Úrnak - mond -
ta. Kaszta Miklós Isaszegről jött emlé -
keit idézni a találkozóra. Hadad nád as -
don született, 10 éves korában már ze -
nélt. A kisdob után a trombita, majd az
összes többi hangszer következett. Pet -
rozsényban zenei ismereteket is szer zett. 
Az oszlopos tagokat jött el látogatni,
de más alkalommal Koltóról, Petőfi som -
fájáról is vitt haza magot.

Örökkévaló kegyelem - nem zedék -
ről nemzedékre való az ő hűsége! Ezt a
napot csak úgy tudták zárni az ott lé vők,
ha megköszönték Istennek kegyelmét,
az örökkévaló kegyelmet, az áldást, ami
körüllengte a többszáz résztvevőt.

Hit ter Ferenc

Éjszakai lekvárfőzés
Néhány évtizeddel ezelőtt, szeptemberben a felsőbányai

Ká káson szinte mindennap valamelyik ház udvarán lekvárt
főztek rézüstben. Ezt a nemzedékről nemzedékre szálló ha -
gyományt a kákásiak olyan hagyománynak tekintették, a me -
lyen mindig azt tapasztalhatták, hogy egymást segítő, össze -
tartó kis kö zös séget alkotnak.

Körülbelül nyolc évvel ezelőtt egy nyugdíjas bányász -
nál, Kremmer Józsefnél még láttam szilvafőzéshez használt
rézüs töt. Napjainkban a kerttulajdonosok konyhájukban fa -
zékban főzik a lekvárt. A hosszúszilvafák nagy része elö re -
gedett vagy ki szá radt, újakat pedig ritkán ültetnek.

1950-ből származó naplómból próbálom felelveníteni az
éj szakai lekvárfőzés romantikus, vidám hangulatát.

A szilvát délelőtt rázták le, majd kipukasztották, azaz ki -
ma gozták. Sok „ráncos bőrű”, mézédes szilva nem a nagy
faze kak ba, hanem a gyermekek gyomrába került.

A nap vörös korongja már elbújt a Szamos-hegy mögött,
amikor az udvaron felállították a vaslábas rézüstöt. Ezután
tü zet raktak alá, félig megtöltötték szilvával, majd bizonyos
idő múlva a gyümölcs másik felét is a körülbelül negyven li t e -

res üst be tették. A fortyogó szilvát felváltva kavarták nagy
fa kanállal vagy egy, csak lekvárfőzéskor használt kava ró -
val. A kavarók a lekvárt közös erőfeszítésük gyümölcsének
te kintették.

Amíg a kavarók az üstnél szorgoskodtak, én és a többi gye -
rek a Tölgyes alatti holdfényes kertban játszottunk. Időnként 
tokjából dió koppanása, jonatán alma pottyanása vagy ba -
goly huhogás ütötte meg a fülünket. Amikor a szénaillatú szél 
feltámadt, félénkebb, hiszékenyebb társainkat azzal ijeszt get -
tük, hogy egy boszorkány repül seprűjén a város felé. Éj fél kor
a bátrabbak felfedező útra indultak a titokzatos Töl gyes be.

Azonnal leszaladtunk az udvarba, amikor nagytatám fel -
ka paszkodott hozzánk, és azt mondta nekünk, hogy kész a
cibere. Csuporból, kenyérrel fogyasztottuk a sűrű, meleg
szil valevet, miközben az öregek történeteit hallgattuk a bá -
nyarémekről.

A lekvárt cserépedényekben, hűvös kamrákban tárolták.
- Ennél a lekvárnál csak a te csókod édesebb - mondta

Pista, az egyik serény kavaró a menyasszonyának a lekvár
megkóstolása után.

- Remélem, hogy 25 év múlva is így fogsz bókolni nekem
- jegyezte meg elpirulva a menyasszony.

Boczor József

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 t i
kép vi selő te le -
f o n  s z á  m a :
0726200756.
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (8.)
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 26., hétfő:

Éjféltől szolgálatban voltam, Csap -
lárral. 

Estefelé krumplit főztünk ma gunk -
nak. Nem tudom, mi volna velünk, ha
nem lenne krumplink, mert, ha jobb is
a német „kaja”, feltétlenül szükséges egy
kis pótlék is hozzá. Hiszen köztudott,
hogy a baka mindig éhes, még akkor is, 
ha tele van a gyomra. 

A Dódy húgomtól kapott lap szerint 
a csomagokat 15-én és 18-án adták fel.
Hol vannak? 

Június 27., kedd:

Délelőtt a dohány elosztásával vol -
tam elfoglalva. 

Posta nem jött, természetesen cso mag
sem. Ellenben rengeteg csomag jött „fe -
ketén”. Ugyanis Ujlaky fhdgy. GH-fő -
nök és Veér törm. Gyulán voltak, és most
érkeztek vissza. Amikor az asszony nép
megtudta, hogy otthon vannak, cso ma -
got készített, annyit, hogy a főhad na gyék
csak egy külön vagon igény bevé telé vel
tudták kiszállítani. Nálunk a törzsben csak
Kurucz szakaszvezetőnek és Sebestyén
őrvezetőnek jött csomagja. 

Hírlik, hogy a 2. századtól három ru -
szin átszökött az oroszokhoz. Utólag
jegyzem fel: a múlt hét elején a 3. szá -
zadból Lelkes hdp.örm. ás Czövek őrv.
vesztette életét a Magurán, parti zán tá -
madás következtében. 

Június 28., szerda:

A naposunk szerint éjjel nagy lö völ -
dözés volt a tőlünk keletre levő he gyek -
ben. Állítólag fölöttünk is süvítettek a
lövedékek. Én olyan mélyen aludtam,
hogy semmit sem hallottam. 

A bunkertől felfelé jövet talál koz tam
az 1. század halottait szállító hordá gya -
sokkal. Pokrócokkal voltak letakarva a 

halottak. Az első hordágyon fekvő pok -
róca szitává volt lőve. A másodiknak a
talpa látszott ki, csupa vér volt. A har -
madik hordágyra egy csa bai volt fek -
tet ve, ezt kissé kitakarták. Borzasztóan 
nézett ki. Félig nyitott szájában lö ve dék
által letöredezett fogak, mindkét szeme 
véres üreg, hátul a koponyájából még
vér szivárgott. Rettenetes látvány volt!
Ez volt az első halott, akit a fronton lát -
tam. Bejegyzem a három halott nevét:
Bánszky Pál, György József és Kampó
János honvédek. Tegnap lőtték le őket. 
Harcelőőrsben voltak a Magurán. Az át -
kozott Magura! Szedi az áldozatait. O -
rosz járőr támadta meg a harce lő őr sün -
ket - egészen közelről, leshelyről tü zel -
tek rájuk. A mieink viszonozták a tü zet,
amit egy véres orosz katonasapka, táv -
cső és egy tányérakna bizonyít. Ott hagy -
ták az oroszok. Az oroszokhoz június
26-án átszökött három honvéd neve:
Turjancsik Ferenc, Hendrjuk Ferenc és
Jancsik Mihály. Mind a három ruszin
nemzetiségű volt. Éjfélig őrségben vol -
tam.

Június 29., csütörtök:

Még a vételezők nem voltak fent, a -
mikor Vádi szkv. útnak indított Veres Pe -
tivel kaszát keríteni valahonnan. Elin dul -
tunk és a Wizsenka völgyet át is ku tat -
tuk, de a keresett szerszámot sehol sem 
tudtuk felhajtani. Erre azért lett volna
szükség, mert parancsba jött, hogy egy
bizonyos időn belül 10 mázsa mennyi -
ségű szénát kell bebiztosítani. 

Délután egy új bunker ásásához fog -
tunk hozzá a Wizsenka forrásvidékén.
Este fél hatkor hagytuk abba, és lassan
felballagtunk új szálláshelyünkre, amely
most az Okolana hegygerincen van.

Június 30., péntek:

Későn keltünk, a Nap már jóval a
Ro sesni fölött ágaskodott. Krumpli kész -
letünk utolsó darabjaiból készítettük „pri -

vát” reggelinket. Ezután a Jenezelo ol -
dalán levő (ez már a Towarnitza völ -
gye) konyha mellett vártuk a véte le ző -
ket. Nemsokára fel is tűntek Jaku (Ja -
kusovszki örv.) vezetésével. Jött posta
is, és az oly régen várt csomagot is meg -
kaptam. Nem is kell mondanom, meny -
nyire megörültem a küldeménynek (kol -
bász, szalonna, gyufa, borotvapenge, pe -
metefű cukorka volt benne). 

Július 1., szombat:

Ma megkaptam a másik csoma go -
mat is. A szüleim pipát is küldtek ben -
ne. Délután Kotroczó Jánossal át men -
tünk a 2. szakaszunkhoz a Bozno nevű
hegyre - gőztömlőért az alezredesünk ré -
szére. Bort akarnak lefejteni. Ugyanis
Ujlaky fhdgy. bort és három 1/8-os hor -
dó sört is hozott az alezredesünknek Gyu -
láról. Estefelé levelet írtam Böncinek pi -
pázgatva. Úgy örültem a kis „csíbuk nak”.
Közben valamiért behívtak az irodába.
Amikor onnan visszatértem, a kis pi pám -
nak lába kelt. Késő estig kutattam utá na,
de eredménytelenül. Lehet, hogy vala -
melyik nap „barabulyát” vagy „molo -
kot” vesz érte valaki. Nagyon bánt az
eltűnése. Tiszavirág élete volt nálam!

Július 2., vasárnap:

Bönci azt írja a mai napon érkezett
le velében, hogy idézést kapott a város -
házáról, munkaszolgálati ügyben. Nem
tudom, miért molesztálják, hiszen mun -
ka viszonyban van - a Réthy gyógy szer -
gyárban dolgozik.

Szolgálatban voltam Földi őrve ze tő -
vel. Éjfél előtt óriási lövöldözés volt K.-
 en: golyószóró, géppisztoly és grá nát ve -
tő hangját lehetett megkülön böz tetni.

Július 3., hétfő:

A mai napon egy új bunker ásá sá hoz
fogtunk hozzá a Jenezelohoz tartozó ki -
ugró földnyelven, közel az alezredes szál -
lásához. 

Három lapot kaptam Böncitől, de nem
tudtam meg, mi lett az idézéssel, mert -
amint írja - éppen légiriadó volt, ami -
kor a városházán tartózkodott. Szo rong -
va várom, mire akarják öt és a hozzá ha -
sonló korú leányokat rábeszélni. 

Két hír kelt szárnyra mostanában. Az
egyik az, hogy a kerékpárosaink be vol -
tak vetve, állítólag 43 sebesültjük és 7
halottjuk van. A másik: valamelyik he -
gyi dandár fog felváltani bennünket. 

Amint felértünk a szállásunkra, az -
zal fogadtak bennünket, hogy vala me -
lyik közeli napon vállalkozásra megy

Tábori fhdgy. és önként jelentkezők kel -
lenek a járőrébe. A törzsből kell a leg -
több em ber. Fonód Jóska és én mind -
járt jelentkeztünk. Később minden törzs -
belink is. 

Július 4., kedd:

Ma is bunkerásás. Amióta kint va -
gyunk, mindig csak ezzel foglal koz tat -
ják a gp. szd. törzs legénységét. 

Jóformán még bele sem kezdtünk a
munkába, amikor feltűnt Kertész Má -
tyás tizedes, s már messziről tudtunkra
adta: „Nincs posta!” Nem fogadtuk ki -
törő örömmel a hírt. Később Veres Peti 
azzal jött, hogy Tábori fhdgy. pa ran csá -
ra azonnal menjünk fel a szállásunkra.
Útközben megtudtuk Petitől, hogy a
törzs minden embere megy a járőrbe -
Salát örv., Paróczai Tibi és Peti kivé -
te lével. 

Nemsokára összegyűlt az egész járőr
a konyha előterében. Tábori fhdgy. tá -
jékoztatott bennünket feladatunkról, mely
szerint a Magura közelében a Stebnik
völgyében partizánfészket fedeztek fel,
és a mi feladatunk lesz a partizánokat
elfogni vagy megsemmisíteni, és az e -
setleges készletüket birtokunkba ven ni.
Ötven valahányan leszünk. Felszere lé -
sünk: két géppuska, golyószórók, grá -
nátvető és géppisztolyok mellé puska
és kézigránát. Az itt garázdálkodó par -
ti zánok száma százötven fő volt május
végén. Azóta veszteségeik is vannak
valószínűleg. Ebben a fészekben, ahová
mi megyünk, 15-20 partizán tartóz ko -
dik - véleménye szerint. Később le men -
tünk az alezredes úr szállása közelébe,
ahol egy kis felvilágosító beszédet in -
té zett hozzánk zászlóaljunk pa rancs no -
ka. A hangtalan menésre hívta fel fi gyel -
münket és a fegyelmezett magatar tás -
ra. „Bosszúból tesszük ezt, a zlj. 14 ha -
lottjáért és a 43 sebesültért”- ezt mon -
dotta. 

A gyülekezés reggel 3 órakor lesz.
Még ezt: a partizánok fegyvereinek 85% 
géppisztoly, 4 gránátvető, auto mata pus -
kák, egy hangfogós puska és csak egy -
pár ismétlőpuska. 

Nagy napunk lesz talán, az is lehet,
hogy többé egy betűt sem írhatok a nap -
lómba és soha többé nem látom viszont 
a kis Menyasszonyomat, de az is lehet,
hogy egy partizánnal sem fogunk talál -
kozni. Istenre bízzuk a sorsunkat, re mél -
jük meg fog segíteni. Itt fent a szál lá sun -
kon kézigránátot osztogattak ré szünk -
re és nagyban folynak az előkészületek 
az első ilyen napra.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Gondolataim
Velük kelek, velük alszom el.
A lassan nyíló estike illatánál, egy újabb gondolat súlya alatt, nagyokat recs -

csen alattam létezésem öreg hintaszéke.
A vándorbotot éppen most adtam kezébe egyik gondolatomnak, s mire be -

zártam mögötte az ajtót, a világot már kétszer körbe is járta.
Gondolataim valóra váltására már nem vállalkozom, de annak tudatában, 

hogy az eszmék teremtő ereje az ifjú izmokban rejlik, „… amit akarok, azt gon -
dolom!”, és le is írom, majd útjukra engedem. Hadd vándoroljanak: fiataltól
fiatalig!



2014. szeptember 26. HU MOR-ZSÁK

HU MOR-ZSÁK

Egy fiú és egy lány reggel
egy más karjában ébrednek. A 
lány kedvesen odabújik a fiú hoz:

- Gondoltad volna tegnap,
hogy ez fog történni?

- Igen - feleli határozottan
a fiú.

- Hogyhogy? Hiszen még 
nem is ismertél.

- Téged nem, de magamat
igen.

***
- Nagymama! A nagypa pá -

nak igaza volt, hogy ne men jek
sztriptízbárba, mert olyat lá tok,
amit nem volna szabad.

- Miért, mit láttál?
- A nagypapát.

***
A skót így szól a fiához:
- Mondd meg a tanárod nak,

hogy amíg ilyen bizonytalan a
nemzetközi helyzet, nem ve -
szek neked világatlaszt.

***
 - Miben különbözik egy -

mástól a teve és a kőműves?
- Abban, hogy a teve na pok ig

képes dolgozni anélkül, hogy
inna.

***
Egy vénkisasszony siet ha -

zafelé egy kihalt utcán söté te -
dés után. Egyszer csak eléug rik
egy fickó:

- Azonnal adja ide a pén zét!
- Nincs nálam egy fillér sem

- mentegetőzik az öreglány.
A férfi nem hiszi el, és el -

kezdi tapogatni:
- Ne mondja, hogy nincs

pén ze! Biztos a melltartójába
rejtette!

Mire a nő így felel:
- Tényleg nincs pénzem, de

ha ezt folytatja, kiállítok ma gá -
nak egy csekket.

***
Egy férfi bemegy a kerti fel -

szerelés boltba. Mondja a tu laj -
nak, hogy egy nagyobb méretű 
kerti törpét keres. Nézegeti a kí -
nálatot, majd megkérdezi:

- Ez a vörös képű, ronda kö -
vér gnóm itt, a sarokban mennyi -
be kerül?

Mire a tulaj:
- Sajnálom, uram, de a fe -

leségem nem eladó!
***

A kannibál fiú és az apja egy
bokor mögül lesik az áldoza to -
kat. Arra megy egy kövér nő,
megszólal a fiú:

- Ezt fogjuk meg vacsorá ra!
- Nem jó, túl kövér - mond -

ja az apa.
Nemsokára meglátnak egy

vékony lányt:
- Akkor ez jó lesz? - kér de -

zi a gyerek.
- Nem, ez meg túl sovány.
Arra jön megint egy lány,

nagyon csinos.
- Na, ezt kapjuk el! - biz tat -

ja a fiú az apját.
- Tudod, mit? - kérdezi az ö -

reg. - Ezt hazavisszük, aztán
megesszük anyádat.

*** 
A skót ül a hideg kandalló e -

lőtt. Egyszer csak leesik a ké -
ményen át egy betörő, aki úgy
tudta, üres a ház. A skót szó nél -
kül megy a telefonhoz.

- Uram, ne hívja a rendőr -
séget! - könyörög a betörő.

- Ugyan már, csak a ké mény -
seprőnek telefonálok, hogy már
nem kell jönnie!

***
Egy nő telefonál a férjének:
- Szia, Gazsi, képzeld örök -

befogadtam az öcséd fiát, 9 hó -
nap múlva szülöm meg!

***

Páciens a fogorvosi szék ben:
- Doktor úr, én nagyon i de -

ges vagyok. Tudja, ez az első
foghúzásom.

Fogorvos:
- Ne izguljon, kérem, elá ru -

lom, hogy nekem is ez az első.

***
Két ejtőernyős zuhanás köz -

ben beszélget. Azt mondja az
egyik:

- Te innen fentről az em be -
rek tényleg hangyáknak lát sza -
nak.

Mire a másik:
- Nyissuk ki az ernyőt, te

marha, ezek tényleg hangyák.

***
- Mi a gólya telefon szá ma?
- 125-363 (1-szer voltunk 2-

 en 5 percig, 3 hónap múlva ki -
derült, hogy 6 hónap múlva 3-
 an leszünk).

***
Megkérdezi Móricka az a -

pukáját:
- Apa! Engem a gólya ho zott?
- Igen, kisfiam!
- És anya szép volt?
- Igen, kisfiam!
- Akkor miért a gólyával sze -

retkeztél?
***

Azt mondja a férj a fele sé -
gé nek:

- Meghívtam egy baráto mat
vacsorára.

- Megőrültél? Nincs sem mi
kaja itthon, tiszta kosz min den,
a hajam szörnyű! Miért hívtad

meg a szerencsét lent?
- Segíteni akartam neki. Sze -

rencsétlen nem tudja eldön te ni,
megnősüljön-e vagy sem...

***
Alighogy elteltek a mézes -

he tek, az ifjú ara így pa nasz ko -
dik az anyjának:

- Mama, nem tudom, mit csi -
náljak, segíts! Megvolt az első
komoly veszekedés kö zöt tünk!

- Ne aggódj, ez minden há -
zas ságban elő fordul…

- Jó, jó de mit csináljak a
hullájával?

***
Egy nő így szól a fér jéhez:
- Éppen olyan szenve dé lyes

vagy, mint Ca sa nova.
- Miért mondod? Hiszen ő

már meghalt.
- Éppen azért.

***
- Mivel vágjuk ketté az Al -

go pirint?
- Algoflexszel.

Brit tudósok megállapították,
hogy tíz emberből négy az hat.

Egy öreg cow boy egyszer azt tanácsolta az unokájának,
hogy ha sokáig szeretne élni, minden nap keverjen a reg ge -
lijéhez egy kis puskaport. Az unoka követte is az öreg ta ná -
csát egész életében. Végül valóban szép kort megélt,  93 éves
ko rában halt meg. Elhunyta után hátrahagyott 14 gyer me ket,
28 unokát, 35 dédunokát és egy másfél méter átmérőjű lyu kat
a krematórium falán.

Miről ismerhető fel az afrikai
sportoló a téli Olimpián?

1. A bobcsapatnak annyi köze van a sportághoz, hogy né -
gyen vannak és az egyiket közülük Bobnak hívják. A rajtnál a 
völgyben várakoznak, mert azt hiszik, hogy a szám lényege,
hogy a lejtőn kell feltolni a sportszert.

2. Sortban érkezik a lesiklásra, mert otthon a szi mulá to -
ron egyáltalán nem volt hideg.

3. A hokimeccsen kénytelen végig a palánknál korizni,
mert ha eljön onnan, elesik.

4. A sílövészeten öt halott szervezővel a hátán érkezik a
célba, akiket aztán el is fogyaszt.

5. A síugró sáncon lefelé száguldva végig befogja a sze -
mét, majd a közönség közé csapódik. Ráadásul a sisak alatt
turbánt visel.

6. Az óriás műlesiklásnál termoszba gyűjti a havat, hogy
legközelebb már valamivel élethűbb környezetben tudjon ké -
szülni.

7. A műkorcsolyázásnál még a válogatóverseny hely szí -
né re sem jut el, mert síkosak az utak.

8. Már a megnyitón megfagy.
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Miért lett a választási
kampányból kémtörténet?

A választók ezekben a napokban kapkodják a fejüket: előbb az ál -
lamfő bejelenti, hogy az egyik elnökjelölt titkosügynök, utána egy
hozzá közel álló újságíró bevallja, hogy a hadsereg hírszerzésének
dolgozott, majd az egyik román titkosszolgálat vezetője lemond az
elnökjelöltség kedvéért. Székely István politológustól kérdeztük: mi
történik?

A korán elkezdődött választási kam -
pány már jó ideje nem a jelöltek ké pes -
ségeiről, hanem az esetleges ügy nök -
múltjukról szól. Mi áll a háttér ben?

Nekem úgy tűnik, hogy Traian Bă -
sescu államfő érdekelt Vic tor Ponta ál -
lam elnökségében. Ahhoz, hogy Bă ses -
cu nak esélye legyen a jobboldal újra -
szervezésére a saját vezetése alatt, a kor -
mányfőnek kellene nyernie a választá -
sokon, nem pedig Klaus Johannisnak,
aki már volt az egységes jobboldal mi -
niszterelnök-jelöltje. Ez egyértelmű, ha
megnézzük, hogy az egyes média or gá -
numok mely erőcsoportokhoz állnak kö -
zel, illetve melyik jelöltnek kampá nyol -
nak. Világosan látszik tehát, hogy Bă -
sescu számára egy jobboldali államfő
nem lenne jó. Innentől kezdve azonban 

nekem csak feltételezéseim vannak.
Úgy próbálom megérteni a történteket,
hogy azt nézem meg, kinek az érdeke
fű ző dik mindehhez. Lehet, hogy ez egy
rossz, ponyvára való kémregényre fog
hason lítani, de a találgatáson kívül
mást nem tehetek.

De miért állt elő Traian Băsescu
azzal a súlyos váddal, hogy az egyik
jelölt elhallgatta az önéletrajzában a 
titkosügynöki múltját?

Szerintem az államfő nem is állt vol -
na ezzel elő, ha nem egy fajsúlyos je -
löltről lenne szó. Ha egymás mellé
tesz szük a 2013-as, 2014-es nyilat ko -
zatait, akkor a kör leszűkül Monica
Macovei független jelöltre és Klaus
Johannisra, a jobboldal legesélyesebb je -
löltjére. Bă ses cu ugyanis korábban azt
mondta, hogy a kormányban és a par -
lamentben nincs titkosügynök.

És összefügg-e az államfő vádja Ro -
b ert Turcescu újságíró őszinteségi ro -
hamával?

Néhány nappal azután, hogy az ál -
lamfő az egyik jelölt foltos múltját em -
legette, a téma elülni látszott. A témát
Turcescu bejelentése hozta vissza a köz -
tudatba, most ismét napirenden van. A
saj tó nagyon érzékeny erre a témára,
különösen, ha médiaszemélyiségről van
szó.

Hitelesnek tartja Turcescunak azt
a bejelentését, hogy a katonai hír szer -
zésnek dolgozott?

folytatás a 9. oldalon

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!

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!

A Teleki Mag yar Ház ki seb bik épülete utcai homlokzatának és a nagyob -
bik épület tető szer kezetének  felú jí tása be fejeződött ugyan, a munkálatokat se -
gítő téglajegyek árusítása a zonban tovább folytatódik! A CÉL:  teljes ut cai
homlokzat rendbetétele (a faragott ka put is beleértve), valamint egy férfi-női
mosdó kialakítása az épület alagsorában, amelyekre jövőre szeretnénk sort kerí -
teni .Szeretnénk az udvari homlokzaton esedékes javí tá so kat is el végezni. 

Az eddig elvégzett mun kálatok költségeinek nagyrészét a magyarországi Beth -
len Gábor Alap és az Emberi Erő for rások Mi nisz tériumának támo ga tása
fedezte, amely mellett igen komoly segítséget jelentettek a tégla je gyek áru -
sí tásából eddig befolyt – és reméljük ezután is, folyamatosan érkező ado -
mányok. Bízunk abban, hogy jövőre is sikerül pályázati forrásokhoz jut ni –
de legalább ugyanennyire abban, hogy továbbra is mellettünk áll a nagy bá nyai
és Nagy bánya-környéki ma g yar közösség, azok a közel és távol élő ba rá tok, a -
kiknek segítségét és segítőkészségét eddig megtapasztalhattuk.

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)
címletekben lehet vásárolni.

Legújabb adományok: Antal Sándor – 2000 lej (4 db. gyémánt), Név
nél kül, Nagybánya – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Név nélkül, Nagybánya – 20
lej (2 db. póló-bónusz), Vári Ildikó – 50 lej (bronz), Dombi család – 100 lej
(ezüst), Nemes József – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Nemes András – 20 lej (2
db. póló-bónusz), Fodor György, Székelyudvarhely – 100 lej (ezüst), Ghiran
Mária – 10 lej (egyszerű), Fecz András Gábor – 10 lej (póló-bónusz), Fecz
Ró bert – 10 lej (póló-bónusz), Sepsi Ildikó – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Hor -
váth At tila – 10 lej (póló-bónusz), Zaválszki Ildikó – 10 lej (póló-bónusz),
Faragó Vilmos – 150 lej (1 db. bronz és 1 db. ezüst), Damján Norbert – 10 lej
(póló-bónusz), Vári Margit – 10 lej (póló-bónusz), Lendeczki Dezső, Felső -
bá nya – 10 lej (egyszerű), Kató Csaba, Szatmárnémeti – 20 lej (2 db. pó ló-
 bó nusz), Bálint Erik – 10 lej (póló-bónusz), Varga Béla – 10 lej (póló-bó -
nusz), Cseterki Tünde – 10 lej (póló-bónusz), Várady Csongor – 10 lej (pó -
ló-bónusz), Brezoszki Erika – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Kiss Dezső – 10 lej
(póló-bónusz), Mészáros Emese – 110 lej (ezüst és 1 db. póló-bónusz), Ko -
nyicska Petra – 10 lej (póló-bónusz), Jurasics Klára – 10 lej (póló-bónusz),
Bre zoszki Andrei – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Máthé Márta – 10 lej (pó ló- bó -
nusz), Vălu Kriszta – 10 lej (póló-bónusz), Tasnádi András Zsolt – 10 lej (pó -
ló-bónusz), Levendula Flóra – 10 lej (póló-bónusz), Lőrincz István – 10 lej
(pó ló-bónusz), Schnei der Tibor, Kolozsvár – 10 lej (póló-bónusz), Vida Ad -
rienn – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Szász Jenő – 10 lej (egyszerű), Szegedy
Brigitta, Bu da pest – 10 lej (póló-bónusz), Krizsanovszki Enikő – 10 lej (pó -
ló- bónusz), Muzsai-család – 10 lej (póló-bónusz), Rávák Dávid Ákos – 10 lej
(póló-bónusz), Majoros Zoltán – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Név nélkül,
Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Váradi Emese – 20 lej (2 db. póló-bónusz), Ba -
czay Csaba, Magyarország – 100 lej (ezüst), Hajnal Sándor – 10 lej (pó ló- bó -
nusz), Krupiczer Klára – 50 lej (bronz), Pongrácz Gabi, Magyarország – 10
lej (póló-bónusz), Mazur István és Magdi – 10 lej (póló-bónusz), Szakács
Emese, Wels, Ausztria – 50 euró (2 db. ezüst), Bálinger Péter, Biatorbágy –
10 lej (póló-bónusz), Saitos Norbert – 500 lej (gyémánt), Práth Gyula, Bu da -
pest – 10 lej (póló-bónusz), Kovács Sándor – 50 lej (bronz), Zalányi Ferenc –
10 lej (póló-bónusz), Karácsonyi Sándor – 10 lej (póló-bónusz), Karácsonyi
Piroska – 10 lej (póló-bónusz), Karácsonyi Géza – 10 lej (póló-bónusz), Pa -
ras chiv Éva – 10 lej (póló-bónusz), Szabó Ottó Dániel – 10 lej (póló-bónusz), 
Thurmann Olivér, Svédország – 10 lej (póló-bónusz), Név nélkül, Nagybánya 
– 20 lej (2 db. egyszerű), Nagybányai Háló Mozgalom – 100 lej (ezüst).

Póló-eladásból származó bevétel: 3360 lej és 11 000 fo rint
Bögre-eladásból származó bevétel: 985 lej
Eddig összegyűlt támogatás: 27 875 lej, 46 500 fo rint és 1 905 euró 
A befizetéseket személyesen a Ház irodájában, illetve banki utalással le het

in tézni. Támogatóink nevét a Teleki Mag yar Ház honlapján is feltün tet jük, az
ezüst, arany és gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét pedig (hozzá já ru lásuk
esetén) az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is megö rö kítjük!

Bankszámlaszámunk: 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),
SWIFT/BIC: RNCB ROBU
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a következőt: „Tég lajegy/név/a

megváltott címlet neve” (pl: „Teglajegy/Nagy Pista/arany”). A pos tai címet,
ahová a téglajegyet küldhetjük a dludovicus@gmail.com elek tro nikus címre
kell elküldeni. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Mint már jeleztük, neves képzőművészeink közül többen a kezdemé nye -
zés mellé álltak. A felajánlott és SORSOLÁSRA, részben jótékonysági ár -
ve résre kerülő alkotások nagyrészt már megtekinthetők a Ház hon lapján, az
ősz folyamán pedig KIÁLLÍTÁS keretében fogjuk bemutatni! (TMH)



Banánhéjon csúszkáltak
és rénszarvasokat
ijesztgettek az idei

Anti-No bel-díjasok
Anti-No bel-díjakat adtak át egye -

bek között a banánhéj csúszósságának
kutatásáért, a jeges medvének öltözve
rénszarvasokat ijesztgető tesztekért és
a Jézus arcmását a pirítóson felfedezők 
agytevékenységének vizsgálatáért Bos -
tonban. A furcsa és humoros kutatá so -

kért a napokban Bostonban immár 24.
alkalommal átadott “elismerés” már
majdnem olyan híres, mint a valódi
No bel-díj - tudósított a BBC hírpor tál -
ja. Mabucsi Kijosi japán kutatócso -
portja laboratóriumban mérte meg a
ba nánhéj és a cipőtalp közötti súrló -
dást, és kimutatták, az alma és a na -
rancs héja nem annyira csúszós. Ezért
az eredményért kaptak a Kitaszato
Egyetem tudósai fizikai anti-No bel- dí -
jat. A kitüntetést, melyet az An nals of
Improb a ble Re search (Valószínűtlen ku -
tatások évkönyve) című humoros tu -
dományos magazin szponzorál, elsőre
viccesnek tűnő eredményekért adják,
aki azonban mélyebbre ás, komoly tu -

dományos szándékokra lelhet. A japán
tudósokat az érdekelte, hogy befo lyá -
solja a súrlódás és a kenőanyagok az
em ber végtagjainak mozgását. Azok a
szerves gélek, amelyek számlájára ír -
ha tó a banánhéj csúszóssága, meg ta lál -
hatók azokban a hártyákban, amik az
emberi csontokat védik, és az eredmé -
nyek segíthetnek a műízületek előál lí -
tá sában - Anti-No bel-díjat nyert az a
ta nulmány is, mely a pirítóson Jézus
arcát és más ábrákat felfedező emberek 
agyát kutatta. Ennek a munkának ítél -
ték oda az idegtudományi anti-No bel-
 díjat. A Torontói Egyetemről Kang Lee
és kollégái azt keresték, hogy vesznek
észre rendet a rendetlenségben, pél -
dául ábrákat a véletlenszerűen meg -
barnult kenyérszeleten az önkéntes
résztvevők. Agyuk MR-vizsgálatával
ki mutatták, hogyan jönnek működésbe 
ugyanazok az agyi területek a nem lé -
tező arcok látványára, mint amelyek a
valódi emberi ábrázat megjelenésekor. 
A kanadai tudósok szerint ezt a fel is -
merést csimpánzoknál is tapasztalták
már - mondta le Lee. “Hogy az em ber
milyen arcot lát meg, az egyén sze mé -
lyes elvárásaitól , illetve attól függ,
hogy miben hisz. Egy buddhista való -
színűleg nem Jézus, hanem Bud dha ar -
cát látja majd a pirítóson” - tette hozzá. 
A közegészségügyi anti-No bel idei
nyertesei azok a cseh tudósok, akik azt
vizsgálták, mekkora mentális kocká za -
tot hordoz a macskatartás. A biológiai
elismerést szintén cseh kutatók nyerték 
el. Ők azt dokumentálták gondosan,
hogy a dolgukat végző kutyák szíve -
seb ben igazítják a testük tengelyét a
Föld észak-déli irányú mágneses vo -
nalaival párhuzamosan. Sarkvidéki tu -
dományok kategóriában lett anti-No -
bel-díjas a norvég Eigil Reimers, aki
azt tesztelte, hogy reagálnak a rén szar -
vasok, ha jeges medvének öltözött em -
berek ijesztgetik őket. (mti)

Több mint kétmillió
romániai szenved

depresszióban
Több mint kétmillió romániai szen -

ved depresszióban, a mai fiatalok sok -

kal inkább hajlamosak erre a beteg ség -
re, mint a korábbi generációk - derül ki
az Egészségügyi világszervezet jelen -
té séből, amelyet az Egészségre nevelő
és tanácsadó központ mutatott be. Vi -
lágszerte több mint 350 millió em ber
depressziós. A jelentés szerint az új
depressziósok száma aggasztó. Né hány
évtizeddel ezelőtthöz képest a fiatalok
hajlamosabbak a betegségre, aminek a
jelentést bemutató Mihaela Sârbu sze -
rint a válások számának a növekedése,
a külföldön munkát vállaló szülők szá -
mának emelkedése, a fogyasztói társa -
dalomnak való megfelelési kényszer
le hetnek az okozója. De növeli a
depresszió kialakulásának kockázatát
például a technológiai forradalom, öt -
vözve azzal, hogy a szülők egyre ke -
vesebb időt foglalkoznak a gyere kük -
kel, a testmozgás hiánya, az egyhan gú -
ság, a gazdasági nehézségek, a mun ka -
nélküliség. A szakember arra is rá mu -
tatott, hogy Romániában egyetlen kor -
mányzati pro gram sincs, amelyik ezzel 
a problémával foglalkozna, a leküz dé -
sében segítene. Szerinte ezen a le he tő
leghamarabb változtatni kellene. (me -
diafax)

Már nemcsak
próbaházassággal,

de próbaválással is lehet
kísérletezni

Három-hathónapos időtartamra
szóló próbaválással kísérletezhetnek a
bizonytalan párok a kelet-kínai
Csianghszi tartomány egy házassági
tanácsadó vállalkozásának jóvoltából.
A próbaválás lényege, hogy a válást

fontolgató házastársak élesben pró bál -
hatják ki, mi vár rájuk, ha frigyük fel -
bontása mellett döntenek. Így például a 
valóságban is megtörténik a közös
vagyon felosztása, a szétköltözés és a
folyamatot koordináló tanácsadócég
jogi szakértői az esetleges gyerekek
elhelyezéséről is döntenek. A próba -
időszak a kapcsolat átértékelésére és a
problémák megoldásának újragon do -
lá sára ad időt. Elsősorban az 1980-as
évek után született fiatalok körében
jellemző például a “hirtelen felin dulás -
ból” elhatározott válás - mondta el a
chinanews.com kínai hírportálnak az
ötlet kitalálója, Tung Hszin. A szol gál -
tatás Tung elmondása szerint ebben a
korcsoportban a legnépszerűbb, a
kliensek több mint 80 százalékát ők
teszik ki. A sikerről szólva a tanácsadó
pontos adatokat nem nevezett meg,
mindössze annyit mondott, a próba -
válást választó párok “nagy arányban”
döntenek a kibékülés mellett. A keres -
let a szolgáltatás iránt mind nagyobb,
így Tung cége Csianghszi tartomány
több nagyvárosában, így többek közt a
tartományi fővárosban, Nancsangban
vagy Csiucsiangban is nyitottak irodát. 
A válások száma az elmúlt években
komoly növekedést mutat a kelet-
 ázsiai országban. A hivatalos adatok
szerint 2013-ban három és félmillió
pár döntött frigyének megszakítása

mel lett, csaknem 13 százalékkal töb -
ben, mint 2012-ben. Ez az érték meg -
haladja a 2012-es 8 százalékos növe -
kedési rátát is, és a legmagasabb érték -
nek számít az elmúlt 30 év történe té -
ben. (mti)

Szerelem és bátorság
VÍZSZINTES: 1. “A nők bátor sá -

gát a szerelem adja meg, ...” (Dinck -
lage). 14. Rendelettel felszólító. 15.
Lassan, hernyómódra halad. 16. Ken -
dert törő. 17. ... harmincadjára jut; el -
kal lódik. 18. ... szakadtából; teljes ere -
jéből. 19. Lakásfalak! 20. Az átló ré -
sze! 21. Tunkol. 23. Bankban vannak!
25. Nyugati-gót király. 28. Két pasas!
29. Félelem! 30. Marokkói és zambiai
gkj. 32. Borfajta. 34. No tre ...; párizsi
dóm. 36. Csónakot hajt. 38. Ezerjó-
 cseppek! 39. Ám. 41. Rag, a -val párja. 
42. Idegen női név. 44. Szürke tolla za -
tú, ragadozó madár. 46. Numero
(röv.). 47. És (lat.). 48. Tellúr és va -
nádium vj. 49. Föníciai betű. 51. Híres
bikavér. 53. Lengyel népi tánc. 56.

Osztrák és török gkj. 57. Két lakó! 58.
Gabonaszemek! 60. Csóvába csavart
szalma. 62. Két kieső! 63. Színültig.
65. Párosan szebb! 66. Denevértanya.
68. Kettőzve: Váci Mihály madara. 70. 
Előkelő. 72. Kacskaringós, mesterkélt
díszítmény. 74. Felterjeszt, ajánl. 76.
Szobában rendet teremt.

FÜGGŐLEGES: 2. Becézett Etel -
ka. 3. Szobrász (György). 4. Legendás
indiai király. 5. Nehezen lélegző. 6.
Lamartine költeménye. 7. Kettőt hívó!
8. A ló kenyere. 9. Két oldala van! 10.
Halom. 11. Csapattagok! 12. Tüzet
éleszt. 13. Elektromos töltésű, anyagi
részecske. 14. A gondolat befejező
ré sze. 17. Tévesen jegyző. 20. Az
Iliász fő színhelye. 22. Sugárzási mér -
tékegység volt. 24. Gomolygó. 26.
Daraboló. 27. Káté! 29. Épületszinttel
kapcsolatos. 31. Cseh traktormárka.
33. Félvállról beszél vele. 35. Belgrád
hegye. 37. Zabszemek! 40. Beterel!
43. Lóerő (röv.). 44. Angyalrang. 45.
Vakarni kezd! 48. Képességpróba. 50.
Gyors hadihajó. 52. Verbum. 54. Bérc -
szélek! 55. Kör alakú tárgy. 59. Forma
1-es, francia pilóta (Jean). 61. Idő
előtti. 63. Helyező, rakó. 64. Mihók
mesetársa. 67. Az egyik evangélista.
69. Só (lat.). 71. Becézett Ilona. 72.
Kubai, osztrák és japán gkj. 73. Álló -
kép. 75. Rangjelző szó. 76. Párt!

   Szerkesztette: Csatlós János
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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!

Miért lett a választási
kampányból kémtörténet?

folytatás a 7. oldalról

Turcescu beismerése lepett meg, a
tény maga nem. A titkosszolgálatok a
kilencvenes évek derekán megpró bál -
tak meghatározó társadalmi befolyást
szerezni, később már Traian Băsescu
bevallottan támaszkodott ezekre az in -
tézményekre. Az évek során hatal mas -
ra növelték költségvetésüket, ennek meg -
őrzése érdekében akár nem konven cio -
nális eszközöket is bevetnek.

Az ügynökhisztéria közben a Kül -
földi Hírszerző Szolgálat (SIE) igaz -
gatója, Teodor Melescanu lemon dott
tisztségéről, nem tudni honnan össze -
gyűjtött 400 ezer aláírást, és ma már
ő is hivatalosan elnökjelölt. Mi a je -
lentősége ennek a lépésnek?

Meg kell néznünk, ki is Melescanu.
A SIE volt igazgatója a Văcăroiu- kor -
mány időszakát leszámítva végig libe -
rá lis volt. Külügyminiszter, védelmi mi -
niszter, majd rövid ideig megbízott i gaz -
ságügyi miniszter is volt. Elnök jelölt -
sége olyan szempontból nem megle pe -
tés, hogy már a nyáron voltak talál ga -
tá sok az esetleges indulásáról, liberális 
színekben. Kinek az érdeke jelölése?
Băsescunak nem, hiszen ő Elena Udrea 
minél jobb eredményéért kampányol.
A baloldalnak, Pontáéknak már nem fű -
ződik közvetlen érdekük a jobboldal fel -
aprózódásához, hiszen a közvéle mény-
 kutatások szerint egyértelműen a kor -
mányfő és Klaus Johannis kerül majd a
második fordulóba. Fontos adalék, hogy

kedden az elnökjelölések lezárultak, a
titkosügynök-botrány azonban nem ju -
tott még nyugvópontra. Tehát ha kide -
rül valamelyik jelöltről, hogy ügynök,
pártja már nem tudja más jelöltre cse -
rélni. Tegyük fel, hogy ha Klaus Jo han -
nis a titkosügynök-múltú jelölt, és eb ből
a kelleténél nagyobb botrány lesz, ak kor
Melescanu a jobboldal tartalékjelöltje.
Persze, ez csak egy feltételezés.

Milyen hatása lesz ennek az egész -
nek a titkosszolgálatok – az utóbbi é -
vekben jelentősen javuló – megíté lé -
sé re, hitelességére?

Demokratikus államban a titkos szol -
gálatok társadalmi megbecsülése nem
téma. Ez romániai sajátosság. A magyar -
országi politikában például a titkos szol -
gálatok nincsenek jelen, mint ahogy
máshol sem Európában.

Ezekben a napokban téma az is,
hogy a baloldal jelöltje, Vic tor Ponta 
nacionalizmustól fűtött kampány in -
dítót tartott Bukarestben. Miért kel -
lett ennyit hangoztatnia a kormány -
fő nek, hogy ő milyen jó román?

Ponta most attól lett „jó román”,
hogy az RMDSZ tagja az általa veze -
tett kormánykoalíciónak. Amikor az
RMDSZ kormányon van, ezt az ellen -
zék gyenge láncszemként értékeli, és
meg próbálja a kormányt nemzeti reto -
rikával delegitimizálni. Másrészt pedig 
a legesélyesebb ellenfele, Klaus Jo han -
nis nem román. A választási kampány
pedig mindig a jelöltek közötti különb -
ségekről szól. (maszol.ro)

Tüntethet az Új Jobboldal Aradon
A Temesvári Rádió híre szerint megkapta az engedélyt az október 6-i fel vo -

nuláshoz az Új Jobboldal (Noua Dreapta) nevű szélsőséges román szervezet. Az
a radi 13 vértanútábornok emlékét gyalázó, a Szabadság-szoborról többször el len -
ségesen nyilatkozó, a magyarokat sértegető, jobbára futballdrukker suhancokból 
verbuválódó tömörülés aznap akar felvonulást tartani az aradi városközpontban,
amikor a magyarság az 1848–1849-es forradalom és mag yar szabadságharc vé -
res leverésére emlékezik. Az Új Jobboldal március 15-án a Megbékélés parkjá -
ban akart tüntetni, de akkor nem kapott engedélyt. (aradihirek.ro)

Fel, fel Dembrowski!
A szeptember eleji Petőfi-ün nep

és szoboravató-ünnepség meghí -
vot taiként a lengyelországi Tar -
nów (Bem József szülővárosa, a hol
síremléke is található) képviselői
is jelen voltak az eseményen. Tisz -
teletükre még a lendületes lengyel 
himnuszt is megtanulta és előadta 
a koltói református énekkar Fülöp
Gábor karnagy vezetésével, szin -
te könnyeket csalva a vendégek sze -
mébe - s megható példájaként egy -
más tiszteletének és megbe csü lé -
sének.

De történhetett-e mindez más -
ként éppen a legendás Bem tábor -
nok szobrának avatásán, aki cseh 
eredetű lengyel nemesi család sar -

jaként 1848 novemberében Kos -
suth Lajosnál jelentkezett szolgálat -
tételre, és mint a mag yar szabad -
ságharc egyik legnagyobb alakja
vezette az erdélyi hadjárat győz tes
(és vesztes) csatáit, s aki a mag yar-
 román megbékélés rögös útját e -
gyengetve 1849 tavaszán az ad dig
az osztrákokat támogató Avram
Iancuval is megállapodott, hogy
nem harcolnak tovább a mag yar
honvédsereg el len...? A lengyelek 
jelenléte Koltón, s az énekkar gesz -
tusa, a „Fel, fel Dembrowski!” fel -
szálló akkordjai a koltói kastély -
kert ben - szépen keretezték az ün -
nepet, amelyre még sokáig szívesen 
fogunk emlékezni... (déel)

fotó: Deák László
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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.

 A legtöbb C-vitamint
 tartalmazó ételek

A C-vi ta min, azaz az aszkorbinsav elengedhetetlen az egész sé günk
megőrzéséhez. Ez az a vi ta min, amelyből a legtöbbet igényli a szerve ze -
tünk, ezért fontos, hogy napi rendszerességgel hozzá jussunk. Cik künk -
ben felsorolunk néhány olyan zöldséget és gyü mölcsöt, amelyeknek
igen magas a C-vi ta min-tartalma, ezért kü lönösen ajánlott a fogyasztása.

Homoktövis
A homoktövisből készült lé nem csak finom, hanem egészséges is, sőt, mond -

hatjuk, hogy igazi vitaminbomba! C-vi ta min-tartalma nagyon magas (csaknem
tízszerese a citroménak), 100 gramm narancssárga bogyó közel 700 milli -
grammot tartalmaz, amely bőven fedezi az ajánlott napi bevitel mennyiségét.

Csipkebogyó
A csipkebogyó rendkívül gazdag C-vita -

minban, 100 grammnyi több mint 300 milli -
grammot tartalmaz. Szedjük le piros, meg -
érett termését még az első fagyok előtt és
ké szít sünk belőle isteni teát! Garantáltan
nem leszünk idén ősszel betegek.

Piros és sárga húsú pa prika
A C-vi ta min-tartalom tekinteté ben a homoktövis és a csipkebogyó után

következik a húsos pa prika, amelyből 100 gramm nagyjából 200 milligramm
aszkorbinsavat tartalmaz.

Ribizli
Bogyós gyümölcshöz méltóan a ribizlinek is magas a C-vi ta min-tartalma:

100 grammban közel 200 milligrammot találunk.

Kivi
Ez a zöld húsú, apró, fekete magvas gyümölcs is tele van C-vitaminnal: 100

grammnyi kivi körülbelül 100 milligrammot tartalmaz. Ennek köszönhető az a
tulajdonsága, hogy segít a fertőzéses betegségek megelőzésében, elűzi a fáradt -
ságot és feltölt energiával.

Citrusfélék
Lehet szó citromról, narancsról, mandarinról vagy éppen grapefruitról,

mind- mind tele van C-vitaminnal. 100 gramm belőlük átlagosan 40-50 milli -
grammot tartalmaz, amely nagyjából megfelel az egészséges em ber számára
ajánlott napi mennyiségnek. Antioxidáns hatásuknak köszönhetően erősítik
immunrendszerünket. Segítségükkel könnyebben leküzdhetjük a megfázást és a
különböző légúti fertőzéseket, hiszen gyulladáscsökkentőként is kiválóak.

                          (femcafe.hu)

Szó szerint is halálra unhatjuk magunkat?
Egy új kutatás szerint van kapcsolat az unatkozás és a korai halál között. Az

In ter na tional Jour nal of Ep i de mi ol ogy áprilisi számában megjelenik egy kom -
mentár, melyben a szakértők kifejtik, lehetséges, hogy minél többet unatkozunk, 
annál nagyobb a valószínűsége, hogy korán halunk meg. 

An nie Britton és Mar tin Shipley a Londoni Egyetem munkatársai arra fi gyel -
meztet, hogy az unalom önmagában még nem öl, de lehet az egyik tünete más
koc kázatos viselkedésformáknak, mint például az italozás, dohányzás, drogozás
vagy pszichológiai betegségek. A kutatók kérdőíveket elemeztek ki, melyeket
több mint 7 500 londoni önkéntes töltött ki 1985 és 88 között (35-55 éves korig).
Britton és Shipley ezután megnézte, hogy közülük hányan haltak meg 2009
áprilisáig. Azok, akik nagyfokú unalomról számoltak be, két és félszer nagyobb
eséllyel haltak meg szívbetegségben, mint azok, akik el tudták magukat foglalni. 
Miután a szerzők statisztikai igazítást végeztek már lehetséges kockázati fakto -
rokra (fizikai aktivitás, foglalkoztatási arány), ez a hatás csökkent. Más szak ér -
tők szerint bár a kutatás csak előzetes jellegű volt, az unatkozás és a szív -
problémák növekedése közti összefüggés lehetséges, sőt esetleg közvetlenül ki
is mutatható.

“Az unatkozó em ber valószínűleg nem érez elég motivációt arra, hogy he -
lyesen táplálkozzon és egészségesen éljen. Így sokkal nagyobb az esélyük vala -
mi lyen keringési elváltozásra” - mondta Dr. Chris to pher Can non a Har vard
Egyetem orvosi karának adjunktusa, az Amerikai Kardiológus Szakkollégium
szóvivője. Azt is elmondta, hogy ha az unalom depresszióhoz köthető, akkor
nem meglepő, hogy hajlamossá tesz az infarktusra. A depressziót már régóta a
szívbetegségek egyik kockázati faktorának tekintik. Can non elmondta azt is,
hogy elképzelhető, hogy az unatkozó emberek szervezetében veszélyes hor -
monok szabadulnak fel, melyek ártanak a szívnek. Britton és Shipley szerint az
unatkozás valószínűleg nem önmagában halálos. “Az unalom állapota majdnem
biztosan más kockázati faktorok kiváltó tényezője” - írták. 

“Azok, akik unatkoznak, valószínűleg rossz egészségi állapotban is vannak.”
Mások szerint az unalom ugyanolyan veszélyes lehet, mint a stressz. “Az unat -
kozás nem ártalmatlan!” - mondta Sandi Mann, a Közép-Lancashire Egyetem
fog lalkozáspszichológus előadója, aki az unatkozást tanulmányozza. Elmon dá -
sa szerint az unatkozás az agresszió elnyomásához kötődik, mely emelheti a vér -
nyomást és rontja az immunrendszer természetes működését. “Akik unatkoznak, 
általában többet esznek és isznak, de valószínűleg nem répát és zellert maj szol -
nak.” Mann azért azt is hozzátette, hogy csak krónikus esetben van ok aggo da -
lomra. “Időnként mindenkivel előfordul, hogy nem tudja, mit kezdjen magával,
ez teljesen természetes.” (házipatika.com)
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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.

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

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga gyermek, édesanya, nagy -
mama, testvér

özv. GROSZHÁRT JÓZSEFNÉ
szül. Báncsi Julianna

70 éves korában hirtelen el hunyt.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik temetésén lerót -
ták tiszteletüket, sírjára a kegyelet
vi rágait helyezték és részvétüket
nyil vánították. Gyászoló édesanyja
Mar git, leánya Erika, unokája
András, hú gai Magda és Ági

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Döbbenettel fogadtuk a szomorú 
hírt, hogy szeretett és tisztelt szom -
szédunk

GROSZHÁRT JULIKA
hirtelen az örökkévalóságba tá -

vo zott. Nyugalma legyen csendes,
em lé ke áldott. Őszinte részvétünk
gyá szoló családjának. A szomszédok.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
unokatestvérünktől, nászna gyunk -
tól, keresztmamánktól

GROSZHÁRT JULIKÁTÓL
Nyugalma fölött őrködjön örök 

szeretetünk. Emléke legyen áldott.
Oravetz család

Őszinte részvétünk Groszhárt
Eri ka kedves ismerősünknek a
szeretett édesanyja 

GROSZHÁRT JULIANNA

elvesztésekor. A Kölcsei család

Mély fájdalommal tölt el a ked ves
barátnőm, Groszhárt Erika édesany ja

GROSZHÁRT JULIANNA
elvesztése és tiszta szívből együtt ér -
zünk vele ebben a nehéz pilla nat ban.

Kölcsei Enikő és férje Máriusz

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki Groszhárt Erika
barátnőnknek sze retett édesanyja

GROSZHÁRT JULIANNA
(Julika néni)

elhunyta miatt érzett fájdal má -
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma
csen des. Seregi Árpi, Andi,
Krisztina és Norbert

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Kurticsán Petikének édesapja
elvesz tése miatt.

A szomszédok

Őszintén együttérzünk a Mar -
kó családdal a szeretett édesanya,
nagy mama, dédnagymama

MARKÓ MÁRIA
elvesztése miatt érzett fájdal -

muk ban. Marika néni és Etelka

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett
gyermek, férj és apa

MAGURAN ROMULUS AT TILA
temetésén részt vettek, sírjára

ko szorút, virágot helyeztek és
fájdal munkban velünk voltak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk minda -
zok nak, akik a szeretett

EM BER KATÓ
ny. óvónő

temetésén részt vettek, sírjára ko -
szorút, virágot helyeztek, fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlé ke zünk,
szeptember 26-án egy éve, hogy a
drága férj, apa, nagyapa és após

BARRA OTTÓ FERENC
bányamérnök

örökre eltávozott mellőlünk. So -
ha el nem múló szeretettel
őrízzük őt örökké szívünkben.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
szeptem ber 27-én lesz négy éve
annak a szo morú napnak, amikor a
drága gyer mek, férj, apa

TÓTH FERENC ISTVÁN
örökre itthagyta szeretteit. Em -

lé két kegyelettel őrzi a család.

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó édesapára és apósra

DIETRICH WILHELMRE
aki 25 éve hogy eltávozott mel -

lő lünk. Emléke legyen áldott, nyu -
god jon békében.

Bánatos leánya és veje

Fájó szívvel emlékezünk szep -
tem ber 28-án életünk legszomorúbb
nap jára, amikor 9 évvel ezelőtt
utolsó út jára kísértük a drága jó
fiunkat és testvért

ZAVÁCZKI TIBORT

„Az idő múlhat, mi feledni nem
tudunk / Bánatos lelkünkkel mindig
rád gondolunk. / A virágot a
sírodról elfújja a szél / De emléked
szí vünk ben örökké él”

Édesapja Géza, édesanyja Kata -
lin, nővére Izabella és Ghita

Szomorú szívvel emlékezünk
ha lá lának 9-ik évfordulójára,
amikor a drága jó édesanya,
nagymama és a nyós

GÁL MARGIT

örökre eltávozott szerettei köré -
ből. Legyen áldott és békés örök pi -
he né se. A szerető család

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).

Debreceni
festők tárlata

NAGYBÁNYÁN
Szeretettel várunk mindenkit leg -

újabb tárlatunk megnyitójára és az azt
követő fogadásra október 2-án 17.30
órára a Teleki Mag yar Házba!

A JÖVŐ CSÜTÖRTÖKI ese -
ménynek 12 debreceni alkotó lesz
(képei által) vendége: Bíró Eszter,
Burai István, Durucskó Zsolt, Fá -
tyol Zoltán, Grela Aleksandra, Kas -
sai Imre, Láng Eszter, Lukács Gá -
bor, Palotai Erzsébet, Potyók Ta -
más, Tamus István és Aby Szabó
Csaba.

A kiállítás kurátora Láng Eszter,
a tárlatot Potyók Tamás festő mű -
vész fogja megnyitni! Szeretettel hí -
vunk és várunk minden művé szet -
kedvelőt! (Ezévi kiállításaink támo -
gatója a Communitas Alapítvány
és az RMDSz.)

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
a 7. oldalon

ra ygaM iylédrE

kopanmliF
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KÉZILABDA

Lemondott az öltözőben
a Nagybányai HCM edzője

Győztes mérkőzés után, az öltőzőben jelentette be távozását Cos tică
Buceschi, a Nagybányai HCM női kézilabdacsapatának veze -
tőedzője. 

A címvédőt 2011 óta irányító szak ve -
zető a klubot finanszírozó vá rosi önkor -
mányzat elöljárójának nyi lat kozatai mi -
att döntött a lemondás mel lett, Cătălin
Chereches polgármester u gyanis heve sen
kritizálta őt a brassói kudarc miatt.

Az élvonalbeli bajnokság hétvégi 6. 
fordulójában az újonc Marosvásárhely
el len idegenben aratott 41-21 arányú győ -
zelmet követően a klub közleményben
jelezte, hogy „Románia bajnokának o -
lyan edzőre van szüksége, aki fele lő ssé -
get vállal a célkitűzések eléréséért, és a 
csapat eredményeivel tiszteletben tart -
ja a közösség támogatását”.

A HCM, mint ismert, Románia Szu -
per kupáját már begyűjtötte, a további -
akban a címvédést, a Román Kupa meg -
szerzését, valamint a Bajnokok Ligája
négyes döntőjébe jutást várják el tőle.
A nagybányai klubvezetés hétfőn ülést 

tart a kialakult helyzet miatt, de saj tó -
hí rek szerint Buceschi döntése megmá -
sít hatatlan. Helyére a polgármester kül -
földi szakembert szeretne, ám a pót lás -
sal nem várhatnak sokat, hiszen a Nagy -
bánya október 5-én a Bukaresti CSM-
 vel játszik rangadót, majd pedig a BL-
 ben kell bizonyítania.

A női bajnokság 6. fordulójának to -
vábbi eredményei: Râmnicu Vâlcea- -
Konstanca 27-26, Bukaresti CSM- Dé -
va 36-25, Brăila-Ploiesti 34-20, Zi lah-
 Craiova 22-25, Slobozia–Kolozsvár 29-
 25, HCM Ro man-Brassó 22-22.

A férfi élvonalbeli pontvadászat 5.
fordulójának rangadóján, a Székely ud -
varhelyi KC-Konstancai HCM 29-29,
Torda-Bákó 30-24,  Tg. Jiu-Steaua 35- 31,
Călărasi-Suceava 18-16, Vaslui- Te mes -
vár 25-24, Nagybányai Mina ur-Bu ka -
res ti CSM 27-21.

LABDARÚGÓ NEMZETI LIGA

Élre tört a Kolozsvári CFR 
„Lefényképezem a tabellát” – nyilatkozta elégedetten Vasile Mi -

riută, a Kolozsvári CFR vezetőedzője, miután tanítványai Tade 43.
percben jegyzett góljával 1-0-ra nyertek szombaton Galacon az
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. 

A három ponttal ugyanis a Sza mos-
 partiak a pontvadászat élére ugrottak –
a korábbi listavezető Steaua vasárnap es -
te mérkőzik meg idegenben a Ploiesti-i 
Petrolullal.

„Megérdemelten győztünk, a fiúk
odaadása példaértékű. A játékvezetést
nem kommentálom, a győzelem szá mít,
és ha a tabella élén vagyunk, az azt je -
lenti, hogy megérdemeltük” – szögezte 
le a szakvezető 

A Galaci Otelult különben hétfőtől
immár Selymes Tibor irányítja, aki hét -
vé gén szerződött le a múlt héten edző
nélkül maradt moldvaiakkal.

Újabb három pontot gyűjtött hét vé -
gén a Marosásárhely is, amely a szebb
időket is megélt Rapidot verte hazai pá -
lyán 1-0-ra. További eredmények: Med -
gyes-Voluntari 3-1, Con cordia-Boto -
sani 3-3, Dinamo-Iasi 1-0, Petrolul- Ste -
aua 2-3, Kolozsvári “U”-Craiova 0-2.

Vezeti a bajnokságot a Minaur
Sokaknak meglepetés a tavalyi ezüstérmes bákói csapat ottho ná -

ban elért győzelem. Nekünk nem annyira, mivel Lars Walther
irányítása alatt egyre jobban játszik a nagybányai csapat. A nem ze ti
liga negyedik fordulójában: Stiinta Dedeman Bákó - Nagy bá nyai
HCM Minaur 24-26 (13-14).

Minaur: Tatai, Pop - Pribanic 6,
Eklemovic 5, Bera 4, Fotache 4, Mal -
magro 2, Stegavik 2, Mar ti nez 1, Sa do -
veac 1, Grasu 1, Mihai, Sabou, Milas, 
Po pescu, Busecan.

A múlt fordulóban hazai pályán sze -
repelt a Minaur. Mondanunk se kell, ú -
jabb győzelem a tarsolyukban, ezúttal
a Bukaresti CSM.t verték 27-21-re. Ta -
tai most is parádésan védett, lassan a
férfiak mérkőzésén is teltház lesz, a -
hogy a régi nagy csapat idejében volt.

Minaur: Tatai (13), Pop (5) - Gra -

su 4, Pribanic 4, Sabou 4, Malmagro 3
(2), Milas 3, Stegavik 2, Popescu 2,
Fotache 2, Sadoveac 1, Busecan 1, Ek -
le movic 1, Marta, Mihai, Bera; Edző:
Lars Walther és Petru Pop. 

A bajnokság állása:  1. HCM Mina -
ur 12 pont (125-113), 2. HC Székely -
udvarhely 10 (121-98) egy mérkő zés -
sel kevesebb, 3. AHC Dunarea Călă -
rasi 9 (135-131), 4. HCM Konstanca 7
(113-107) egy mérkőzéssel kevesebb.

A következő fordulóban: CSU Su -
ce ava - Minaur.

Forma–1: Ham il ton az élre állt 
Lewis Ham il ton kihasználta csapattársa, Nico Rosberg techni kai

hibáját, és könnyed magabiztossággal szerezte meg idei he te dik
futamgyőzelmét a Forma–1-es autós gyorsasági világ baj nok ság
hétvégi, éjszakai futamán, a Szingapúri Nagydíjon.

A Mercedes német pilótájának nul -
lázásával a 2008-as brit világbajnok
átvette a vezetést az összetettben is. Jól 
alakult a hétvége a Red Bullnak is, a -
mely Sebastian Vettel idei legjobb e -
redményének számító második helyé -
vel és Dan iel Ricciardo harmadik pozí -
ciójával kettős dobogót ünnepelhetett.

A force indiás Sergio Pérez le sza -
ka dó első szárnya miatt a 31. körben
be küldött biztonsági autó mögött u gyan
feltorlódott a mezőny, ám Ham il ton e -
lég gyors volt ahhoz, hogy a zöld zász -
lónál meglógjon, kereket cseréljen és
megelőzze az időközben eléje, kerülő
Vettelt.

A ferraris spanyol Fernando Alonso

végül csak negyedik lett, miközben finn
csapattársa, Kimi Raikkönen a nyol ca -
dik helyen zárt, But ton McLarenje pe -
dig megadta magát. A Toro Rosso új -
jon cának, Danyiil Kvjatnak sem ala kult
túl kellemesen élete első F1-es ver se -
nye, hiszen autójának folyadékpótló be -
rendezése már a futam elején elrom -
lott, csapattársa, Jean-Éric Vergne vi -
szont a leintés előtt látványos módon,
egy kör alatt tornázta fel magát a ha to -
dik helyre. A Távol-Kelet futama után
a Japán Nagydíj következik.

A Szingapúri Nagydíj végered mé -
nye: 1. Ham il ton (Mercedes), 2. Vettel
(Red Bull), 3. Dan iel Ricciardo (Red
Bull), 4. Fernando Alonso (Ferrari), 5.
Felipe Massa (Wil liams), 6. Jean-Éric
Vergne (Toro Rosso), 7. Sergio Pérez
(Force In dia), 8. Kimi Raikkönen (Fer -
rari), Nico Hülkenberg (Force In dia),
10. Kevin Magnussen (Mc Laren).

Az élmezőny: 1. Ham il ton (241 pont),
2. Rosberg (238), 3. Ricciardo (181),
4. Alonso (133), 5. Vettel (124).

Konstruktőrök: 1. Mercedes (479),
2. Red Bull-Renault (305), 3. Wil liams-
 Mercedes (187), 4. Ferrari (178).

(Krónika)

Fordulat: marad a vezetőedző!
Mégis Costică Buceschi marad a

Nagybányai HCM női kézilab dacsa -
patának vezetőedzője – jelentették be 
egy hétfő délutáni sajtótájékoztatón.

A címvédőt 2011 óta irányító 44 é -
ves szakember, mint ismert, a hétvé gi,
Marosvásárhely elleni győztes talál ko -
zót követően az öltözőben jelentette be
lemondását a korábbi Brassó elleni ku -
darc okán kapott kritikák miatt.

A Krónika megkeresésére azon ban
Cătălin Cherecheş, a klubot finan szí -

rozó városi önkormányzat elöljárója
úgy fogalmazott, hogy Buceschi tet té -
vel pusztán felhívta a figyelmet arra,
hogy távozhat az, aki nem teljesít a vár -
taknak megfelelően.

Különben változtatást azért tervez -
nek: hoznak még egy segédedzőt, Las -
căr Pană pedig technikai igazgató lesz.
A HCM, mint ismert, a címvédés mel -
lett a Bajnokok Ligája négyes dön tő -
jébe jutást is megcélozza idén. 

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


