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Koltó, 2014. szeptember 7.:

Petőfi emlékünnep, Bem
mellszobrának leleplezése

Az ünnepség programja:
10.30 óra: Ünnepi isten tisz te -

let a református templomban
Igét hirdet Tőkés László püs -

pök, EP képviselő

11.45 óra: Bem József mell -
szob rá nak leleplezése

Avató beszédet mond:
– Kovács István történész, Bem- -

ku tató
– Bem szülővárosának, Tarno -

wo- nak  (Lengyelország) képvi se -
lője

– Hoppál Péter kulturális ál -
lam tit kár

– Zákonyi Botond, Magyar or -
szág bukaresti nagykövete

Ünnepi műsor
Koszorúzás
Díszőrséget áll a Hajdú-Bihar

Me gyei Lovas és Huszár Hagyo -
mány őr ző Egyesület

13.30 óra: Szeretetvendégség

16.00 óra: A hagyományos Pe -
tőfi emlékünnep szabadtéri mű so -
ra

Köszöntő beszédek
Fellépnek:
– Somfa néptánccsoport
–  A nyírmeggyesi Általános Is -

ko la néptánccsoportja
– A nyírmeggyesi Aranyeső

Nép dalkör
– A sárospataki 8kor Színház

mű vészei
– Egri József operett, mu si cal

éne kes
– Herczku Ágnes népdal éne kes

és Balogh Kálmán cimbalom mű -
vész

Éjfélig tartó bállal zárunk. A
talp a lávalót Székely At tila és ze -
ne kara biz to sítja.

Az ünnepség ideje alatt meg -
te kint hető lesz a Mag yar Szent Ko -
rona a kol tói református temp -
lomban, a Mag yar Koronaőrök E -
gyesülete jóvoltából.

Szeretettel várjuk
az emlékezni és

ün nepelni vágyókat!

Főtér Fesztivál
2014 - Nagybányai

Mag yar Napok
2014. szeptember 19-21.
Nagybánya legnagyobb szabású mag yar

szabadtéri rendezvénye 2014-ben, immár ki -
lencedik alkalommal kerül megszervezésre
szeptember 19-21. között.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagy -
bánya környéki magyarság évente megren -
dezendő kültéri kulturális és szórakoztató ren -
dezvénysorozata, amelyre a város törté nel -
mi főterén kerül sor.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagy -
bánya környéki magyarság közösségépítő és
közösségerősítő rendezvénysorozata. Célja
a mag yar közösségtudat, a mag yar öna zo nos -
ságtudat és a mag yar kultúra megőrzése, e -
rősítése ezen közösségen belül.
Kulturális programok a 9. oldalon.

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 felsőbányai

helyi RMDSz szervezetben
- felsőbányai illetőség
- büntetlen előélet
A fenti kizáró jellegű feltételek mellett a je löl tek -

nek le kell tenniük egy jelölési pályázatot, a mely nek
tartalmaznia kell:

- a legfontosabb személyi önéletrajzi adataikat
- egy politikai önéletrajzot az 1989 előtti és utá ni

politikai életben, az RMDSz-ben, valamint a hazai ma -
gyar közösség érdekében kifejtett tevékeny ségeik -
ről, a volt politikai rendőrséghez való viszonyaikról

- egy nyilatkozatot a büntetlen előéletről és ar ról,
hogy van-e folyamatban bűnvádi kivizsgálás vagy
eljárás a pályázó el len

- az RMDSz tagsági könyv  fénymásolatát
- egy nyilatkozatot, amelyben vállalja az elnök -

ségi munkával járó feladatok teljesítését.
A pályázatok benyújtási határideje és helye: 2014.

szeptember 19, az RMDSz felsőbányai székháza.

Meghívó
A Véső Ágoston által immár 19. al -

ka lommal szervezett és vezetett Nagy -
bánya Nemzetközi Tájképfestő Telep tisz -
telettel meghív minden érdeklődőt a tá -
borban készült alkotások kiállítására. I -
dőpont szeptember 13-án, du. 5 óra. A 
helyszín a Városi Színház előcsarnoka.

Az Egyesület kuratóriuma

Rendkívüli buszjáratok a koltói ünnepségre
Szombaton, indulás Nagybányáról: 4.30; 6.35; 12.00; 14.40; indulás Koltóról: 5.00;

7.15; 12.10; 15.00.
Vasárnap, indulás Nagybányáról: 9.30; 12.00; 16.30; 20.30; indulás Koltóról: 10.10;

12.40; 17.10; 21.00.
A buszok útvonala Nagybányáról Koltóra: állomás - Bukarest sugárút (Ra pi du,

Ambasador Szálló, Pro ton, élelmiszer pi ac)
- 60 negyed - Cătălina-komplexum, Kauf -
land, Alsóújfalu (Satu Nou de Jos) - Ka -
talin - Koltó.

A buszok útvonala Koltóról Nagy bá -
nyára: buszállomás - Arieş - templomtér -
Katalin - Satu Nou - Kaufland II. - élel mi szer -
piac - Máramaros nagyáruház - Billa - Me gyei
Kórház - Meda-komplexum - állomás.
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Egyházi hírek
* Hibaigazítás: Múlt heti egyházi 

híreink között Csendes Andrea helyett
,,Cerneştean Andrea, Cerneştean Va si -
le Ştefan és néhai Kádár Ildikó lá nya...” 
olvasandó. Az elírásért az érintettek és
kedves olvasóink szíves elnézését kér jük!

* A nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 és vasárnap 10 óra kor, a szo -
kásos időpontban tartja istentiszteleteit,
melyekre mindekit nagy szeretettel vár.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Budai György testvé rün -
ket, aki 68 évesen hunyt el és Sabău
Emilia asszonytestvérünket, akit 87 é -
ve sen szólított magához az Úr.

* Ugyanitt a keresztség sakra men tu -
mában részesült Bencsik Dávid Gáb ri -
el, Bencsik László Adolf és Daubner Va -
léria Mária kisfia, akit Daubner And rea
tartott  keresztvíz alá.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközség templomában a
keresztség sakramentumában részesült 
Maya, Dorulţan Rob ert és a Ma jor Be -
áta Mónika kisfia, akit Oşan Călin, Kruk
Mónika Orsolya, Dorulţan Ga briel Va -
sile és Hotya Paula Di ana tartottak ke -
resztvíz alá.

* Ugyanitt helyezték örök nyuga -
lomra Kovács Andrásné született Paku
Etelka asszonytestvérünket, akit 87 é -
ve sen szólított magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában Som -
falvi Edit  teológiai tanár tart előadást
szeptember 11-én délután 17 órai kez -
dettel, melynek címe „A KERESZ -
TÉNY EM BER ÖNBECSÜLÉSE”.
Szeretettel várnak mindenkit, aki ér dek -
lődik e téma iránt. 

* Ugyanitt helyezték örök nyuga -
lom ra Kuszkó Zoltánné született Ve -
ress Emma asszonytestvérünket, akit 71
évesen szólított magához az Úr.

* Szintén itt, augusztus 30-án  örök 
hűséget esküdött egymásnak Pop Iu li -
an Vasile ortodox ifjú,  Pop Vasile és a
Parács Julianna fia és Opincariu Be at -
rix Brigitta református hajadon, O pin -
cariu Péter és Elek Magdolna lánya.

Tanúkként Rus Dominic és Mariana,
Conea Maricel és Ce cilia, Elek Le ven -
te és Mariana, valamint Pop Mihai és
Suciu Andrea voltak jelen.

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.

Oltott, ivartalanított kutyák gaz dikat ke resnek. Ki csik és na gyok,
barnák, feketék, tarkák és bor zo sok a Vidám Kó bor ebek ott honában vár -
ják, hogy jó em berek OTT HO NUK BA fogad ják őket. Infó: 0771 747 534,
vagy a „Vo lun tari Sal vaţi A ni ma le le, Baia Ma re” facebook oldalon.

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

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!

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazok -

nak, akik hozzájárultak a nagy bá -
nyai „Szent István Napok” ren dez -
vény sorozat megszervezéséhez és
meg valósításához.

Külön köszönet főtámo gatónk nak,
a Bethlen Gábor Alapítványnak.

Az Úr kegyelmét és áldását kér -
jük mindannyiuk további munká já -
ra!

Román János esperes

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.
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Petőfi-szavalóverseny
Koltón

A koltói Agape Alapítvány Pető fi-
 szavalóversenyt hirdet felnőttek és szép -
korúak számára, mintegy folytatá sa -
ként a nagybányai Teleki Blanka Nyug -
díjas Klub által 10 éven keresztül si -
keresen megszervezett vers- és pró za -
mondó versenynek.

Jelentkezni lehet egy kötelező Petőfi verssel, 
és egy szabadon választott mag yar szerző ver -
sével vagy prózájával. 

Kategóriák: 18-50 év (1. korosztály), és 50 év 
fölött (2. korosztály).

A verseny időpontja: 2014. október 11.,
szombat d. e. 10 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Koltó

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 11.

Benevezni a jelentkezési lap kitöltésével le -
het. A jelentkezési lapot a rendezvény főszer -
vezőjétől kell igényelni és további információkat 
is nála lehet beszerezni.

Főszervező: Benzce Zita, Koltó, 177. szám,
Máramaros megye, 437283, tel.: 0745-568.538

e-mail: koltotur@gmail.com

Elhunyt Pusztai János író, volt újságíró
2014. augusztus 29-én Budapesten elhunyt

PUSZTAI JÁNOS író. Elsősorban Nagy bá -
nyán ismerték nagyon sokan, hiszen újság író -
ként jelentős tevékenységet fejtett ki a helyi ma -
gyar nyelvű sajtóban.

1934. június 19-én született Szatmár néme -
ti ben, de, mint ÖNÉLETRAJZ kötetében írta,
eszmélése Nagybányán kezdődött, ott járt is ko -
lába. Szerszámlakatosként kezdte életútját, de
saját bevallása szerint már fémipari szakis ko lás
korában írogatott. 1953-ban már a kolozsvári
U tunkban közöl verseiből. Katonai idejét mun -
kaszolgálatosként tölti, majd a mag yar „ellen -
forradalom” leverésének szükségességével ijeszt -
gették. Nevét Pászkánról Pusztaira változtat ta,
elsősorban akkor írói névként. 1957-ben rövid 
munkás-korszak után az akkor létesülő Bá nya -
vidéki Fáklyához került Nagybányán, aztán szak -
munkásként dolgo zott 1990-es nyugdíjazásáig. 
Mindvégig megmaradt az írás szenvedélye mel -
lett, sőt idősebb korában, nyugdíjasként egyre
többet dolgozott. 

Pusztai János nagy életanyaggal és ma kacs
elszántsággal érkezett az irodalomba.

Önéletrajz kötetében sok ismerőséről és a
kor vezetőiről is írt. Ebben a kötetében esik szó
a Szekuritaténál történt „kezeléseiről” is.

Önéletrajzában nem önéletrajzát veti pa pír -
ra, hanem a létről beszél valóságos, kritikus, szó -
kimondó, esetenként sértő, de általa igaznak és
igazságosnak vélt személyleírásokkal, jellem -
zésekkel, történetekkel. A lét nem életrajz - han -
goztatja. Későbbi munkái még inkább erre utalnak.

„Alaposan képeztem magam” - írta, a vers -
írás után próza következett. A legkorszerűbb,
a legnagyobb, a legmagyarabb mag yar író akar -
tam lenni. Aki nem ÍGY akarja, az ne írjon!
Önzetlen támogatóim akkor sem voltak, leg fel -
jebb önzetlen gáncsoskodóim, mégis 1965- ben
megjelent első kötetem a Forrás-sorozatban. Ös -
vény a világba volt a címe. Ezt követte 1969- ben
az Illés szekerén, majd 1978-ban A sereg, 1979-
 ben a Zsé birtoka, 1984-ben a Futótűz. Ennyit
tudtam megjelentetni a román kommuniz mus -
ban. A többi könyvem megjelenése az 1990-es 
változás utánra esik - vallotta. 

Három nagy művének tartja a trilógiákat:
ZSÉ, TATÁRJÁRÁS, ÖNÉLETRAJZ. Ugyan csak
nagy műként említi a hat kötetes, mintegy 2.400
nagy alakú nyomtatott oldalas regényfo lya mát, 
melynek címe: Nagy álomkönyv, a Magyarok Ez -
redévi Regényfolyama. Megbonthatatlan, utá noz -
hatatlan, utolérhetetlen. „Regényfolyamomat tíz
éven át írtam Budapesten. 2 000 valóságos ma gyar
álom a Krisztus utáni valóságos 2 000 évből.”

Írói termékenysége ritkaságszámba menő,
olvasása ellenben külön kedvet, tudást, érdek -
lő dést igényel, hiszen „nehéz em ber ő”, sajá tos,
egyedi, ritkaságszámba menő, nehezen emészt -
hető, de roppant érdekes és fontos, rendkívüli
történelmi dolgokat megörökítő, dokumentált
és megemésztett munkáira vigyázni kell olva -
sásuk közben, nem könnyű regényecskék, ha nem 
eszmeiségük mélyen szántóan sodor a múlt ba, a
történelembe, a kutatásokba és a fel fede zés be.

A trilógiákat megszakítják az Álomköny -
vek. Már a vállalkozás monumentalitása is
számos kérdést vet föl. Azt jelentené ez, hogy
a világ á lomként való leírása alkalmas a tel -
jesség meg ragadására, vagy a mindenre rá húz -
ható ötlet a világ mechanikus jelleg te len ségét 
emeli ki? A nyomasztó átláthatatlanság be mu -
tatását viszi a végletekig, vagy a felsza badult 
játékosságot? Nem könnyen eldönthető kérdé -
sek, ahogy az sem, hogy mi az erősebb az á lom -
leírásokban: a pél dázatszerűség vagy az ab -
szurd blöff? Kulcs re gényként éppúgy lehet,
illetve nem lehet ol vas ni Pusztai mű vét, mint
egypercesek soro zata ként. A nyel vi lele mény
és pontosság, vala mint az élet a nyag gazdag -
sága mellett a szem pon tok nak ez a változa tos -
sága óvja meg a szöveget az egy hangúságtól,
és teszi a Nagy álom könyvet, két ségtelen ere de ti -
sége mellett, élvezetes és je lentős művé. Hogy
aztán hogyan a legjobb ol vasni? - az kérdés

marad. Talán kis ada gok ban, évekre elosztva.
Vannak, akik azt írják róla, hogy monu men -

tális - vallotta Pusztai. Valóban az, hiszen az á -
lom-valóság a harmadik évezredbe viszi az olvasót.

Az őstörténeti érdeklődés az Árpád-há zá val
jelentkezik. Az őstörténet és jelen kor pár hu za -
ma van jelen ebben a kötetben, sűrűn gaba lyod -
va a sumér kutatások eredményeivel és a régé -
szeti leletekkel, történelmünk nem megren de -
lésre készített valóságaival, melyekhez azon -
ban még továbbra is sokáig szükség lenne a
kiteljesedéshez, hogy elismertségét hitele síte ni
tudják a szakemberek.

Az író egy valóságos világot teremtett az
ŐSregény 199 Rovásában, azokra az ismere tek -
re is alapozva, melyeket a perui barlang rend -
szerek 34 ezer éves ősírásaiból, a boszniai pi -
ramisok több tízezer éves rovásjeleiből, a szé -
kelyföldi Erősd sumérnyelvű múltjából sejt he -
tünk. Régóta készült, érlelődött őstörténetünk
igazát bonyolító elméletek tisztába tételével az
író. Csodálatosan működő város, templomok,
iskolarendszer és mitológia van együtt. 

Egyes szakemberek szerint az ázsiai, vagy -
is a japán, majd a görög és a boszniai területek
komoly nyelvemlékeket őriznek. Tágabb érte -
lemben véve az egyiptomi nyelvet is a mag yar -
ral kötik össze. Az ott hallott szavak, monda tok,
szövegek, annyira tökéletesen hangzanak a ma -
gyar fülnek, ami meglepő. Mint sok más
elmélet szerint, Pusztai János szerint is a ma -
g yar tudósoknak szükséges lenne felülvizs gál -
niuk őstörténetünket, ami az Osztrák-Mag yar Mo -
narchia berkeiben született, ettől függött. A könyv
mondanivalójában megtaláljuk azt, hogy mi a
Kárpát-medencéből származunk, nem jöttünk se -
honnan, itt voltunk mindig, még akkor is, ha ki- -
ki rajzottunk. Ez az elmélet sem idegen, újkeletű.

Az ... Öregség egy legújabb, de utolsó tril ó -
gia első kötete. Ha az Önéletrajz összefog lal ta  
a gyermekkortól az öregedésig terjedő időt,
most az öregség napjainál tartva ugyancsak a
magánélet és a korfestés együttese kerekedik
ki. Három évbe tömörítve jelenik meg az a kor -
szak, melyben nyelvészetileg, filozófiailag, szo -
ciológiailag ad újat az író. Nem marad el innen 
sem a mag yar őstörténet, melynek vonal veze -
té sével már találkoztunk előbb. A mag yar nyelv
gazdagsága alkalmas olyan csodálatos korké -
pek festésére, melyekkel ez esetben Pusztai lét-
 irodalmat alkot. A történelem politikai kisik lá -
sáról beszélünk, de igyekeznünk kell az össze -
foglalt kutatói eredmények ismertetésével, a ha -
sonlóságok napvilágra juttatásával, a sumé rok,
ősegyiptomiak és más felfedezettekkel együtt
megmutatni a valóságot! Ebben a kötetben ta -
lán jobban, mint az előzőekben, attól függet le -
nül, hogy pozitív, vagy negatív beállítottságú
szereplőkkel találkozunk, azok saját nevükön
szerepelnek és néha igencsak keményen, ken -
dőzetlen jelzővel ellátva jelennek meg. Az író -
nak talán sikerült befejezni az Öregség har ma -
dik kötetét is.

Utolsó személyes találkozásom Pusztai Já -
nossal 2012-ben volt. Nem sikerült további al -
kalomra sort keríteni. Ezután biztosan nem is
lesz már itt, a Földön.

Aludj békében drága barátom! Az örök vi -
lá gosság fényeskedjen Neked! (Hit ter Ferenc)

Színe és fonákja:

Hajnali gondolatok
Az évek folyamán sejtosz tódás sal szaporodott a mag yar 

érdek vé delmi szervezet (s furcsa módon, el lent mondva a ter -
mészet törvé nyei nek, a több kevesebbnek bizonyul), el lensú -
lyozásképpen pedig, mind annyi unk ,,nagy örömé re”, ala kult
egy új román nacionalista párt.

Az államelnök már arra is rest, hogy megtévesztésképpen
bárány bőrt öltsön magára, ellenben igazi bari kát küld maga
helyett a front vonal ba, el végre az egy fokkal mégiscsak hite -
le sebb.

Kihalnak a falvak, de egyre job ban benépesednek a be -
vásárló köz pontok.

Ritkulnak az erdők, de gyara pod nak a tisztások, ahol hét -
végeken egy re töb ben piknikelhetnek, decibe lek ben ví gan lu -
bickoló manelét hall gat va.

Megszűnt egy mag yar nyelvű na pi lap, de (hál’ Istennek!) 
megjelent egy szintén mag yar nyelvű női ma ga zin, ami u -
gyan nem pótolja a vesz teséget, de legalább színesebbé te szi az
erdélyi magyarság lassú elmúlását.

Összeomlott a bözödújfalui ka to likus templom tornya, de 
helyette é pült több tucat ortodox templom, annyi, hogy jusson 
belőle minden város min den be járatához legalább egy.

Csíksomlyóra százezrek za rán do koltak idén is, de ez nem 
volt hír a többségi sajtó számára, vagy ha még is, az újságírók 
- akárcsak az előző esztendőkben - nem látták az em be rek -
től a tömeget. Tudósítottak vi szont párezres tömegeket meg -
mozgató or todox eseményekről, ahol csodatevő erek lye- csó -
kolási rekor dokat döntögettek a részt vevők... Talán mind any -
nyi unknak kö vetnünk  kellene a példájukat, hi szen már csak
a csoda segíthet rajtunk, bűnös lel ke ken. (Tamási At tila)

A nagybányai RMDSz-nél  
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd

tart jogtanács adást. Az
érdek lő dő ket minden

kedden 15.00-16.00 óra
kö zött várjuk a nagy bá -

nyai RMDSZ-székházba.
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Mi összetartozunk
A misztótfalui „Székely Mária” nőszövetség tizenötödik alka lom mal vett

részt 2014. július 19-én a Nagykárolyban megrendezett Király hágó mel -
léki Református Egyházkerület Nőszövetségi Kon fe renciáján.

Mint mindig, most is lelkes kis csa -
patunk Nt. Ecsedi Árpád és kedves fe le -
sége vezetésével, gyönyörű nő szö vet sé gi
zászlónkkal, reggel 7 órakor útnak in dult,
hogy idejében odaérjen, s h e lyet is kap jon
az eléggé kevés hellyel ren del kező Nagy -
károly-belvárosi re formá tus templom ban
(kb. 500 férőhelyes), amely Károli Gás pár -
nak, a neves bib lia for dí tónak, Göncz tisz -
te letesének em lék he lye, a templom bejá -
rata előtt fel állított, sze met gyönyör köd te tő 
mell szo borral, a mely a Kárpát-medencei
re for mátus magya rok zarándokhelye is
lett. Az ideláto ga tók koszorúval tiszte leg -
nek a nagy szel lemiség előtt.

Asszonytestvéreink 126 nőszö vet sé -
gi zászlót vonultattak fel, és tűztek ki a
templom két karzatán, hirdetve, hogy:
„Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, 
és ösvényednek világossága” (Zsolt. 119, 
105). Ez az igesor a konferenciafüzet
mottója is.

10 órakor, a zászlók bevonulása u -
tán kezdődött a konferencia, több mint
1500-an gyűltünk össze, a megjelentek 

egy jelentős része, aki nem fért be a temp -
lomba, a templomkertben elhelyezett pa -
dokon foglalt helyet, s hallgatta a kih an -
gosítón az Isten Igéjét, vette ki részét a
konferencián elhangzottakból.

Ft. Csűry István köszöntésével kez -
dődött, amely egy csodálatos kérés hor -
dozója Mózes 4. könyvének 6, 24-26
soraiból: „Áldjon meg téged az Úr és
őrizzen meg téged…, Fordítsa az Úr az 
ő orcáját te reád, és adjon békességet
néked.” Isten áldása az, amely ennek a
hatalmas tömegnek, több mint 1500 nő -
testvérnek idevezető útját kísérte, és min -
dig kíséri. Érezzük ezt itt, ezen a he lyen
és minden cselekedetünkben, hisz tud -
juk az Énekeskönyvből, hogy „Az Úr
csodásan működik” (458. dicséret). Ezt
a csodálatos, rejtett utakon érkező se -
gítséget nap, mint nap, a napnak min -
den órájában érezteti velünk, hisz az a
munka, amit minden egyes nő szö vet ség
végez, Isten kegyelmét és segítségét hir -
deti, ezek nélkül nem tudnánk hasz no -
san munkálkodni.

Isten áldott emberei vagyunk, s ezál -
tal összetartozunk, egy nagycsaládot al -
kotunk. Sokan feltehetik a kérdést, hogy
mi az, ami ennyi nőtestvért, f áradt sá got
nem kímélve, egybegyűjt évről évre, el -
vezet erre a zarándokútra? Először is Is -
ten Igéje, az Ige üzenetén keresztül az
összetartozás érzése, mag yar refor má -
tus hitvallásunk, drága mag yar nyel vünk,
ősi hagyományaink. E csodálatos üze -
net után boldogan hangzott fel a 25. zsol -
tár első versszaka: „Szívemet hozzád e -
melem, / És benned bízom Uram!”

A másik csodálatos Ige, amely Göncz
város tiszteletes asszonyának ajkáról hang -
zott el fenn a szószéken, Pál apos tol nak
a rómabeliekhez írt levele 12. részének 
3-8-ig terjedő soraiból, amely közös szol -
gálatra szólítja a római gyülekezetet. A 
gyülekezetben nincs helye a versen gés -

nek, lenézésnek, arra adatott, hogy e gyütt
működjön, egymást támogassa, egy mást
kiegészítse. Mindenkinek annyival kell
szolgálni, amennyi neki adatott. A mér -
ce Krisztus, a nőszövetség is egy test
kell, hogy legyen. A figyelmeztetés a ma
gyülekezeteihez, nőszövetségeihez is szól.
Nemcsak az a fontos, hogy mit tettem,
hanem az, hogy hogyan: jókedvvel, sze -
rénységgel, szeretettel, belső örömmel. 
Ezt kell éreznie mindenkinek. Ez a pré -
dikáció is megerősített minket abban,
hogy mi összetartozunk.

Ismét felcsendül az egybegyűltek é -
neke, amely egyben fohász is a jó mun -
kálkodáshoz: „Útaid, Uram mutasd meg,/
Hogy el ne tévelyedjem,/ Te ösvényidre 
taníts meg,/ Miken intézd menésem”.
(25. zsoltár 2. verse)

A konferenciát nagyon felemelővé
tette az igehirdetésen kívül az a sok ap -
ró mozzanat is, amely ezután követ ke -
zett: Nt. Bogya Kis Mária köszöntései,
az elhangzott előadások Károli Gás pár -
ról és a Bibliáról, a Nagyká roly-bel vá -
rosi református templom és egyház tör -
ténetéről, a réti zenei együttes zsol tár -
énekei, Rákóczi Ferenc imája, Balassi
Bálint megzenésített istenes verseiből,
aztán az érkeserűi női énekkar szol gá -
lata, a vendégek részéről a köszöntés.

Az idő nagyon hamar telt, elér ke zett
a délután, amely koszorúzással, majd
meg vendégeléssel, s az azt követő kö -
zös úrvacsora vételével zárult.

Nagyon sok tanulsággal, nagyon sok
biztatással hagytuk el Nagykárolyt, meg -
értve azt, hogy nem szabad a hitben meg -
rendülni, ez továbbra is életünk és mun -
kánk záloga. Az életünk Ige nélkül, Jé -
zus Krisztus nélkül pusztaság, gyü mölcs -
telenség. Nekünk, nőszövetségi tagok -
nak mindenben elöl kell járnunk, ami a
munkálkodást, az összetartozást illeti.

„Azért hát, ti hívek, Úrnak szent se -
rege,/ Kik leginkább vagytok néki sze -
relmében/ Örökké szent nevét dicsér jé -
tek mennybe!” (363.zsoltár 5. verse)

Romok Márta  

Szeszélyes nagybányai és felsőbányai ősz 1905-ben
1905 szeptemberének első felében a déli szél szo -

katlanul meleg levegőt sodort a bányamedencébe.
A hónap első napjaiban eső mosdatta a poros nö -
vényeket. Nagybányán negyedikén egy felhő szaka -
dásban 49 milliméter csapadék hullott. Sok pincét
elöntött a víz, és néhány patak kilépett medréből. A
hónap közepén +26 fokos melegben a vízimádók a
Bódi-tóban fürödtek. 17-e után északi légáramlás
szüntette meg a nyári meleget. A kora reggeli órák -
ban a sárguló fűszálakon ezüstösen csillogott a dér.
A nagybányai ligetben az ősz hervadt levelekből szőtt
tarka szőnyeggel fedte be a sétányokat. Az optimista 
sétálgatók a narancssárga, rozsdabarna, bíbor vö rös
levelekben gyönyörködtek, és megőrizték emlé keze -
tükben azok élénk színeit a szürke későőszi napokra, 
a borulatokat azonban  a hulló, lázpiros levelek az el -
kerülhetetlen elmúlásra emlékeztettek. 29-én sark -
vidéki hideg hatolt be a két bányavárosba. A hő mé -
rő higanyszála -4 fokra süllyedt. A kora reggeli ó -
rákban a háziasszonyok  fagyott vizet találtak az ud -
vari vedrekben.

OKTÓBERBEN a hőmérséklet az évi átlagnál öt

fokkal alacsonyabb volt. 14 csapadékos napot je gyez -
tek fel, és az átlagosnál 61 milliméterrel több csa pa -
dék hullott. Október 5-10., 13-17. között és október
20. után a földközi-tengeri légörvények vastag fel hő -
takarójából napokon át zuhogott a hűvös eső, ame -
lyet főként a szőlősgazdák nem az ég áldásának, ha -
nem az ég átkának tekintették. A hónap közepén a di -
ákok sem örvendhettek a hagyományos három na pos
szüreti vakációnak, a szőlősdombokon pedig ritkán
csendültek fel a vidám szüreti dalok. A hónap végén
a havas eső és a fagy, a nappali szobák cserép kály -
háiban pattogó tűz  a közeledő tél előhirnöke volt.

NOVEMBERBEN az ősz visszaverte Tél tábor nok
támadását. Az átlagosnál 3,5 fokkal melegben az ég 
csatornái ritkán nyíltak meg. A hónap közepén az At -
lanti-óceán felől érkeztek nedves légtömegek. Csak
a hegyekben hullott havas eső, és a téli kabátot csu -
pán egy-két gyengén fagyos napon vették elő a pol -
gárok. No vem ber 25-e után a délkeleti anticiklon ha -
tá sára a nap gyakrabban bújt elő a felhőtakaróból.

Farkas Jenőné, a felsőbányai polgármester fele -
sége no vem ber 29-én keltezett levelében ezt írta: ,,No -

vember szeles idővel búcsúzik tőlünk. Az Alsó vég -
ben négy napja tisztán hallják a római katolikus temp -
lom harangjót, mert a szél állandóan kelet irányból
fúj."

A Meteorológiai Intézet szerint az idei ősz az át -
lagosnál melegebb lehet.

SZEPTEMBER elején az egyik nap borult időt,
e setleg felhőszakadást hozhat. A hőmérséklet kissé
csökken, majd többnyire derűs, száraz napok jön nek.
17-19-e, valamint 22-29-e között nagymennyiségű
csapadék eshet. A hónap utolsó napjaiban enyhe le -
hűlésre számíthatunk, de a Rozsályt meg nem fogja
hó borítani, 1847-ben Petőfi Koltón Júliához, a fe -
le ségéhez írta Szeptember végén című elégiáját, a -
mely ben ,,Már hó takará el a bérci tetőt."

OKTÓBERBEN Máramarosban több, az átla gos -
nál melegebb nap várható, de szomorkás, ködös na -
pokra is fel kell készülnünk. A hónap közepén, a vén -
asszonyok nyarán ajándékba kapunk néhány lan gyos, 
derűs napot.

Novemberben megyénkben az átlagosnál kissé a -
lacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, és a soké -
vi átlagnak megfelelő csapadék fog hullani. A hó nap
második felében éjszaka -5 fokra fog süllyedni a hő -
mérő higanyszála. (Boczor József)

 Hagyományőrző nyári
tábor Szinérváralján

2014. augusztus 18 - 23.
Az Asociaţia Sylvester János Egyesület idén is

megszervezte immár szép múltra visszatekintő ha -
gyományőrző nyári táborát Szinérváralján.

A 8. alkalommal sorra
ke rült, a Communitas Ala -
pítvány által 500 lejjel tá mo -
gatott hagyományőrző tá -
bor célja a közösségépítés
mellett a helyi hagyo má -
nyok ápolása és megőr zé -
se volt. Az egyhetes ren -
dezvényre  különböző kor -
osztályú gyermekek (óvodások, kisiskolások, iskolások) je lent keztek  városunkból és a
környező településekről.

A pro gram keretén belül a következő tevékenységekre került sor: természetes anya -
gok megismerése és feldolgozása; magyarságtudat fejlesztlése, anyanyelv és kultúra
ismertetése; gyöngyfűzés; bábkészítés; népdal és néptánc tanulás; népi gyermekjátékok
tanulása; kirándulás; faültetés.

A programokon mintegy 30-40 gyermek vett részt naponta, rájuk Adoreanu Bog lár ka
és Szilágyi Éva tanítónők, valamint Hiripi Erzsébet és Pop Mónika óvónők, illetve szin -
tén óvónői minőségben alulírott felügyelt. (Tepfenhárdt Ágota programfelelős)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (5.)
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 1., csütörtök:

Az a hír terjedt el, hogy Zabiéban szét -
bombázták az utánpótlásunkat. Lehet, 
hogy igaz, de épp úgy kósza hír is le het.
Ha valós a hír, akkor az eddigieknél is
gyatrább élelmezés van kilátásban.

Június 2., péntek:

Reggel arra ébredtem, hogy nagy a
sürgésforgás a sátrak körül. Megér ke -
zett az első hazai posta. Nagy örö möm -
re Böncitől egy levelet és egy lapot kap -
tam, unokaöcsémtol Sudák Jancsitól is 
egy lapot. Amíg olvastam őket, otthon
éreztem magam. Az utánpótlással va la -
mi baj van. A tegnapi dohányunkat nem
hozták fel, szalonnát és lekvárt sem, pe -
dig már megszoktuk, hogy reggelire sza -
lonnát, a vacsorához pedig lekvárt kap -
junk. S ehhez még: a kenyeremet vala -
ki ellopta a sátramból. 

Estefelé Tábori fhdgy. parancs ki hir -
detésre hívta össze a géppuskás század
itt levő embereit. Elmondta, hogy a zász -
lóaljparancsnokság napiparancsa értel -
mében súlyos fenyítést kap az, aki írás -
beli engedély nélkül elhagyja törzs szál -
lását, továbbá az, aki engedély illetve
parancs bevárása nélkül az arcvonal mö -
gé megy, futamodik vissza. Egyné hány
em ber nevét is megemlítette, akik emi -
att elég súlyos büntetést kaptak. Egy
zászlós - a nevét nem említette - agyon
lövetessel lakolt ilyen cselekedete mi -
att. Tábori fhdgy. felvilágosított ben -
nünket a Sztalin-orgona hatásáról és a
tüze alatti magatartás szükséges ségé ről.

Június 3., szombat:

Amióta kint vagyunk mást, mint bun -
kerásást nem is csináltunk. Ma is hoz -
zá fogtunk egy újabb kiásásához. 

Az esti postával három lapot és egy
levelet kaptam Böncitől. 

Június 4., vasárnap:

Délig bunkerásás. A délutánt mo sás -
ra szántuk, de nem lett belőle semmi,
mert esett az eső, nem tudtuk volna meg -
szárítani kimosott halmijainkat. 

A legénység nincs megelégedve az
élelmezéssel. Pl. a mai ebéd: néhány - 
zsíros lében úszkáló - csontdarab ,,pör -
költnek” volt ,,tálalva”. Nem tudom, ho -
gyan fogjuk bírni a csákányozást ilyen
ellátás mellett, hiszen a hazai is elfogy
lassan. Sokaknak már el is fogyott ré -
gen. 

Takarodó után nagy ágyúzás volt
ÉK.- en.

Június 5., hétfő:

Kellemes álmom volt az éjjel. An -
nál rosszabb volt az ébredés. Fog lal ko -
zásunk a megszokott - bunkerásás. Ál -
landóan ásunk, túrjuk a köves-agyagos 
földet, és a végén sehol sincsen mara -
dásunk. ,,Lakásunkat” rendszerint más 
foglalja el. 

Délután lementünk a szakácsokkal
vízért. A jó mélyen levő forrás tiszta vi -
zéből egy kondérral hoztunk fel. Azt hit -
tem, meg fogok szakadni, olyan nehéz
volt.

Június 6., kedd:

Éjféltől ügyeletes voltam. Szinte ro -
hant az idő szolgálatom alatt. Minden
órára egy cigarettát osztottam magam -
nak.

Nappal Jass szakaszvezetővel fe nyő -
fákat vágtunk ki az iroda bunkerjának
a befedéséhez. 

Délben babgulyás volt, este ugyan -
az, ki sem vettem, olyan fáradt voltam.

Június 7., szerda:

Rájöttünk arra, hogy a bunkerásást
nem is azért szorgalmazzák nap, mint
nap, hogy arra olyan nagy szükség len -
ne. De hát a baka nem lézenghet csak

úgy semmilyen elfoglaltság nélkül.
Benczétől, Tábori fhdgy. legényétől 

ered a hír, mely szerint az angolok és a -
merikaiak partra szálltak Francia or szág -
ban és Olaszországban. Állítólag Ró ma
is elesett.

Dél tájban minden szennyesemet ki -
mostam. Egy része hamarosan meg is
száradt.

Délelőtt egy kisebb csoport elment a
tőlünk ÉK.-re levő senki földjére, ,,be -
szerző körútra”. Estefelé jöttek vissza.
Krumplit hoztak. Azt mondják, hogy egy
faluban voltak, és hogy az ottani hegy
másik oldalán már az oroszok vannak.
Egy kissé veszélyes vállalkozás volt.
Legközelebb én is szeretnék menni.

Június 8.. csütörtök:

Reggel az idő szép volt. Odahaza még
szebb lehet - hiszen Úr napja van. Mi -
lyen jó lenne most odahaza lenni. 

Délután beborult az ég, eleredt az e -
ső, jégesővel tarkítva. Galambfej nagy -
ságú jegek is potyogtak.

Június 9., péntek:

Ma három hete láttam utoljára édes -
anyámat és a menyasszonyomat.

Délelőtt a közeli faházban, ahonnan 
fát, jobban mondva fatörzseket hord tunk
fel, vajat ás tojást vettünk. Egy csomag 
dohány kb. 25 dkg vaj, vagy 5 db tojás.

Délután elmentem Kertész Mátyás ti -
zedessel ,,bevásárolni”. Vaj, sajt, tojás jö -
hetett számításba. Felszereltük ma gun -
kat dohánnyal, cigarettával, én egy da -
rab szappant is vittem magammal. A tám -
pontunkhoz közeli faházakban nem si -
került a vásár, itt a készletek már ki vol -
tak merítve. Tovább sodródtunk hát, oly -
annyira, hogy aztán alig találtunk vissza
a támpontunkra. Az eredmény jó ki ló -
nyi sajt, egy kulacs tejfel és négy db to -
jás. A ,,csavargáshoz” engedélyünk nem
volt, ha elkaptak volna a csapat csend -
őrök, elég lett volna a bajunk. 

Utunk során egy újonnan épült fa -
házba nyitottunk be. A még teljesen ü -
res helyiség padlóján, pokrócon ülve
egy kisgyermek játszott. Amint meg -
pillantott minket, elkezdett éktelenül sír -
ni. Hiába simogattuk, csitítgattuk: ,,Nye -
boj sza!”, csak tovább ordítozott. Egy szer
csak berobbant a szobába egy fiatal fér -
fi, hosszú nyelű baltát szorongatva a ke -
zében. Nyilván a kisgyermek apja volt. 

Harcias magatartása a jelenet láttán pil -
lanatokon belül megváltozott. Békes ség -
ben váltunk el. A sajt őtőle származott.

Június 10., szombat:

Éjféltől ügyeletes voltam. Pokrócot
tettem a bunkerajtóra és a viharlámpa
fényénél olvastam, amíg ki nem vir radt.

A délelőtt folyamán szolgálati je gyet
vittem a páncéltörőkhöz. Természete -
sen gyalogosan, a kerékpár itt fent nem 
ér semmit. 

Estefelé rengeteg repülőgép húzott
Magyarország felé. Ki tudja, milyenek
voltak. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Szalma, széna
A katonaságnál  oltyán kápláromtól hallottam először, menetelés közben,

a következő parancsot: paie, paie, paie, fân, paie, azaz szalma, szalma, szal -
ma, széna, szalma, bal, bal, bal, jobb, bal  helyett. Értelmetlen volt minden, mert
egyikünk lábára sem volt odakötve a csomó szalma vagy széna. Úgyhogy, a
többségben oltyán hadtársaim még így sem tudták melyik a jobb, s melyik a
bal lábuk.

De ne ítéljük el szegényeket, mert én is úgy állok, hogy még 25 év után sem
tudom, mi a különbség bal és jobb között az úgynevezett dâmboviţai párt po -
litikában. Kérdezzem meg Ponta urat, netán Liliomfit? Ők sem tudják, hát ak -
kor miért zavarnám őket értékes munkájukban? Minden hiába, úgyhogy: szal -
ma, szalma, szalma, széna, szalma továbbra is, mert a szalma és a széna cso -
mó úgy sincs politikusaink lábaira kötözve!

Múltidéző:

Aratási gondok 
anno 1944

Ilyenkor nyáron, kivált háborús i -
dőszakokban, az aratással is prob -
lé mák adódtak, habár a megél he tés -
hez szükséges kenyér alapanya gá ról
volt szó. Röviden tekintsünk vissza
az időben és nézzük meg, hogy 1944-
 ben, ezelőtt hetven évvel, milyen in -
tézkedéseket foganatosítottak az ara -
tás és cséplés munkálatainak bizto -
sítása érdekében.

,,Isten segítségével eljött a gabo -
naérés ideje és megkezdődött az a -
ra tás. Ellenségeink azonban kelet ről
és délről mindent elkövetnek, hogy
a verejtékes munka eredményét van -
dál módra megsemmisítsék. Célunk
éppen azért az, hogy ezt a legne he -
zebb férfimunkát, az aratást - totális 
háború miatt megcsökkent férfi mun -
kaerőkkel is - a lehető legrövidebb
idő alatt bevégezzük. Szilágy vár me -
gye főispánja és alispánja, kísé re tük -
ben a vármegyei munkaügyi felü gye -
lővel és a közellátási előadóval, az
egész vármegyét bejárták, hogy a hely -
színen tett intézkedésekkel is bizto sít -
sák az aratáshoz szükséges munka -
erőt, felülvizsgálják a cséplőgépek
ál lapotát és hogy meggyőződjenek ar -
ról, hogy a termés megóvása érde -
kében a lakosság a kiadott ren del ke -
zéseket végrehajtotta-e?

E vizsgálatok során általános ság -
ban kitűnt, hogy ha a honvédség a vá -
rakozások szerint az aratás idejére
szabadságolja a bevonultak egy ré -
szét és a munkaszolgálatosokat, és
ha a Mag yar Államvasutak, vala mint
a szénbányák igazgatóságai és a mun -
kavezető törzsek ugyanígy járnak el
- ezzel és a női munkaerők fokozott
bevonásával, az aratást el lehet vé -
gezni. Nehezebb már a helyzet a csép -
lésnél, mert a mai rendkívüli anyag -
hiány miatt és az anyagigénylés ne -
héz kes volta következtében számí ta -
nunk kell arra, hogy egyes csép lő gé -
pek egyáltalán nem hozhatók üzem -
képes állapotba. Ezért utasítást kap -
tak a polgármesterek és főszol ga bí -
rók, hogy a használható garni túrá -
kat úgy osszák be az egyes köz sé gek -
hez, hogy a cséplési munkálatok is a 
lehető legrövidebb idő alatt befe je -
zést nyerjenek. A nemzeti önvé de lem
komoly óráiban, ennél a munkánál
is szedjük össze tehát minden erőn -
ket és megküzdve a munkás hiánnyal, 
segítsük meg itt is - elsősorban a had -
bavonultakat - az aratás és a csép -
lés nehéz munkájában, mert ezzel nem -
csak a legszebb emberi hivatást tel -
jesítjük, hanem megmentjük és biz -
to sítjuk mindnyájunk kenyerét."

Vicsai György
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- Tudja, mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? -
kér dezi a bíró a tanútól.

- Igen, egy új autót ígértek érte.

***

Így szól a vádlotthoz a bíró:
- Tisztában van vele, hogy megesküdött, a val lo -

másában csakis az igazat mondja? Tudja, hogy mi -
lyen következményekkel jár, ha nem így cse lek szik?

- Persze. Megnyerem a pert.

***
Az anyós kérdezi a vejétől:
- Ha annyira utálsz engem, miért van kirakva a

fényképem a tévé fölé?
- Csak azért, hogy a gyerekeknek elmenjen a ked -

vük a tévénézéstől!
***

Vacsoránál ül a székely család, s bizony a kis Á ron
nem bír magával. Az apja többször rá is szól:

- Áron, ne rendetlenkedj!
Áron tovább rendetlenkedik, mígnem az öreg szé -

kely megunja a dolgot, s egy hatalmas nyaklevest a -
kar lehúzni a fiának. Áron lehajol, s így a pofont az a -
nyós kapja. Mire az öreg nyugodtan:

- Ott is jó helyt van!
***

A munkaügyi központban mondja az ügyintéző a
jelentkezőnek:

- Maga mindig késik, nem törődik azzal, hogy a
többiek sorban állnak, és mindenkivel udvariatlanul
viselkedik!

- És akkor mi van?
- Van egy állásajánlatunk önnek, a közszállítási

vállalat buszsofőröket keres!

***
Megy két középkori lovag. Látják, hogy a híd le

van szakadva. Tanakodnak, mitévők legyenek. Meg -
látnak egy öreg varázslót, akinek be van szorulva a
lába egy kő alá. Mondja a varázsló:

- Ha kiszabadítotok, és enni, inni is adtok, akkor
teljesítem egy kívánságotokat.

Úgy is lett, mondják a kívánságot:
- Csinálj nekünk egy hídat!
Erre a varázsló:
- Öreg is vagyok, a hátam is fáj, de tessék - és le -

ment hídba.
*** 

A milliomos gyereke iskolába megy. Az első szám -
tanórán kérdezi a tanítónéni:

- Mennyi hatszor hét?
A gyerek nem tudja. A tanítónéni felszólít egy má -

sik gyereket, aki megmondja a helyes eredményt:
- 42.
Erre a milliomos gyereke:
- Csak? Én megadok érte 45-öt is.

***
- Mit csinál a hacker a börtönben?
- Letölti a büntetését!

*** 
A repülőn a légikisasszony berohan a pilótához,

és kétségbeesve mondja:
- Uram, az első osztályon van egy szőke nő, a ki -

nek a jegye a turistaosztályra szól, de nem hajlandó
hátra menni.

Erre a pilóta odamegy, és valamit a szőke nő fü lé -
be súg, mire az fogja magát és hátramegy a helyére.

Kérdezik a pilótát, hogy mit mondott a nőnek:
- Megmondtam neki, hogy az első osztály nem száll

le New Yorkban.
***

- Mi az abszolút vagányság?
- Ha a csiga bedől a kanyarban. 
- A még nagyobb vagányság? 
- Csikorog hozzá.

***
- Hallom, új kutyátok van.
- Igen, de csak a baj van vele.
- Miért?
- Tegnap olyan hangosan ugatott, hogy nem hal -

lottuk a betörőt!
***

Egy halálraítélttől kérdezik:
- Mi az utolsó kívánsága?
- Szeretnék egy üveg pezsgőt, de olyan évjárat -

ból, amit én választok meg.
- Jó. És melyik évjáratból?
- 2020-ból.

***
Eltűnik a spájzból másfél kiló vaj. A háziasszony

a macskára gyanakszik. Elkapja a cicát, ráteszi a mér -
legre, pont másfél kiló.

- Na, a vaj már megvan. De akkor hol a macska?

***

Az amerikai férj meséli.
- A feleségem egy texasi farmon nőtt fel. Én vi -

szont kaliforniai vagyok. Világéletemben csak úsz -
tam és szörföztem. Higgyétek el, amíg a feleségemet
meg nem ismertem, nem is láttam tehenet.

***
A szőke nő szívátültetés után levelet ír:
- Kedves do nor!...

***
- Apuci, szokott sírni a bohóc?
- Hát persze! Úgy piheni ki magát.

***
- Mit csinál a csöves a számítógépen?
- Átkutatja a lomtárat!

***
- Mit csinál Băsescu és Ponta a mérleghintán?
- Bosszantják az orvlövészeket.

***
- Milyen volt a nyaralás?
- Borzalmas, egész végig esett az eső.
- Azért egész jól lebarnultál!
- Az csak a rozsda...

***
- Józsi, átjössz sakkozni?
- Ááhh, most halt meg a feleségem...
- Gyere már! Lehetsz a feketével.

* Egy felmérés szerint egy átlagos mag yar 1500
kilométert gyalogol évente. 

Egy másik felmérés szerint egy átlagos mag yar 
90 li ter alkoholt iszik meg évente. 

Ezek szerint egy átlagos mag yar 6 litert fo gyaszt
százon.

* Amire a pálinka nem orvosság, arra nincs
gyógyír!

* Az alkohol nem ad választ semmire, de leg -
alább elfelejted a kérdést.Miből tudjuk, hogy

kávéfüggők vagyunk?
1. Napi 5 szívroham már meg sem kottyan.
2. 50 méter távolságból le tudjuk fényképezni

saját magunkat időzítő nélkül.
3. 60 szót gépelünk le egy perc alatt a lá bunk -

kal.
4. A Hónap Dolgozója lettünk a kávéházban,

pedig nem is ott dolgozunk.
5. A születésnapunk nemzeti ünnep Brazí liá ban.
6. Álmunkban távgyaloglunk.
7. Azért akarjuk elhamvasztatni magunkat, hogy

utána egy kávéscsészében lehessünk.
8. Csak földrengés közben tudunk nyugodtan

állni.
9. Előbb nyitunk ajtót, mint kopognak.
10. Hegynek felfelé is tudunk síelni.
11. Mások körmét rágjuk.
12. Már kész a pulóver, pedig nem is tudjuk,

hogy kell kötni.
13. Nyitott szemmel alszunk.
14. Parkolásnál megbüntetnek gyorshajtásért.
15. Segíteni tudunk a kutyának, hogy utolérje

a saját farkát.
16. Tüsszentés közben is nyitva tartjuk a sze -

münket.
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Véget ért Vásárfia
Kézmíves táborunk

Vasárnap délelőtt, a szokásos szombati bentalvást követően kis tá -
borzáró kiállítással, az elkészült termékek bemutatásával ért véget
idei „Vásárfia” Kézmíves Táborunk. A rendezvény során, au gusz tus
25-30. között ezúttal régi idők játékaival ismerkedhettek a tá bor lakó
gyermekek.

Készítettünk gyékény-napocskákat
és madarakat, káka tutajokat és bé -
ka szé keket, nádsípot és dünnyögőt, fá -
ból forgantyút és vándorbotot. Szebb -
nél- szebb gyöngyállatkák, festett kin -

cses lá dikók, rongybabák és lo vacs -
kák is ké szültek – utóbbiak bati ko lás -
sal és kör mönfonással is. Bőrből mal -
mot ügyes kedtünk, agyagból pedig do -
bókoc ká kat. Nagy sikere volt a búgó -
csigának, zúgattyúnak, pörgettyűnek
és a marionett bábuknak. A vessző -
ből font mózeskosarak, a virá gocs kák
és kalitkák is igen szépek lettek. Ko -
rongoztunk tányérkákat, majd ki is dí -
szítettük őket, aztán festettünk kavics-
 dominót, ragasztottunk papírsárkányt,
gyúrtunk nemez-zörgőt, s végül kürtős -
kalácsot is sütöttünk!

A délutáni programok során volt mé -
ta, számcsata, bige, lengő teke, futó -
verseny és papírsárkány-eregetés a
Klastromréten, bújkálós fonás, ízes- -
szí nes hangszerbemutató, ének és tánc
a Berena Zenekarral, sok-sok népi já -
ték, aztán „vízi-tekerő” és bátor ság-
 próba (kalandpálya) a Bódi-tónál, pa -
rittyázás és gólyalábazás, valamint lá -
togatás a Néprajzi Múzeumban és Fa -
lumúzeumban. A zárónapot megelőző
estén éjszakai bátorság-próba (Ke -
reszthegy-járás) fokozta az izgal ma -
kat, esti meseként pedig diavetítéssel bú -
csúztunk a naptól...

A tábor programjaiba az oktatókkal
és segítőkkel együtt idén is közel hat -
vanan kapcsolódtak be zömében Nagy -
bányáról és környékéről, leginkább I-
 IV. osztályos gyermekek, néhányan ki -
sebbek és nagyobb fiatalok is. A tábor
során a gyermekek csapatokba szer ve -
ződtek (Rongybabák, Nádi hegedűk, 
Körtemuzsikák, Búgócsigák, Ördög -
lakatok, Papírsárkányok) a „má mus -
kák” vezetésével, és mindenki vala mi -
lyen hagyományos „falusi” nevet vá -
laszthatott magának. Csak úgy hem -
zsegtek a Ház udvarán a Gyurkák és
Sanyikák, Máriskók és Vicuskák, Pi -
tyuk és Sárikák. Volt nagy keresztelő!
Tá bor végén a lovacskákat és rongy ba -
bákat is megkereszteltük – átszállt rá -
juk a gyerkőcök tábori neve – majd tá -
borzáró kiállításon mutattuk be a szü -
lőknek és érdeklődőknek a táborban szü -
letett alkotásokat.

Termékeny és jó hangulatú hetet
hagytunk hát a hátunk mögött. Kö szö -
netet mondunk a közreműködésért
Sályi Róbert (Szatmárnémeti), Sályi Pan -
na (Szatmárnémeti), Micsik Béla (Tö -
rökbecse, Vajdaság), Bálint Katalin
(Nagy bánya), Molnár Judit (Domo kos),

Boca Ildikó (Szatmárnémeti), Lévay
József (Szatmárnémeti), Lévay Márta
(Szatmárnémeti), Szabó Zoltán (Csík -
szereda), Kiss József (Mezőszele), Kő -
szeghy Áron (Nagybánya) kézmű ves-
 ok tatóknak, a Berena Zenekar tag jai nak

(Markó Botond, Alföldi-Lakatos György,
Alföldi-Lakatos Tibor, Moldován Ba -
lázs), Duli Marika és Rusiczki Gyöngyi
szakácsnőknek a finom ételekért, a Sai -
tos Kürtőskalácsnak és Saitos Norbert -
nek (Nagybánya), valamint Damián Nor -
bertnek, Kőszeghy Istvánnak, Pál Te réz -
nek, Várvédő Emőkének, Staharóczky
Klárának, Mihály Beátának, Mares Ár -
pádnak, Mota Rodikának, Sarkadi E -
tel kának, Barra Lehelnek és mind a zok -
nak a fiataloknak, akik segédkeztek a tá -
bor lebonyolításában (Záboi Anna, Red -
nic Helga, Vass Réka, Halász Cynthia,
Rappos Imola, Kovács Katalin, Vigh Re -
née, Bálint Andor), mindent megtéve
annak érdekében, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat. Végül de nem utol só -
sorban fő támogatónknak, a Nemzeti
Kul turális Alapnak tartozunk kö szö -
net tel, enélkül csak jóval szerényebb kö -
rülmények között rendezhettük volna
meg idei táborunkat.

A Teleki Mag yar Ház nyári tema -

tikus kézműves- és hagyományőrző te -
hetséggondozó táborait sokan ismerik;
szerénytelenség nélkül mondhatjuk, ran -
got vívtak ki a környékbeli táborok so -
rában. 2005 nyarán szerveztük meg elő -
ször, idén éppen tizedszer került meg -
szervezésre. Hogy csak a legutóbbi tá -
borokra emlékezzünk: 2008-ban Má tyás
király udvarába hívtuk az érdeklő dő -
ket, 2009-ben a honfoglalás korát ele -
venítette fel Csillagösvény Kézmíves
Táborunk, 2010-ben Betyártábor volt
a Teleki Mag yar Házban, majd az észak-
 amerikai indiánok világát idéztük fel
Indiántáborunkban. 2012-ben Székely -
góbé táborba, 2013-ban pedig Csángó -
táborba hívtuk a gyermekeket. Bár a
hasonló táborokhoz képest talán kicsi -
vel szigorúbbak a feltételek: több a mun -
ka, a játékos tanulás és nagyobb a fe gye -
lem, a bányavidéki gyerekek mellett rend -
szeresen érkeznek Erdély más tájairól
(Szatmárból, Szilágyból, Biharból és
távolabbról) is résztvevők. (TMH)

Levél eddigi és ezutáni támogatóinknak
Kedves mindannyian, akik segítettétek, s akik ezután tervezitek se gí te -

ni a Teleki Mag yar Ház épületének megkezdett felújítási munkálatait! A
ki vi telezőkkel megtörtént a végelszámolás, ennek alapján augusztus vé -
gén, pontosan két hónappal a téglajegy-akció meghírdetését követően, a kö -
vetkezőképpen áltunk:

– a nagyobbik tetőszerkezet és a kisház utcai homlokzata felújításának
teljes költsége kb. 110 ezer lejbe került

– pályázati forrásból (magyarországi Emberi Erőforrások Minisz té ri -
uma és Bethlen Gábor Alap – 2012, 2013, 2014. évi pályázatok) tudunk
finanszírozni kb. 77 ezer lejt

– téglajegyekből kifizettünk kb. 17 ezer lejt
– saját megtakarításainkból költünk az eddigi munkálatokra 16 ezer lejt.
Augusztus végéig átszámítva összesen mintegy 27 ezer lej ado mány

gyűlt össze téglajegyek és pólók eladásából, ebből tehát 10 ezer lej ma -
radt, amelyet a felújítási munkálatok folytatására (vagyis a nagyobbik ut -
cai homlokzatra, az alagsori férfi-női mosdóra és a nagykapu restau rá lá -
sá ra) szeretnénk fordítani. Ennek teljes költségét most még nem tudjuk,
azonban a homlokzat-felújítás becsülhetően 60-65 ezer lejbe, a nagy -
ka pu felújításának, restaurálásának befejezése pedig kb. 15-16 ezer
lejbe fog kerülni. Hisszük, hogy a Ti segítségetekkel és remélhetően si -
ke res pályázatok révén jövőre folytatni tudjuk a megkezdett munkát!

Köszönjük hogy eddig segítettetek – és reméljük ezután is mellettünk
álltok, hiszen a téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés tovább foly ta -
tó dik! Úgy gondoljuk – és hiszük, hogy Ti is így érzitek –, hogy amiként
ezt a Házat ennek a közösségnek az akarata hozta létre, úgy igazán CSAK 
EZ A KÖZÖSSÉG tudja megtartani. Minden anyaországi támogatás
mellett addig lesz, ameddig mi mindannyian úgy akarjuk, és abban a pil -
la natban megszűnik, amikor Nagybánya és környéke már nem áll mellette,
amikor már nem érzitek fontosnak, amikor már nem akarjátok hogy le -
gyen többé.

De reméljük, hogy ez még nagyon soká lesz…
S reméljük azt is, hogy akárcsak Nagybányáról, a Teleki Mag yar Ház -

ról is még nagyon sokáig elmondhatjuk (s lesz aki elmondja róla) azt amit
a pólóinkon, hamarosan bögréinken is olvasható jelmondat így fogalmaz:

„Otthonunk, és az is marad.”
További megvalósuló álmokat mindannyiatoknak, mind annyiunknak.

Dávid Lajos



Gyergyószentmiklósi
nyertes is utazhat Bear
Grylls túlélőtáborába

a MOL jóvoltából
A gyergyószentmiklósi Nemes Le -

vente nyert a MOL azon nyeremény já -
tékán, amelynek fődíja részvételi lehe -
tőség volt Bear Grylls túlélési tábo rá -
ban. Nemes szeptember 9 és 12 között
vehet részt a nagy-britanniai Dartmoor 
Nemzeti Parkban szervezett expedí ció -
ban, amelyet ötnapos intenzív kikép -
zés előz meg. A nyertes több mint tíz
benzinkuponnal jelentkezett a Fiskars
által szervezett versenybe, de a MOL
más promócióin is részt szokott venni.
„Izgatottan várom, hogy elsajátíthas -
sam a technikákat, és alkalmazhassam
is őket. Semmilyen effajta képzett sé gem
nincs, viszont egész életemben spor tol -
tam, hokiztam, dzsúdóztam, karatéz -
tam, mostanában pedig rendszeresen
biciklizem" - mondta Nemes.

Szomorú közös vonásaik
vannak a Szürke ötven
árnyalata-rajongóknak

A szürke ötven árnyalata című
könyv sorozat 18 és 24 év közötti női
ol vasói 25 százalékkal nagyobb arány -
ban választanak olyan párt maguknak,
akik bántalmazzák őket - derítette ki
egy amerikai kutatás. A michigani
egye tem által végzett felmérés további
észrevételeket is közöl a könyv rajon -
gó táboráról, például a nők egy har mada 
számára gyanús, hogy megcsalja a pár -

ja, 75 százalékuk étkezési zava rok ban
szenved, kétharmaduk pedig több mint 
öt alkoholos italt fogyaszt egy átlagos
összejövetelen. Az ered mé nyeket ki -
értékelő pszichológusok arra jutottak,
hogy a könyv olvasó tá borára jellemző, 
hogy nem kaptak meg felelő szexuális
felvilágosítást ti néd zserkorukban, és
emiatt nagyobb az erőszakos part ner
válsztásának esé lye is. (hvg.hu)

Ötvenméteres szobrot
akarnak építeni

Bolíviában

Dél-Amerika legmagasabb vallási
témájú szobrát építenék meg Bolíviá -
ban. Ötvenméteres lesz. A 235 cen ti -
méteres makettje már készen van. Az
Ur kupinai Szűsz szobra három méter -
rel lesz magasabb a régió Venezuelá -
ban található jelenlegi legmagasabb val -
lási témájú szobránál – mondta a ter ve -
zésben részt vevő építészek egyike,
Yuri Córdoba. A 235 centis makettet a
cochabambiai Quillacollóban mutatták 
be. A szobor megépítését már 2000-
 ben javasolta egy másik építész, Lucio
Meneses. Most építészek, szobrászok
és művészek egy csoportja vetette fel
újra az ötletet, és sikerrel is jártak,
megszerezték a szükséges támogatást.
Már dolgoznak a szükséges hegyrajzi
előtanulmányokon, és vizsgálják azt is, 
hogy a rendkívüli méretű alkotásnak
mennyire kell ellenállónak lennie a szél -
lel szemben. A szobor mellett kápolna
is épül Quillacollóban, ahol évről évre
több százezer em ber részvételével tar -
ta nak vallási ünnepet augusz tus 15-én.
A szobor makettjét augusz tus végén

zarándoklaton vitték a hely színre, hogy
az építkezés alapköveként elhelyezzék
ott. (mti)

Az e-cigik beltéri
használatát is

megtiltaná a WHO
Az Egészségügyi Világszervezet

(WHO) új jelentésében harcot hirdet
az e-cigaretták el len. A szervezet meg -
tiltaná az e-cigaretták beltéri helyeken
való használatát, valamint fiatalko rúak -
nak szánt reklámját és árusítását. A na -
pokban publikált jelentés szerint je len -
leg 466 e-cigaretta márka van, és az
üzletág új lehetőségeket és új kihí váso -
kat hordoz magában a dohányfo gyasz -
tás szabályozása szempontjából. A
WHO egészségügyi okok miatt szigo -
rí taná az e-cigaretta-árusítás és -hasz -
ná lat szabályait. A szervezet több ja vas -
latot is tett, például tilos lenne, hogy az
e-cigaretta-gyártók úgy reklámozzák
termékeiket, hogy segítenek a dohány -
zásról való leszokásban, ameddig ezt
nem támasztják alá tudományos bizo -
nyítékok. A jelentés szerint vannak ar -
ra utaló jelek, hogy az e-cigaretta ke -
vésbé káros, mint a hagyományos, de
így is veszélyt jelent a fiatalkorúaknak
vagy a terhes anyák magzatainak. A
WHO szerint az e-cigaretta használa -
tá val keletkező légnemű anyag nem
csu pán “vízpára”, ahogy a reklámok -
ban szerepel, hanem más elemeket is
tartalmaz. A WHO külön kiemelte,
hogy a gyümölcsökkel, édességekkel
vagy alkoholos italok ízével ízesített
ke verékeket be kellene tiltani, amíg
nem bizonyosodik be, hogy nem túl -
zottan vonzóak a fiatalok számára. A
jelentés szerint a fiatalkorúak korcso -
portjában 2008 és 2012 között meg -
dup lázódott az e-cigaretta-használók
aránya. A szervezet aggodalmát fejez -
te ki, hogy az e-cigaretták 2013-ban 3
milliárd dolláros eladásokat elérő pia -
ca döntő részben nemzetközi dohány -
vállalatok kezében van. Az Im pe rial
To bacco, az Altria csoport, a Philip
Mor ris International és a Brit ish Ameri -
can To bacco mind saját e-cigaretta már -
kákat kezd forgalmazni, ahogy csök -
kennek a hagyományos cigaretta el -
adá sai a nyugati országokban. A Wells 
Frago júliusi elemzése szerint 2020-

 ban az Egyesült Államokban e-ciga -
rettából már többet fognak eladni, mint 
a hagyományos fajtából. (mti)

Szex vagy szerelem?
Most már hivatalos,
hogy mindent elárul

a szemünk
Elárulja a szemünk, hogy nemi vá -

gyat vagy szerelmet érzünk a másik
iránt - derítették ki amerikai kutatók. A 
kísérleti eredményeikből az derül ki,
hogyha a szexuális vágy dolgozik ben -
nünk, sokkal többet bámuljuk a másik
testét, míg ha ennél többet érzünk, in -
kább a szemébe nézünk. A kutatók sze -
rint teljesen mindegy a nemünk: a fér -
fiak és a nők is hasonló módon cse le -
kednek. Steph a nie Cacioppo és csapa -
ta korábban már megállapította, hogy a 
szexuális vágy és a szerelem az agy
különböző területeit aktiválja, nemrég
megjelent kutatásukban arra voltak kí -
váncsiak, hogy a szemünk mozgása el -
árulja-e, hogy milyen érzéseket táplá -
lunk a másik iránt. A kísérletben részt -
vevő 16 heteroszexuális diáknak előbb 
120 fekete-fehér fotót mutattak, mind -
egyiken egy fiatal heteroszexuális pár
kerül egymással kapcsolatba. A máso -
dik tesztben pedig 40, az ellenkező
nemhez tartozó fiatal és vonzó személy 
fényképét mutatták meg a diákoknak.
Közben pedig számítógépekkel figyel -
ték az alanyok szemmozgását. A kuta -
tók nem használtak meztelen vagy ero -
tikus képeket a kísérletekben. Mindkét
teszt során arra kérték a résztvevőket,
hogy gyorsan és pontosan határozzák
meg, hogy milyen érzést váltott ki be -
lőlük a fotó. A kutatók szerint ugyanis
a mindkét érzés feldolgozásához ugyan -
annyi időre van szüksége az agynak.
Az adatok elemzéséből pedig az derült, 
hogy akik inkább az emberek arcát fi -
gyelték, azok inkább romantikus
szerelem érzésről számoltak be, míg
azok, akik inkább a személyek testét
nézték, szexuális vágyról. A kísérletet
végző kutatók szerint a vizsgálati ered -
ményüket a párterápia területén lehet
majd sikeresen használni. A kutatás
ere detileg Psy cho log i cal Sci ence folyó -
iratban jelent meg. (livescience.com/
divany.hu) 

A kincs
VÍZSZINTES: 1. “A legtöbb tisz -

tességes asszony rejtett kincs, ...”
(Blai se Pascal). 14. Ilyen király volt
II. József. 15. Olasz költő (Tullia d’).
16. Származás. 17. Hol land labdarúgó
volt (Ruud). 18. ...-San; kínai hegység. 
19. Orosz űrállomás volt. 20. Késni
kezd! 21. Folyadékba merít. 23. Ma -
ros-partok! 25. Ostromlott várból ki -
tör. 28. Benini lakosok! 29. Hull a
könnye. 30. ... divat; lap. 32. Spanyol
női név. 34. Az a másik. 36. Jelfogó
berendezés. 38. Öreg a retek. 39. Bar -
na folt! 41. Író, költő (Antal). 42. Ju -
hász Gyula verse. 44. ... Tot; mag yar
származású, olasz szobrász. 46. Ten -
ger (ang.). 47. Vérpálya. 48. Meny -
asszony. 49. Júda fia. 50. Az élen ta -
lálható. 52. San ...; európai törpeállam.
55. Spanyol, német és svéd gkj. 56.

Gyarapodik. 57. Termőrész! 59. Gyógy -
szertár. 61. Babasírás. 62. Ünnepé lye -
sen átad. 64. Darabolni kezd! 65. Oxi -
gén és lantán vj. 67. Illetve (röv.). 69.
Számára. 71. Örökzöld félcserje. 73. A 
fizika egyik ága. 75. Lada-típus. 76.
Tisztított gyapjúzsír.

FÜGGŐLEGES: 1. Flamand mű -
vész (Piet van). 2. Harap. 3. Alkotó -
rész. 4. Halászcsónak. 5. Mustárgáz. 6. 
Kobalt és trícium. 7. Kétes sor! 8. Vég -
tag. 9. Vörösmarty eposza. 10. ... futá -
sa; Vörösmarty Mihály eposza. 11.
Lán gol. 12. Használhatatlanná tesz.
13. Trícium és nátrium. 17. Túlságo -
san fertőtlenített hordó. 20. A moha -
me dánok szent könyve. 22. Becézett
Mária. 23. Pascal gondolatának be fe -
jező része. 24. Gépet összerakó. 26.
Ha ladó jellegű újítás. 27. Temespar -
tok! 29. Derbi. 31. Eredeti nevén. 33.
Világhírű olasz divattervező (Gior -
gio). 35. Amerikai tagállam; székhe -
lye: Augusta. 37. Vétlen Éva! 40. Til -
tószó. 43. Asszonynévképző. 44. Ja -
pán porcelánmárka. 45. Vés. 48. Szín -
művész (Balázs). 51. Kutya nyakán
van. 53. Az alap része! 54. Gazdálkodj
...!; társasjáték. 58. Viselkedésmód.
60. John Wayne filmje. 62. Forma. 63.
Teremsport. 66. Kazah tó. 68. Lett és
máltai gkj. 70. Méhlakás. 71. Kubai,
zambiai és osztrák gkj. 72. Becézett
Aranka. 74. Személyes névmás. 75.
Lyukas a sál!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

SCHÖNHERR 150
Vetélkedő, konferencia, táblaavatás

Schönherr Gyula emlékére
2014. szeptember 26-án emlé ke zünk

meg Schönherr Gyula történész, aka dé -
mikus, a nagybányai Múzeum alapí tó -
ja születésének 150. évfordulójáról. Nagy -
bányai családból származó, helyi szü -
le tésű, nagy tehetségű tudós, aki már
gyermekkorában mutatott haj landó sá -
got a történelmi tárgyak gyűjtése iránt,
minikiállítást rendezve saját otthoná ban
a nagyközönség számára. Önmaga és tár -
sai szórakoztatására újságot szerkeszt,
iskolás éveiben többször is hozzálát egy-
 egy példány megírásához. Középis ko lás
tanulmányait Szatmáron végzi, ahol kitű -
nik egy nagy terjedelmű pályamun ká -
val, ami elnyeri a Kazinczy Kör díja zá -
sát. Címe: A Thököly-féle fölkelés előz -
ményeiről, lefolyásáról és következmé -
nyeiről. Bármennyire is ragaszkodik a
történelemhez, szülői utasításra a bécsi 
Pazmaneumba kerül, mint papi növen -
dék. Itt egyetlen évet jár ki, végül az a -
pai támogatás megvonásának árán is,
de Budapestre megy, ahol joghallgató
lesz, viszont fakultatív órái közé be ik -
tat több történelemmel kapcsolatos elő -
adást is. Egyetemi tanulmányai mellett 
múzeum-gyakornoki állást szerez, s a
kor szakfolyóiratainak is bedolgozik. A
jogi egyetem elvégzése után is vállalja
a gyakornoki állást a Nemzeti Mú ze -
umban. Ösztöndíjjal Ausztriába is elke -
rül, de munkát vállal Zágrábban is. 1889-
 ben, 25 éves korában, államtudori dok -
torrá avatják. Kezdetét veszik olasz or szá -
gi tanulmányútjai, amelyeken jelentős
felfedezéseket tesz a Corvinák gyűjté -
se terén. 1896-tól a  Ma gyar Tudo má -
nyos Akadémia levelező tagja. Ekkor
kezdi megírni Nagybánya mo nográ fi á -
ját, amely befejezetlen marad. A Múze -
u mok és Könyvtárak Országos Fő fel ü -
gyelőségének titkáraként szorgal maz -
za a nagybányai Múzeum Egyesület, ké -
sőbb a nagybányai Múzeum megala pí -
tását. 1902-től egyetemi tanár. Gyen gü -
lő szervezete miatt sorra lemondja ko -
rábban vállalt kötelezettségeit, de 1904-
 ben még aktívan jelen van a nagybá -
nyai Múzeum életrehívásánál. 1908- ban
hal meg, két évvel később emléktáblát
állítanak lakóháza homlokzatára, ami
1945-ben tűnik el.

A Turul-Sas Hagyományőrző Egye -
sület a 2014-es esztendőt Schön herr- év -
nek hirdette meg, több olyan progra mot
is szervezve, amelyekkel e nagyszerű
tudós emberre emlékezhetünk. Április
1. és június 6. között zajlott a XV. Nagy -
bányai Történelem Vetélkedő, mely nek
témája Schönherr élete és munkássága, 
a szervezők szándéka pedig a gyerekek 
kutatói készségének fejlesztése volt. A
vetélkedő csapatok tagjai valamelyest
Schönherr bőrébe bújhattak, talán átél -
hették azokat az érzéseket, amelyeket
az ifjú Schönherr is megélt egy-egy
feltárandó anyag láttán, a régi tárgyak,
könyvek, íratok társaságában. Vetél ke -
dőnk több megyei iskola részvételével
zajlott s végezetül két korosztályban,
30 gyereket díjaztunk. Győzteseink a
következők voltak: az V-VI. osztá lyo -
sok első helyezettje a Pecsétőrzők csa -
pata (Cozma Tamás, Dombrádi Ba lázs,
Gyarmathy Csaba, Mezey Kinga, Stren -
gher Erika – Németh László Elméleti
Líceum VI. osztály), második he lye zett
a Történészek csapata (Brassai Márk,

Fóris Zoltán, Hermann Márkus, Ká dár
Richárd, Mánc Lóránt - Németh Lász -
ló Elméleti Líceum V. osztály), a har -
madik helyet a Teleki Sándor csapat
tagjai szerezték meg (Bencze-Kádár Ber -
ta, Bobolog Klára, Kert Imola, Szőlősi
Balázs és Tóth Zsófia - Németh László
Elméleti Líceum V-VI. osztály ve gyes -
csapat). A IX-XII. osztályosok vetél ke -
dőjét a Bánffy-huszárok nyerték meg
(Koncsárd Alíz, X.A-B, Koncsárd Ba -
lázs, X.C, Lacatos Nándor X.A-B, Tu -
ruckó Beáta, X.C és Szabó Andrea (E -
gészségügyi Líceum). Második helye zett
lett az Ataraxia csapat (Ciople László,
Gyarmathy Tímea, Juhász Zsolt, Kató
Kinga és Pongrácz Noémi – XI.A osz -
tály). A harmadik helyezést a Citro mok
szerezték meg (Alföldi-Lakatos György,
Asztalos Örsike, Bakos Zsófia, Markó
Botond és Orzac Lilla – XI.C osztály).
A győztesek értékes pénz- és könyv ju -
talomban részesültek, illetve az első he -
lyezett középiskolás csapat egy buda -
pesti utazást nyert.

Az általunk szervezett Schön herr- -
megemlékezés második szakasza szep -
tember 26-28. között zajlik. E három
nap teljessé teszi a nagybányai érdek -
lődő közönség előtt Schönherr Gyula
személyiségének a lehető legteljesebb
megismerését, ugyanis történelmi kon -
ferenciát rendezünk e kiváló történész
tiszteletére. Schönherr élete és mun kás -
sága, magánéleti elfoglaltságai, a nagy -
bányai Múzeum Egyesületben betöl tött
szerepe, zenekedvelése egyaránt teríték -
re kerül a részletek iránt is érdeklődők
számára. Továbbá figyelembe vettük
Schönherr érdeklődési körét is, ami a
történelmi tanulmányait illeti, így be te -
kintést nyerünk az általa is kedvelt cí -
mertan tudományába, ráláthatunk a kor -
ra, amelyben teljes életét leélte, meg is -
merve a boldog békeidők Monar chiá -
já nak elvi és szerkezeti felépítését. Mind -
ezt olyan helyi és vendég történészek

tolmácsolják számunkra, akiket a nagy -
bányai közönség már jól ismer, vagy
akiket érdemes megismerni. Elődást tar -
tanak Balogh Béla és Varga Zsolt le -
véltárosok, Vánk Sándor történész, Fan -
csali János zenetörténész (Bu da pest),
D.Fekete Balázs és Rendeki Gábor ta -
polcai történészek. Az előadások ün ne -
pi hangulatát a Schönherr Gyula Tör té -
nelem Kör diáktagjai biztosítják.

E három nap két kiemelkedő mo men -
tuma a szeptember 26-án, Schönherr
Gyula születésnapján tartandó emlék -
ko szorúzás a római katolikus temető 
7-es parcellájának 24-es számú sír já -
nál, ahova egy emlékoszlop felállítását 

tervezzük a közeljövőben, és a szep -
tem ber 27-i emléktábla-leleplezés az 
egykori Schönherr-ház homlokza tán.
Továbbá kezdeményezzük a városi ve -
zetésnél egy közterület elnevezését
Schönherr Gyuláról.

Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy 
egy méltatlanul feledésbe merülő nagy -
bányai történész emlékét megőrízzük
az utókor számára, rámutatva arra, hogy
ez az egykor kicsi város a sok kiváló
mű vész és író mellett a Mag yar Aka dé -
miához sem méltatlan tudósokat is útra 
bocsátott. De tesszük ezt azzal a szán -
dékkal is, hogy maroknyi mag yar kö -
zös ségünk erejére rávilágítsunk, kie mel -

ve azt az összefogó készséget, amellyel 
a múltra emlékezve képesek vagyunk
emléktáblákat emelni, a jelent építve
óvodákat és iskolákat nyitni, a jövő ér -
dekében pedig jól felkészített, sikerre
éhes fiatalokat a világba bocsátani. Ez
jellemezte és jellemzi Nagybányát. A kon -
ferencia mottójaként álljon itt Schön herr
Gyula egyik lényeges gondolata, amit e -
gyik le velében vetett papírra: 

„...inkább semmi se legyen belő -
lem, hogysem bármi kis szédelgés
út ján haladjak előre.”

Nagy-Jenei Zoltán
(az események programtervét jövő

heti lapszámunkban közöljük)

Kulturális programok
a Főtér Fesztiválon

PÉNTEK, SZEPTEMBER 19.
18.20
Ferenczy, Réti, Iványi, Thorma -

em lékkő avatás a Régi Főtéren (a kis -
színpad előtt). A tavaly elhelyezett Hol -
lósy Si mon emlékkő után, idén folyta -
tó dik a terv, ezúttal a Nagybányai Mű -
vésztelep első négy tanárának állítunk
emléket (Ferenczy Károly, Réti István, 
Iványi Grünwald Béla és Thorma Já -
nos). Partnereink a Nagybányai Művé -
szek Szövetsége és Nagybánya Önkor -
mányzata, akik az idei Gesztenye Ün -
nep alkalmával folytatják az emlék kö -
vek elhelyezését (a tér egy másik ré szén
alakítanak ki hét művész nevével egy
újabb emlékkő-csoportot).

18.40 - 19.30
Berena koncert (nagyszínpad). Mu -

zsikál a nagybányai Berena zenekar: Mar -
kó Botond – hegedű, Alföldi-Lakatos
György – kobza, Moldován Balázs –
nagybőgő, Alföldi-Lakatos Tibor – dob.

20.30
Csík Zenekar koncert (nagy szín -

pad). A Kossuth-díjas Csík Zenekar az
elmúlt évek mag yar kultúrtörténeti je -
le nének kiemelkedő együttese, a nép ze -
ne mesés és igényes feldolgozói, a han -
gulatos és egyben fájdalmas zenevilág
népszerű követői és alkotói. A „Most
múlik pontosan” című Quimby- fel dol -
go zás hozta meg a széleskörű népsze -
rű séget a zenekar számára, de tarso lyuk -
ban 25 évnyi dal és érzelmes alkotás ta -
lálható.

SZOMBAT – SZEPTEMBER 20.
11.00
IDEA Könyvtér és bemutató a

Nagy bánya.ro szervezésében (kis szín -
pad). A kolozsvári IDEA Könyvtér köny -
vesbolt az „erdélyi mag yar könyvek
egy helyen” kezdeményezés tovább gon -
dolásának és továbbfejlesztésének ered -
ménye, a 2013 júliusában indult Má -
tyás utcai könyvstand választékának ki -
bővítését, folyamatos jelenlétét feltéte -
lezi. Az IDEA Könyvtér boltjában, el -
képzelésükhöz híven kizárólag erdélyi
mag yar könyvkiadók, civil szerve ze tek,
társaságok, egyesületek, egyetemi tan -
szé kek, múzeumok, kulturális inté ze tek 
kiadványait árusítják és népszerűsítik - 
on line könyvesboltjuk révén pedig szé -
lesebb körű olvasótábort is megszó lí -
tanak.

12.30 - 14.00
Németh László a Fesztiválon (kis -

színpad). Bemutatkoznak a Németh
Lász ló Elméleti Líceum zenei tehet sé -
gei: Tasnádi Kincső (gitár), Vlaszács E -
duárd Leó és Bak Péter (gitár), Mezey
Izabella (zongora), Farczki Dóra (zon -
gora), Mastan Lorena (zongora)

15.00 - 15.30
Németh László a Fesztiválon (kis -

színpad). A Németh László Elméleti

Líceum kórusának előadása, karnagy:
Fülöp Gábor.

15.30 - 17.15
VI. Erdélyi Baptista Fúvós talál -

ko zó - szervező: Nagybányai Mag yar
Baptista Gyülekezet (a nagyszínpad e -
lőtti téren). Az erdélyi baptista gyü le -
ke zetek fúvószenekar-találkozójára i dén
Nagybányán kerül sor, a Főtér Fesz ti -
vál keretében. 20 erdélyi fúvószenekar
közel 400 művésze vonul be a térre a
Mag yar (Crisan) utca felől zenélve, majd 
a téren másfél órás előadással ör ven -
dez teti a fesztiválozó közönséget.

18.00 - 18.40
Rádiókabaré 9, a Lendvay Márton

Színjátszó Kör előadása a Log Out bel -
ső udvarán (Schreiber- és Bay-ház ud -
vara)

VASÁRNAP – SZEPTEMBER 21.
11.00 - 15.00
Ingyenes múzeumlátogatás. A Nagy -

bányai Képzőművészeti Múzeum ál lan -
dó kiállításának tárlatvezetője: Vár vé -
dő Zsolt. A csoportok 11.00 órakor és
13.00 órakor találkoznak a Múzeum
bejáratánál. A tárlat egyénileg is lá to gat -
ható, ingyenes belépőket az info- sá tor -
ban lehet igényelni.

12.00 - 16.00
Nagybányai fiatal festők munka

közben - a Nagybányai Művészeti Fő -
iskola növendékei (Epli Annmária, Fó -
ris Edina, Gáti Rudolf, Petkes Róza)

11.30 - 12.00
Németh László a Fesztiválon -

Bemutatkoznak a Németh László El mé -
leti Líceum zenei tehetségei (második
rész), fellép Horváth Roberta (tár sa sá -
gi tánc) és Koncsárd Balázs (zongora)

12.00 - 12.30
Németh László a Fesztiválon - Mó -

ricz Zsigmond Légy jó mindhalálig cí -
mű regényének mu si cal feldolgozása (rész -
letek) a Németh László Elméleti Lí ce -
um VIII. és IX.-es diákjainak előa dá -
sá ban

15.00 - 15.40
A Schola Rivulina énekkar (Szent -

háromság-templom) koncertje (nagy -
színpad)

16.00 - 17.00
Iskola – másként - találkozás a ko -

lozsvári János Zsigmond Unitárius Kol -
légium iskolalelkészével. Beszél gető -
partner: dr. Váradi Izabella a Németh
László Elméleti Líceum igazgatója (kis -
színpad)

17.00 - 19.00
„Sirítsd meg, fordítsd meg!” Bá -

nyavidéki táncház-találkozó (Mára -
ma rossziget, Szamosardó, Koltó, Domo -
kos, Nagybánya) a Teleki Mag yar Ház
szervezésében. A rendezvény dísz ven -
dége a kolozsvári Ördögtérgye Nép -
táncegyüttes.

Utána: közös, nagy táncház a téren.
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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 vérnyomásnak is jót tesz
 egy ölelés

A kellemes érzést, amit egy ölelés ad, a legtöbben jól ismerjük,
és újra és újra vágyunk rá. Nemcsak a lelkünk követeli ezt a ké -
nyeztetést, de a szervezetünk egészségét is jótékonyan befolyá -
solja az ölelés.

Jót tesz a vérnyomásnak
Az öleléssel felszabaduló hormonok nem pusztán örömérzetet keltenek, ha -

nem befolyással vannak szervezetünk működésére. Akárcsak egy jó masszázs,
az ölelés is ellazítja az izmokat, lassítja a szívverést, csökkenti a vérnyomást és a
kortizol nevű stresszhormon jelenlétét. Ebben az állapotban a szervezet meg -
nyugszik, feltöltődik, és immunrendszere erősödik.

Megszabadít a félelemtől
Ölelés közben ritkán gondolunk a félelmeinkre, és nem olyan riasztó dolgok

jutnak eszünkbe, mint a halál vagy a betegség. Inkább átadjuk magunkat a meg -
nyugtató érzésnek. Ezt tudományos bizonyítékok nélkül is mindenki tudja, akit
valaha megöleltek már, viszont azt kevesen hinnénk, hogy ezt a kellemes érzést
egy plüssmackóval is el lehet érni. Az amszterdami VU Uni ver sity vezető kuta -
tója, Sander Koole szerint az ölelés iránti igény olyan erős az emberben, hogy
már a legegyszerűbb „emberhelyettesítőt” megölelve is hasonlóan reagál a szer -
vezet, mint ha valódi ölelést kapnánk: félelmeink lecsendesednek, és meg -
nyugszunk.

Szívgyógyszer helyett
Az Észak Karolinai Egyetem kutatói kimutatták, hogy sokkal több munkát

végez el a szívük azoknak az embereknek, akinek nincs fizikai kapcsolatuk em -
bertársaikkal (nem, vagy csak igen ritkán érintenek és ölelnek meg más embert).
Így hamarabb is öregszik el. Külső környezeti hatásokra az ő szívverésük gyor -
sabb ritmusra vált. A kísérletben egy tízperces érzelmes filmet néztek meg fel -
nőttek, akik közül az egyik csoport a film után 20 másodpercre megölelte a pár -

ját, míg a másik csoport nem. Ez utóbbiak
szívverése percenként tízzel emelkedett
meg, míg a másik csoport csak öttel.

Késlelteti az öregedést
Nyugtató hatása miatt az ölelés késlel te ti 

a szervezet öregedését. Az idős em berek -
nél, akik fizikailag és lelkileg is töréke -
nyeb bek, a magányból fakadó stresszt haté -
konyan oldja fel a gyakori ölelés. A ma -
gány minden életkorban stresszel jár, az idő -
sek egészségére pedig különösen ártalmas
az ilyen feszültség.

Serkenti a gyermekek testi és
lelki fejlődését

Szintén a magány okozta szorongással
áll kapcsolatban, hogy azok a gyermekek,

akiket gyakran megölelnek szüleik vagy rokonaik, egészségesebben és egyen -
letesebben fejlődnek mind fizikailag, mind lelkileg. A magukra hagyott gyer -
mekeknél a stresszhormonok visszafogják az egészséges fejlődést, és mind lelki, 
mind értelmi és fizikai vonatkozásban kevesebbet tudnak kihozni magukból
annál, mint ami bennük rejtőzik. (nlcafe.hu)

Vi ta minkoktélok
A vi ta min bevitel télen, nyáron egy -

aránt fontos szervezetünknek. De nyáron 
a sok zöldség és gyümölcs miatt köny -
nyen elkészíthető vitaminkoktélokkal a
legegyszerűbb pótolni a fontos vita mi -
no kat. Íme, 4 kiváló vitaminital.

Vérpezsdítő zöldségmix
Ez az ital méregtelenít, tisztítja a

májat és a vesét.
Hozzávalók: 4 hámozott és szeletelt sárgarépa, 1 csokor zeller, 10-10 dkg alma

és cékla, fél citrom leve, ásványvíz.
A hozzávalókat megtisztítjuk, felaprítjuk, beletesszük a turmixgépbe, és fel -

öntjük ásványvízzel. A turmixolás után, ha szükséges leszűrjük és így fo gyasz -
szuk el. Kitűnő méregtelenítő ital.

Fiatalító elixír
A sárgarépában található A vi ta min, bétakarotén, és a C vi ta min együttesen

immunerősítő, ezért ez az ital sejtfiatalító hatású.
Hozzávalók: 4 friss vagy aszalt sárgabarack, 1 hámozott sárgarépa, 1 dl tejföl, 

1 dl joghurt, méz.
A hozzávalókat megtisztítjuk, felaprítjuk, egy tálba összekeverjük a tejföllel,

és a joghurttal, és botmixerrel összeturmixszoljuk. A végén, ha kell, mézzel éde -
sítjük. (Folytatjuk)

                       (kertvarazsmagazin.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,
alkudható. Tel. 0362/417907 vagy 0771/
782714.

MEGEMLÉKEZÉS

2014. szeptember 7-én lesz 

NAGY ENDRE
halálának XVI. évfordulója.
Nyugodjék békében!
Felesége Katalin

Fájó szívvel emlékezünk szep -
tem ber 7-re, arra a szomorú napra,
ami kor egy évvel ezelőtt örökre
eltávozott sze rettei köréből

BOROS MIKLÓS
Emlékét kegyelettel őrzi

bánatos felesége Rózsika és
gyermekei csa ládjukkal

Szerető szíve megpihent, mikor
el távozott körünkből szeretett Nagy -
ma mám

KŐSZEGHI IRÉN,
két éve, szeptember 4-én. Em lé -

két örökre megőrzöm szívemben.
Unokája Orsika

Fájó szívvel emlékezünk szep -
tem ber 5-én, ma 4 éve, hogy a
szeretett férj, édesapa és nagyapa

BALÁZS KÁROLY
örökre eltávozott. Emlékét szí -

vünk ben őrízzük. Szerető családja 

KERESSE A TELEKI
MAG YAR HÁZ SÁTRÁT

a Főtér Fesztiválon: feliratos
Nagy bánya-pólók, bögrék, kiad vá -
nyok, téglajegyek! Szeptember 19-
 21. között a Főtéren!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

* OLVASS NEKEM: minden
szer dán 16 órától a Teleki Házban!

* GYÓGYTORNA –  jövő ked den
ismét 17.30 órától!

VÁSÁROS NA MÉNY – szept. 11. 
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).

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: Székely Erzsébet – 100 lej (ezüst téglajegy), Bodor
Iván és Ágota – 100 lej (ezüst téglajegy), Budai Sándor és Nóra – 100 lej (ezüst
téglajegy), Pacsa Emma – 10 lej (póló-bónusz), Bunda Ágnes – 100 lej (ezüst
téglajegy), Ruskál-család – 110 lej (1 db. ezüst téglajegy és 1 db. póló-bónusz),
Barkóczi Emőke-Inez – 10 lej (póló-bónusz), Molnár Judit, Domokos – 100 lej
(ezüst téglajegy), Kulik Árpád – 10 lej (póló-bónusz), Név nélkül, Nagybánya –
50 lej (bronz), Kemény Zoltán – 10 lej (póló-bónusz), Máncz-család – 100 lej
(ezüst). Póló-eladásból származó bevétel: 880 lej és 11 000 fo rint.

Eddig összegyűlt támogatás: 18 640 lej, 46 500 forint és 1 825 euró.
Az összeg felhasználásáról szóló beszámolónkat a 7. oldalon olvashatják.
A befizetéseket személyesen a Ház irodájában, illetve banki utalással

lehet intézni. 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, illetve részben jótékonysági ár -
ve résre kerülő alkotások nagyrészt már megtekinthetők a Ház hon lapján ,
az ősz folyamán pedig kiállítás keretében fogjuk bemutatni! (TMH)

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
Nyitva KEDDEN és

CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra
között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260
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Nemzeti Liga: Női kézilabda

Ismét győztek a lányok
SCM Craiova - Nagybányai HCM 21-32 (7-17) 

Craiovai sportcsarnok, kb. 1000 néző.
Vezette: Theodor Şerbu és Andrei Vasilescu (Bukarest).
7 m-esek: 4-5 (értélesítve 2-3); Kiállítások: 2-8.
Craiova: Paşca (6 jó védés), Munteanu (9) - Eidem 4, Tănăsie 4, Cioaric 3

(1), Pârvuţ 2, Georgescu 2, Apipie 2 (1), Lazarin 2, Ianasi 1, Florica 1, Amariei,
Bonea; Edző: Aurelian Roşca, Gheorghe Sbora.

HCM: Arenhart (7+1), Ungureanu (7+1), Dumanska (2) - Herrem 5, Davi -
denko 4 (1), Ardean Elisei 3, Tătar 3, Marin 3, Oltean 3 (1), Artsiukhovich 2 (1),
Nechita 2, Lobach 2, Szűcs 2, Makeeva 1, Gjorgjijevska 1, Buceschi 1; Edző:
Cos tică Buceschi, Kovács Magda.

A HCM Nagybánya az idényt Brassóban kezdte, ahol a Román Szuper ku -
páért játszott a HCM Ro man csapatával. A tavalyi siker után, idén is meg sze -
rezték ezt, miután 25-22-re verték ellenfelüket.

A lányok nem okoztak csalódást a nemzeti liga első mérkőzésén sem, ahol
augusztus 29-én 32-21-re legyőzték a SCM Craiovát. Viszont Buceschi edző
ide geit próbára tették a lányok, hiszen nem egyszer hibáztak, egyszerűen nem
találták a ka put. A hálóőrök ismét kitűnő formát mutattak. Camilla Herrem dobta 
csapatunk legtöbb gólját.

A játék végig a nagybányai csapat kezében volt. A mérkőzés 13. percében
volt utoljára egyenlő az állás, majd háromszor betalálnak az ellenfél kapujába a
bányaiak. Mindez edzői időkérés, enyhe fejmosás után. A 22. percben az ered -
mény már 10-5 újabb egymás utáni három találat után. Közel 8 percig a hazai
csapatnak nem sikerül betalálnia és az eredmény 6-10-ről (22. perc) 6- 15-re (29. 
perc) nő. Nem ez volt a legnagyobb különbség, hiszen a félidő végére az ered -
mény 17-7-re duzzadt a bajnokok javára.

A második félidő 33. percében az eredmény 8-19, majd a 36. percben 9-21. A
46. percben 15-28. A nagy különbség marad, az 55 percben 17-31. A lefújás után 
32-21. A Nagybányai HCM ezzel megnyerte a nemzeti liga első mérkőzését a
2014-2015-ös évadból.

Az ellenfélnél 3 nagybányai kölcsönjátékos szerepelt: Aneta Pârvuţ, Cynthia
Tomescu és Ana Maria Tănăsie.

További eredmények: HC Dunărea Brăila - SC Mureşul Marosvásárhely
36-23, HC Zilah - CSM Bukarest 19-26, CSM Unirea Slobozia - HCM Râmnicu
Vâlcea 23-22, U Alexandrion Kolozsvár - HCM Ro man 29-29, CSM Ploieşti -
ASC Co rona 2010 Brassó 21-29, CSM Cetate Devatrans - Universitatea Neptun
Konstanca 31-28.

                        Seregi Thomas

Szerdán:

Nagybányai HCM - CSM Ploieşti 30-20 (13-10)
Elég sok hibával tarkított mérkőzés. Jelen pillanatban sok jó játékosból te vő -

dik össze a HCM, de még nem igazán állt össze a csapat. Az is igaz, hogy for gat -
ni kell a játékoskeretet, sok mérkőzés előtt állunk, de hiába a nagy arányú győze -
lem, ha még nem működik olajozottan a gépezet. És sokkal nehezebb mérkőzé -
sek is lesznek, főleg a Bajnokok Ligájában. Oda már csapatjátékra lesz szükség.

HCM: Ungureanu (9), Arenhart (7+2) - Marin 7 (2), Ardean Elisei 4, Tiron 4
(1), Gjorgjijevska 3, Tătar 3, Herrem 2, Lobach 2, Makeeva 1, Artsiukhovich 1
(1), Davydenko 1, Oltean 1, Szűcs 1, Buceschi, Nechita; Edző: Costica Buceschi 
és Kovács Magda.

Szerdán lejátszott mérkőzések: CSM Bukarest - CSM Unirea Slobozia 34-18, 
HC Dunărea Brăila - HC Zilah 33-23.

Az oldalt összeállította: SIMORI SÁNDOR

Nemzeti liga - Férfi kézilabda

Tatai mindent védett!
Nagybányai HCM Minaur - Bukaresti Steaua 23-20
Vezette: Geor gian Baducu és Răzvan Voicu (Buzău); Kiállítások: 10-12; 
7 m-esek: 4-5 (értékesítva 3-2); 
HCM Minaur: Tatai (14+3), Pop - Eklemovic 7 (2), Malmagro 6 (1), Fo -

tache 3, Stegavik 2, Chavez 2, Pribanic 1, Bera 1, Milas 1, Sabou, Mihai, Marta,
Popescu, Buşecan, Huta; edző: Lars Walther, Petru Pop.

Steaua: Laufceac (13), Tenghea (1) - Vancea 4, Sa linas 4 (1), Nistor 3, Geor -
gescu 3, Szőke 2, Hrimiuc 2 (1), Corzo 1, V. Vlad 1, Juverdianu, Stanciu, Maco -
vei, Pîrîianu, St. Vlad, Arsene; Edző: Viorel Mazilu.

Vasárnap délután kezdetét vette a megújult nagybányai csapat Nemzeti Ligá -
ban debütáló mérkőzése a Lascăr Pana sportcsarnokban. Nem sok érdeklődő
néző gyűlt össze, csak körülbelül 900-an jöttek el a mérkőzésre, hogy lássák ho -
gyan remekel az újonnan összeállított nagybányai gárda.

Az első félidő nehezen indult mindkét csapatnak, hiszen 4 elhibázott helyzet -
tel kezdtek (2 mindkét fél részéről), Az első gólt Salinasnak sikerült bedobnia,
amivel először és utoljára szerezte meg a vezetést a Steaua. Egy jó védekezés
után a 15. percben Milas és Eklomovic góljai után Nagybánya átvette a vezetést
6-3-ra. A 22. percben Tatai remek védései után az eredmény 10-5-re duzzadt a
javunkra. A 25. percben Steauanak sikerült felzárkóznia és 10-8-ra alakult az
eredmény. A félidő Eklomovic utolsó másodpercben lőtt góljával zárult: 13-10.

A második félidő sok mellélövéssel és kihagyott helyzettel kezdődőtt, ami
miatt az előny a 34. percben már csak egy gól volt (14-13). A játékosoknak a sok
támadásból keveset sikerült gólra váltaniuk, köszönhetően Tatainak, aki nagyon
szépen és szép lövéseket védett ki, de a Steaua kapusára, Laufceacra se lehetett
panaszkodni. Fotache megtöri a jeget és 7 méterről belövi az első gólt Steaua
részére. A 46. percben viszont Mar ti nez és Malmagro 18-15-re növelik a bá -
nyaiak előnyét. Ezzel egy időben Steaua javulást mutatott, a fölényből sikerül
lassan-lassan lefaragniuk és az 50. percben az előnyünk már csak egy gól 19-18.
Az 54. percben a bukaresti csapatnak sikerült kiegyenlítenie és így az állás már
20-20 volt. Ebben a pillanatban Lars Walther, a Minaur új edzője időt kér, hiszen 
csapata kezdett szétesni. Ettől kezdve a fiúk összeszedték magukat és rendkívül

jól védekeztek, ennek köszönhetően az 55. percben Stegavik góljával átvettük a
vezetést (21-20), ezt követően Malmagro kétszer betalál az ellenfél kapujába,
ezzel lezárva a mérkőzést, HCM Minaur - Steaua 23-20.

Összességében elmondható, hogy a mérkőzés izgalmas volt, hiszen ez az új
csa pat megmutatta, hogy mire képes, de legfőképpen Tatai, a bányai kapus, aki
rendkívül kiemelkedő formát mutatott a 14 védéssel. Legfőképpen neki kö szön -
hetjük ezt a szép győzelmet. Reméljük továbbra is ilyen szép ered mé nye ket
fognak elérni a fiúk.

További eredmények: CSU Suceava - Ştiinţa Mu nic i pal Dedeman Bákó
24-26, Dinamo Bukarest - Poli Temesvár 26-24, CSM Călăraşi - HCM Kons tan -
ca 32-30, ASC Potaissa Torda - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu 27-26, HC
Vaslui - HC Székelzudvarhely 24-28.

                        Seregi Thomas

Fotó: Deák László

Fotó: Cristian Mureşan


