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Köszönjük!
A BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ-t

tá mogató PRO GE NIUS E GYE SÜ -
LET EZÚTON IS KÖSZÖ NI mind -
a zoknak, akik ta valy a dó juk 2%-át
az e gye sület szám lá jára utal tatták.
Az újság fenn tar tására szánt min -
den lej a mag yar közösség érde keit
szol gál ja. Kér jük, aki teheti, idén is
irá nyít sa adó já nak 2%-át a Bá nya -
vidéki Új Szó támogatására. Átu -
talás hoz szük sé ges ada tok:

Asociaţia Pro Ge nius Ba ia Ma -
re, cod fiscal: 14871063, OTP Bank
Baia Mare, cod swift: OTPV RO BU.

Számlaszám: RON:
RO69OTPV350000080625RO01

Meghívó
A Misztótfalui Református
Egyházközség és a Misz tót -
falusi Kis Miklós Multikul -
turális Egyesület tisztelettel
meghívja Önt és kedves csa -
ládját a Misztótfalusi Kis Mik -
lós születésének 365. évfor du -
lóján megrendezendő szo bor -
avató ünnepségre. Ezen ün ne pi 
alkalomra 2015. április 26- án
(vasárnap) 15 órától kerül sor, 
a hollandiai Mikes Kelemen
Kör, Martfű város polgárai,
Angster Mária, illetve a 3. ol -
dalon olvasható cégek, intéz -
mé nyek és magánszemélyek

támogatásával.

Ecsedi Árpád lelkipásztor
Pozán Edit gondnok

Részletek a 3. oldalon.

Hazatalálás - előadássorozat:
„Gyerekeinkról van szó!"

Családi Fészek - Nagybányai Ma -
gyar Családok Közössége szervezé -
sével, május 7-én, csütörtökön kerül
sor a

Hazatalálás
előadássorozat újabb rendez vényé -
re. „Gyerekeinkről van szó!” cím mel
tart előadást Géczy Gábor.

Előadás után szabad beszélgetés.
Helyszín és időpont: Teleki Mag yar
Ház, 17 óra. Belépő: 5 lej.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus son ön höz, 

fi zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Luca ciu utca ,  100. szám,
tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Teleki
Napok

2015. május 13-17.

¢ Descriptio Transylvaniae,

    azaz Erdély leírása -

    könyvbemutató és kiállítás

¢ Árva Bethlen Kata -

    Meister Éva pódiumműsora

¢ Gy. Szabó Béla

    emlékkiállítás

¢ Teleki-konferencia -

    történelmi előadások,

    anyaországi meghívottakkal

¢ Emlékezés az 50 éve elhunyt

    nagybányai Szász Károly

    művészettörténészre

¢ Író-olvasó találkozó

    Nyári Krisztiánnal

¢ Várfalséta -

    városnéző barangolás

¢ Borkóstoló vacsorával

    (Csányi Pincészet -

    Teleki borok)

¢ Emlékhelytúra -

    Teleki-emlékhelyek

    Nagybánya környékén

¢ Teleki Ösztöndíjak, Teleki

    Emlékplakettek átadása

¢ Könyvvásár

     ... amit nem
 szabad kihagyni !

 250 éves jubileum

„A pap nem önmagáé…”
„Hadd énekeljem örökké Urunknak 

irgalmas jóságát!” – Ezt az életigét vá -
lasztotta magának hivatása elkö tele zett -
ségeként az 1965. április 25-én, Fehér -
vasárnap, pappá szentelése alkalmából 
Hein rich Ferenc. Szülőfaluját – a svá -
bok lakta Mezőfényt – a Szatmári Ró -
mai Katolikus Egyházmegyében a „szent -
földek” sorában emlegették. E meg tisz -
telő elnevezéssel azokat a helységeket
illették, melyekben sok papi/szerzetesi 
hivatás ébredt.

Örök példaképe a boldog emlékű püs -
pök, Erdély nagy apostola, Márton Áron
maradt, kinek kézrátételével és áldá sá -
val indult el a kiteljesedő hivatás útján,
szolgálni az Úr szőlőjében, az evan gé -
liumi tanítás szerint: „Ti vagytok a föld 
sója. (…) Ti vagytok a világosság vilá gos -
sága.” (Mt. 5, 13–14.) Mily mély tar tal -

mat hordoznak e szavak! Korán felis mer -
te, hivatásának vezérelveként fogal maz -
ta meg: „A pap nem névtelen sereg fe je,
hanem olyan személyekből álló kö zös -
ség pásztora, akiknek van nevük, tör té -
netük, rendeltetésük és titkuk.” Ezért i -
gyekezett mielőbb megismerni a he lyet,
ahová diszpozíciója szólította, a híve -
ket, akiket gondjaira bíztak, megte rem -
teni a körülményeket ahhoz, hogy az
egyházi élet a lehető legeredmé nye seb -
ben bontakozzék ki. Mert a pásztornak
nemcsak őriznie kell a nyájat, hanem gon -
doskodni róluk, minden körülmények
között. Gondoskodni arról is, hogy az ál -
tala pasztorált közösségben Isten ke gyel -
mének kiáradásából fakadó hivatá so kat
– öt pap és két apáca – elvezesse a szent
szolgálat fölvállalásáig, elköte lezett sé -
gük megszenteléséig.

A gondoskodás pedig cselekvés.
Min denekelőtt azért, hogy Isten háza
minden hívő keresztény hajléka le gyen, 
oly szakrális tér, amely szellemében és
küllemében is méltó az evangéliumi ta -
nítás közvetítéséhez, kisugárzásához. Ez
vezette akkor is, amikor a borsabányai
Szent Ferenc templomot a mai kor igé -
nyeihez méltóan felújította, hogy szak -
rális jellegéhez méltó arcot öltsön, ami -
kor az állam által elvett plébániaépület
helyett újat épített, ahol a pap otthon é -
rezheti magát, ahova hívei bizalommal 
térhetnek be, hitükben, reményeikben,
szeretetben megújulva távozhatnak on -
nan.

Egyházi felettesei – látván kiváló szer -
vező/építő képességeit – 1974-ben át he -
lyezték a nagybányai Árpád–házi Szent
Erzsébet plébániára. (folytatás a 2. old.)

Máriás József

Máramarosszigeten koncertezik a Dűvő zenekar
ÁPRILIS 25-én Máramarosszigeten koncertezik a Dűvő zenekar. Énekesnő:

a FÖLSZÁLLOTT A PÁVA egyik győztese, KUBINYI JÚLIA.
Program: 19.00 órától mag yar népzenei koncert, 20.30 órától táncház. Je gyek

kaphatók a Grădina Morii (Malomkert szálloda és vendéglő recep cióján, illetve
Zahoránszki Brigittánál. A jegy ára április 22-ig 40 lej, utána (és a helyszínen) 50
lej. A jegy ára tartalmazza a főételt, a desszertet, valamint az ás vány vizet.

A zenekar mag yar népzenét játszik, hagyományokat őrző stílusban. A 36 é -
ves együttes repertoárjában a Kárpát-medence minden etnikumának a népzenéje
megtalálható.

 Az, hogy Máramarosszigetre most eljönnek, egy remek és kihagyhatatlan le -
hetőség, ráadásul minőségi szombat esti szórakozás is. ÉLJÜNK VELE! 



2015. április 24. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A Felsőbányai Református Egy -

házközség, rendkívül hideg templo má -
ra való tekintettel, már néhány éve eb -
ben az időszakban tartja az egyetemes
imahetet, melyre idén az április 26- má -
jus 3. közötti héten kerül sor.

Az istentiszteletekre minden nap dél -
után 6.00 órai kezdettel kerül sor, ki vé -
tel az első, valamint az utolsó nap, me -
lyeken a vasárnap délelőtti (10.00 óra)
istentiszteleten tartják meg az imaheti al -
kalmakat, sőt, május 3-án úrvacsorával 
egybekötött istentisztelet lesz. Hét köz -
ben hétfőtől szombatig vendég ige hir -
detők szolgálnak: Orbán István Dániel
(Sülelmed), Keresztes-Nagy Imre (Do -
mokos), Huszár László Zsolt (Szinér -
váralja), Balla Gábor (Vámfalu), Bak
László (Nagybánya-óváros), Veress At tila
római katolikus plébános (Felsőbá nya).

Szeretettel várunk mindenkit ezen al -
kalmakra, felekezeti hovatartozástól füg -
getlenül, különösen a záró vasárnapi is -
tentiszteletre, ahova várjuk az édes a nyá -

kat, nagymamákat is, mivel május első
vasárnapja, azaz anyák napja is lesz!

  Alföldi-Lakatos Tibor

Népmisszió a veresvízi
plébánián április 19-e

és 26-a között

Út,  amely az életre vezet...
... címmel tarnanak missziót a Krisz -

tus Király templom felszentelésének 70-
 ik évfordulója alkalmából.

A misszió lényege a vallásosság föl -
ébresztését és elmélyítését célzó prédi -
kációsorozat, amely a hit meg erősö dé -
sét és  életre váltását szolgálja. Úton le -
vésünk alapja a Krisztus által meghir -
detett nyolc boldogságból táplálkozó, o -
daadott élet. Ezért a misszió témája a
nyolc boldogság, amelyről a plébá ni án -
kon egykor szolgálatott teljesítő atyák 
fog nak elmélkedni a 19.00 órától kez -
dődő szentmise keretében.

„Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa” Mt 5,3

A teljes programot múlt heti
lapszámunkban közöltük.

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel  10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit. A val lás -
óra ezen a héten is elmarad.

* Az evangélikus szertartás szerint
helyeztük örök nyugalomra a nagyra be -
csült és szeretett tanárnőt, Váradi Má -
ria Margit  asszonytestvérünket, akit 89
évesen szólított magához az Úr. Nyu -
godjon békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra özvegy Koszta Józsefné
született Sillai Matild asszony testvé rün -
ket, aki 86 évesen huny el. Nyugodjon 
békében!

* Minden kedves 18 és 24 év kö zöt -
ti fiatalt szeretettel várnak a május 1-jén,
2-án és 3-án megrendezésre kerülő Füg -
gőleges Ifjúsági Konferenciára. Elő ze -
tes regisztráció és bővebb információk
a www.függőleges.ro honlapon.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra  Theis Jozsefné szü le -
tett Gergely Erzsébet asszony test vé -
rünket, aki 69 évesen huny el és Varga
József testvérünket, akit 89 évesen szó -
lított magához az Úr. Nyugodjanak bé -
kében! (Bunda Csilla  Annamária)

Hibaigazítás
A múlt héten megjelent Kanadai em -

lékeim (5.) című élménybeszámoló utol -
só sora sajnálatos módon lemaradt. A
teljes mondat: „Bátran kijelenthetem,
Kanada egy élhető ország, méghozzá
magas szin ten! (Lázár A.)”

A szerző és az olvasók szíves el -
nézését kérjük!

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.

„A pap nem önmagáé…”
- folytatás az első oldalról - 

A megyeszékhellyel egybeépült, az
egykor önálló helységként jegyzett Fer -
nezelyen, az előbbinél is áldatlanabb ál -
lapotok fogadták. Az 1905-ben épült Ár -
pád–házi Szent Erzsébet templom el ha -
nyagolt, szinte romos képe lehangoló
volt. A kohómű terjeszkedése miatt le -
bontásra ítéltetett, 1978-ban felrob ban -
tották. Helyette egy imaház építésére ad -
tak engedélyt. Hein rich Ferenc plé bá nos
ezúttal is kijátszotta a hatalom „éber sé -
gét”, szép templomot terveztetett s é pít -
tetett. Az egyházközség számára új te -
metőt nyitott s abban kápolnát épített.
A plébániához tartozó Felsőkohó mi sé -
ző helye sem mutatott szívderítő képet. 
Az épület átalakításával, teljes felújí tá -
sával létrehozott, Sarlós Boldog asszony
tiszteletére szentelt templom, a kertben 
létrehozott vendégházzal, a Lourdes–i
kápolna építésével egy időben az ott é -
lő román ajkú hívekből hitbuzgó kö zös -
séget teremtett.

A rendszerváltás lehetővé tette, hogy
Nagybánya új negyedeiben is templom 
épüljön. Egyházi felettesei megbí zásá -
ra vállalta magára az építés gondját, ter -

hét. Tervei szerint a templomhoz plé -
bániát, mellé Caritás–központot is ál mo -
dott. A Szent József templom alag so rá -
ban Szent Pio atya tiszteletére kápolnát 
terveztek, mellette hittantermet, könyv -
tárhelyiséget s vendégszobákat hoztak
létre. Mára a templom a városnegyed
va lóságos lelki központja lett.

Mindemellett jutott ereje és ideje ar -
ra is, hogy Nagybányán az olasz So -
maschi szerzetesek meghívásával kal -
lódó gyerekek számára otthont teremt -
sen, biztosítva benne az anyaszent egy -
ház örök igazságai és tanításai szerinti
nevelést. A szülőfalujában épült Szent
Júdás Tádé Idősek Otthon kápolnáját
külön szívügyének tekintette, az ő ter -
vei, elképzelései szerint rendezték be.

Hein rich Ferenc portréja nem lenne 
teljes, ha nem szólnánk az általa írott
vagy készülőben levő lelkiségi köte tek -
ről, helytörténeti munkákról, az általa
kifejtett sajtóapostolkodásról – mag yar,
illetve román nyelven. Elmél kedése ket, 
a liturgikus évek szerinti és alkalmi pré -
dikációkat tartalmazó kötetei sorában
tizenegy mag yar, hét román nyelven je -
lent meg, egy pedig angolul is. Írásait te -
ológiai megalapozottság, mély hit hat -

ja át. Különösen szép példája ennek a
kötetbe foglalt, Az én hitem című el mél -
kedés–sorozat. A most készülő 50 év az
Úr szőlőjében című önéletrajzi mun ká -
ja a maga oltárszolgálatáról kíván ta nú -
ságot tenni, tapasztalataival, a megélt
események leírásával az utána jövők -
nek segíteni. A szülőfalujáról és Fer ne -
zelyról szóló monográfiájából a ragasz -
kodás és a megbecsülés, a tisztelet á rad.

Papságának ötvenedik évében átér -
tékeli hivatásának lényegét. A Máté e -

vangéliumából kiragadott idézet sze rint
élt: sosem hagyta, hogy a só ízét ve szít -
se, ereje és képességei szerint szolgálta 
a közösséget, amely rá bízatott. Cse le -
kedeteivel, kimondott és leírt szavaival 
fény kívánt lenni, világítani az em be rek
előtt. Az ifjúi lelkesedés és lendület sza -
vai helyett, az aktív élet alkonyán más
életigét állít önmaga elé: „Maradj ve lem,
Uram, mert esteledik és lemenőben van
már a nap.”

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Új Szót ezen túl a régi főtéri

antikvá riumban, illetve a Com pact
üzletben is vásárolhatnak.
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Miért legyek némethlászlós? Sikeres volt
diákjaink üzenete leendő diákjainknak (11.)
Bálint Botond volt némethlászlós levele a leendő némethlászló sok -
nak: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós…” (Bessenyei György)

Üdv, Bálint Botond vagyok, jelen -
leg a Kolozsvári Műszaki Egyetem szá -
mítógépmérnöki karának másodéves hall -
gatója. 

A ,,Németh László” Elméleti Lí ce um -
ban érettségiztem, matematika-in for ma -
tika szakon.

Elemista voltam, amikor meg kap tam
az első számítógépemet, és érdekelni
kezdett az a tudományág, amely a szá -
mí tógépek készítésével, programo zás -
sal foglalkozik; többek között ez az oka
annak, hogy a gimnázium elvégzése u -
tán matek-infó szakon tanultam to vább.

Mint legtöbb mag yar diákban, ben -
nem is felmerült a kérdés: ,,Jót válasz -
tottam, felkészítenek-e, felkészülhe tek- e
arra, hogy érettségi után ezen a szakon 
folytassam tovább?”

A Németh László Elméleti Líceum ál -
tal biztosított oktatás megfelelő és or -
szágos szinten megállja a helyét, mind
az informatika, mind a matematika te -
rén. Hogy anyanyelvemen, mag yar nyel -
ven tanultam, előnyömre vált, s sze rin -

tem minden diáknak előnyére válhat az 
anyanyelven való tanulás. A rend sze -
res munkának, a jó iskolai szellemnek,
a saját munkánk igényességének meg -
van a jutalma: a matek-infós osz tály ban
elsajátított tudás elegendő ahhoz, hogy 
egy olyan szakterületen tevékeny ked -
jem, melynek biztos jövője van.

Felhívás a kárpátaljai mag yar
nemzettársaink megsegítésére

Amint az közismert, a kárpátaljai mag yar közösség háborús helyzetbe került.
Az országban az infláció soha nem tapasztalt méreteket öltött, és a súlyos sze gény -
ség sokak számára megtapasztalt valóság lett. A régióban a háború előtt is gyen -
ge volt a gazdasági helyzet. A Kárpátalját megjárt erdélyi mag yar emberek azzal
szembesültek, hogy a Kárpát-medencében van egy magyarlakta régió, ahol az er -
délyi körülményekhez képest is jóval nehezebb a megélhetés.

Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
pénzbeli adománygyűjtést kezdeményez a kárpátaljai magyarok megsegítésére.
Az adományokat 2015. július 30-ig várjuk. Az összegyűlt pénzadományokat a
Kárpátaljai Mag yar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítványának adjuk át.
Az Alapítvány a kárpátaljai mag yar óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésére
for dítja a felajánlásokat.

Az adományokat az alábbi bankszámlára várjuk:

bank: OTP Bank
számlatulajdonos: Asociaţia EMNT Egyesület

számlaszám: RO58 OTPV 2000 0034 5078 RO01

A számlára lejben lehet utalni, vagy az OTP bank fiókjaiban készpénzt be fi -
zetni. Utaláskor, befizetéskor kérjük feltüntetni: Kárpátalja.

Az Erdély-szerte működő EMNT-demokráciaközpontokban gyűjtőhelyeket
ho zunk létre, ahol a segíteni szándékozók szintén átadhatják pénzbeli ado má nya -
ikat. Nagybányán a Teleki Mag yar Házban működő EMNT-demokrá ciaköz pont -
ban is lehet adómányozni.

A gyűjtésben partnerünk az Erdélyi Mag yar Néppárt, valamint annak ifjúsági 
szervezete, a Minta is. További csatlakozókat, együttműködő szervezeteket szí -
vesen várunk.

Tőkés László, az EMNT elnöke

A misztótfalui szoboravató
ünnepség programja:

2015. április 26. (vasárnap), 15 óra
Ünnepi istentisztelet:

Isten Igéjét hirdeti Ft. Csűry István - a Királyhágómelléki Református Egy -
házkerület püspöke, szolgál a koltói kórus

Köszöntések:

Ecsedi Árpád volt misztótfalui lelkipásztor
Gellén Sándor Károly, a Nagybányai Református Egyházmegye esperese

Ünnepi beszédek:

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke - Bu da pest
Ötvös Sándor, a Kultúráért Felelős Államtitkárság osztályvezetője - Bu -

da pest
Ron ald Steur - Amszterdám
Dr. Bónis István, az RMDSz parlamenti képviselője - Bukarest
Hupka Félix, az EMNP Máramaros megyei elnöke
Nt. Molnár József Károly, Misztótfalu 1950-1980 közötti lelkipásztora
Testvérvárosok képviselői: Martfű és Aszód
Ardelean Anton, misztótfalui polgármester

A szobornál:

Misztótfalui   „Stibina” gyerek fúvószenekar
Dr. Horváth Csaba, a Nyomda és Papíripari Szövetség elnöke, Misz tót -

falusi Kis Miklós méltatása
Laudáció - a Misztótfalusi Kis Miklós díjak átadása
Lelkipásztorok áldása
Koszorúzás
Szózat
A szoborállítás támogatói: Alföldi Nyomda ZRT, Bethlen Gábor Alap ke -

zelő ZRT, Elec tro Sistem Grup, Nyomda és Papíripari Szövetség, Baczai Ká roly, 
Baciu Katalin, Bene Katalin, Becsi Irén, Bónis Enikő, Böjte Erzsébet, Bolchis 
Joshua, Cseszkó Márta, Chende Jolán, Demeter József, Demeter At tila, De recs -
kei Miklós, dr. Chis Emil, dr. Fekete Katalin, dr. Kirmaer Péter, dr. Kri zsa nov -
szki Izabella, dr. Molnár Tünde, dr. Sebestyén Mária, Dumitru Ildikó, Ecsedi
Árpád, Fekete Károly, Fülöp Éva, Hartmann Szamosi Erzsébet, Hapka Ro mok
Ágota, id. Kovács János, Ilyés Tamás, Kádár Ilona, Kása Csaba, Kása Ró bert,
Kerekes Kiss Ágnes, Kovács Márta, Kovács Richárd, Kócsi Miklós, Kócsi Ró -
bert, Kócsi Tünde, Krizsanovszki Éva, Malearciuc Emil, Michis Ilona, Mis kol -
czy Erzsébet, Miskolczi József, Molnár András, Molnár Csaba, Molnár Jó zsef
Károly, Molnár József, Nagy László, Névtelenül, Nyíri Sándor, Oltean Aran ka,
özv. Sebestyén Mária, özv. Szilvási Károlyné, Pacsa Klára, Petrisor Enikő, Pet -
risor Carla, Perta Pavel, Pozán Edit, Pozán Károly, Pozán Miklós, Pupp La u -
ra, Rácz Kornélia, Rusz Erzsébet, Romok Márta, Si mon Erika, Suba And rea,
Suba Elemér, Suba Zoltán, Suba János, Szabó Gyöngyike, Szabó Endre, Szé kely
Rozália, Szilvássy Jenő, Tebőcs Mária, Tóthné Suba Éva, Török Frigyes, Var -
ga Ferenc, Varga Eszter, Varju Ilona, Váncza Valéria és Ildikó, Vincze István.

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bo nus Pas tor Alapítvány rövidtávú terápiás programot szer vez

szenvedélybetegeknek és fel nőtt hozzátartozóiknak 2015. május
4-15. között Szentkatolnán, Kézdivásárhely mellett, Kovász na megyében.

Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni sze retnének alkohol-, drog-, niko -
tin-, játék- vagy társ függőségükkel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2015. április 27.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web oldalon. A máramarosi érde kel -

tek keressék mun katársunkat a következő telefonszámon: 0744-539213.

XXIV. Nemzetközi Mag yar
Matematikaverseny Szabadkán
„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt lan -

dolsz.” (Les Brown). A fenti mottó jegyében zajlott április 8-12. kö -
zött a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium szervezésében
Szabadkán a 24. Nemzetközi Mag yar Matematikaverseny.

A rendezvényre mintegy 240 kö zép -
iskolás diák és 70 tanár érkezett Ma -
gyarországról, Délvidékről, Fel vidék ről, 
Kárpátaljáról és Erdélyből. Máramaros 
megyét a Németh László Elméleti Lí ce -
um két 12. osztályos diákja, Gyar mathy
Tímea és Gotha Güntter, valamint Mas -
tan Eliza tanárnő képviselte.

A rangos, öt napos rendezvény első
napján (szerdán), szívélyes fogadás után,
a Vajdasági lakodalom című előadást te -
kinthették meg a résztvevők, a sza bad -
kai Népszínház mag yar társulatának e -
lőadásában.

Csütörtökön a szecessziós stílusban
épült Városháza dísztermében került sor
ünnepélyes megnyitóra. A kísérő taná -
rokat Szabadka főpolgármestere fo gad -
ta. A diákoknak játékos felfedező vá -
ros nézést szerveztek délután, azalatt a
tanárok ellátogattak a Szabadkai Mag yar
Főkonzulátusra és a városháza kilá tó -
jából csodálhatták meg a környéket. A
dél után szakmai előadásokkal foly ta tó -
dott a Szabadkai Műszaki Főiskolán.

Pénteken délelőtt volt a tulaj don kép -
peni verseny, amelyen a 240 verseny -
zőnek 24 (évfolyamonként 6) feladatot 
kellett megoldaniuk 240 perc alatt. E -
béd után sportmérkőzéseken, este pe -
dig az 1Biztos műveltségi vetélkedőn
mérhették össze tudásukat és ügyes sé -
güket a versenyzők, a tanárok pedig a
dolgozatokat javították.

Szombaton kirándulásokon vehet tek
részt a tanárok és a diákok, a választott
lehetőségek szerint: kerékpártúra Pa lics -
ra, állatkerti sétával, a tó környékének
a bejárásával, Újvidék, Pétervárad és
Karlóca, illetve a Tisza-mente vidékén
Ó-Becse, az aracsi romtemplom és Zen -
ta nevezetességeinek megtekintése. A
nap búcsúvacsorával zárult.

A vasárnapi eredményhirdetés nagy 
örömünkre szolgált, ugyanis Gyar ma -
thy Tímea és Gotha Güntter, a Németh
László Elméleti Líceum 12. osztályos di -
ákjai, akiket Longáver Lajos tanár úr ké -
szített a versenyre, dícséretet nyertek.

Gratulálunk nekik!

Mastan Eliza kísérő tanár
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Dalol a mikrofon
Még középiskolás diák voltam, a mi -

kor életem első operaelőadását lát hat -
tam egy vidéki városban. Külön leges -
nek tűnt nekem, hogy egy énekes a hang -
jával minden segédeszköz nélkül ké pes
volt betölteni a teljes színházi űrt. Ké sőbb
gyakorló operalátogató lettem Ko lozs várt
és láthattam, hogy az éneke sek milyen
technikával lepik el a nézőteret, miköz -
ben  a zenekar csendesíti játékát, hogy
méltóképpen érvényesülhessen az énekes.

Aztán változott a világ és divattá lép -
tek elő a technika csodái, és mindenféle
hang zajossá tette az előadótermeket.
Meg jelentek a mikrofonok, először áll -
ványokra rögzített formában,  majd  kéz -
zelfoghatók lettek, kis gömb, meg nagy
gömb alakban, egészen a bunkóig. Egy 
ideig dróttal, amikor várni lehetett az é -
nekes hasraesését, vagy a lábának be fo -
nódását a huzalba. Az éneklési hang mi -
nőség pedig egyre csak romlott, mert a

mikrofon képes volt kiszűrni minden tor -
zítást, vagy rekedtséget. Eközben el kez -
dődött a mikrofonokkal  történő zsong -
lőrmutatványok sorozata.

Ezen időben egy barátommal jár tam
zenés előadásokra, akinek szavajárása
volt a divatos „még szép” szópáros. Ve -
le többször voltam vendége egy-egy kon -
certnek, melyen hallgathattam a véle mé -
nyét. 

- Na nézd! Hogy fogja marokra azt
a mikrofont. Még szép, hogy nem  kó lint -
ja vele fültövön a karmestert.

- Komám! Az a mikrofon nem fagy -
lalt, hogy nyalogasd! Még szép, hogy
nem nyeled le hidegen!

- Hát még ilyet! Nem elég neki a két
keze! Ott az állványon a hangjavító,
mégis két marokra fogja. Még szép, hogy
olyan nagy a bunkó, legalább nem lát -
szanak a foghíjai és nem ér ide a száj -
szaga!

Mellette ülve nem győztem csití ta -
ni, hogy ne zavarja az előadást a be szé -
dével,  ám letorkolt:

- Ezt a hangosságot túlkiabálni? Mit
még nem! Nézd, hogy tartja felfele azt
a mikrofont, nemcsak a száját, de a fél
arcát is eltakarja, Még szép, hogy nem
dobigálja, mint egy cirkuszi zsonglőr!

Egy beszélgetésünk alkalmával kér -
dőre vontam: miért haragszik a mikro -
fonos énekesekre?

- Még szép, hogy haragszom! Egy
operaénekes öt évig főiskolán tanul, leg -
alább egy hangszeren játszik, naponta
gyakorol. Aztán jön egy csaj, kinek se
hangja, se zenei ismerete, de járt egy
magántanárhoz pár órát, beszerzett egy 
drága mikrofont és máris énekes lett be -
lőle. Megtanulta fogdosni a mikrofont,
ez a művészete. Ennyit tud. Egyből az
a gyermekmondás jut eszembe, amit egy 
kisiskolás mondott egyszer: A lányok
azért nem tudnak állva pisilni, mert nincs
mibe fogózkodjanak. Ezek a mik ro fon -
ba fogózkodnak. Még szép, hogy ott a
mikrofonja. Ha kiveszed a kezéből, sem -
mivé lesz minden tudása.

Vitatni igyekeztem kijelentéseit, de  
mindhiába.

- Még szép, hogy pártolod őket, mert
ez a te  műértelmed!

Aztán telt az idő és egyik tévé mű -
során amatőr énekesek versenyét köz -
vetítette a képernyő. És láss csodát e -
gyik szereplőben felfedezem a bará to -
mat, aki ugyanúgy markolta a mik ro -
fon ját, mint azok, akiket a még szép jel -
zővel szépítgetett. A műsor végén a be -
mondó  kijelentette, hogy a versenyen
továbbjutott hat versenyző. Barátom bi -
zonyosan azt mondta volna:

- Még szép, hogy hat versenyző! Hat
mikrofon! (Kis Kornél Iván)

 A bányászok elfelejtett írónője
Kosáryné Réz Lola 1894-ben a ma

Szlovákiához tartozó Felvidéken, a sze -
pességi Szélaknán született.

A XV. században szász, flamand és
tiroli bányászok a hét szepességi bá nya -
központot, a bányavárosokat lendítet ték
fel. Királyi fennhatóság alatt álló alsó -
magyarországi bányavárosok voltak töb -
bek között Selmecbánya és Beszter ce -
bánya. Jelentős kelet-magyarországi bá -
nyavárosok voltak Nagybánya és Fel -
sőbánya.

Kosáryné Réz Lola édesapja bánya -
tiszt volt Szélaknán. Az írónő még öreg -
korában is emlékezett arra, hogy é des -
apja bányalegénye szerény lakásuk kony -
hájában ezt énekelte:

- Esik az eső, fiúknak jó,/ esik az e -
ső, lányoknak vessző.

Első versét ötéves korában írta. 1914-
 ben megnyerte a Kisfaludy-társaság el -
beszélés pályázatát. Húgától egyik ta ná -
ra megkérdezte, hogy nem ismeri a pá -
lyázatot megnyert Csép Leó selmeci nép -
tanítót. Rövidesen kiderült, hogy Csép
Leó Kosáryné Réz Lola írónői álneve
volt pályázata beküldésekor.

Kosáryné Réz Lola 1918 és 1945 kö -
zött az egyik legtermékenyebb mag yar 
írónő volt. Sok regényét, elbeszélését az
Új Idők, a mag yar középosztály heti lap -
ja közölte. Több, gyorsan, meg rende -
lés re írt érzelgős regénye kihullott az i -

dő rostáján, de néhány regénye, pél dá -
ul az Ulrik inas vagy a Sáfárház kiállta
az idő próbáját. A szereplőivel együtt ör -
vendő és szenvedő írónő történelmünk
sötét, válságos korszakaiban is meglát -
ja az élet napos oldalát.

Ulrik inas című regénye elménket,
lelkünket egyaránt gazdagítja. Cselek -
ményszövése a legjobb népi mese mon -
dókra emlékeztet. Főhősének egyre ne -
hezebb akadályokat kell legyőznie, ám 
végül a becsületes, leleményes Ulrik el -
nyeri a jutalmát.

A XV. század első felében az egyik

szepességi bányavárosban Ulrik egy öt -
vösmester futószolgája. A zárkózott, so -
kat töprengő inas ki akar törni a szol ga -
sorból. Arról álmodozik, hogy városa bí -
rája lesz és oltárhoz fogja vezetni Ág -
nest, a mestere lányát. Építészetet tanul 
külföldön és bátorságával kitűnik Nán -
dorfehérvár ostrománál. 1643-ban a Há -
romkirályok utáni vasárnapon bíróként 
városa tanácsosait is meghívja az eskü -
vőjére. Ulrikot és Ágnest, akárcsak a 
nép mesék tisztalelkű szerelmeseit, csak
az ásó-kapa választhatja el egymástól.

Olvasóinknak ezen a héten és kö vet -
kező számunkban néhány részletet mu -
tatok be ebből a regényből. A szepes sé -
gi bányaváros mindennapi élete, szo ká -

sai sok szempontból hasonlítanak a ko -
rabeli nagybányai és felsőbányai élet -
módra.

Boczor József

Kiállítás

,,Lapok egy európai
vándor naplójából”

Áprilisban és májusban láto gat -
ha tó a Megyei Képzőművészeti Mú -
ze umban (Május 1 utca, 8. szám) a
len gyelor szá gi

Serge Vasilendiuc
időszakos festészeti kiállítása.
A szervezők mindenkit szere tet -

tel hívnak és várnak a ki állításra.

KOSÁRYNÉ RÉZ LOLA:

Ulrik inas
- részletek -

Megszokták a bányászok a kevés beszédet, aki dol go zik,
az figyel és néma. Úgyis elég lárma cseng a fülükben, hall -
ják a kalapács zaját, a kő csengését, visszhangos kop pa -
ná sát, a léghuzam süvítését az aknák mélyén...

***
Tavasz első nyílásán újra megkezdődött az építés, most

már teljes erővel, elegendő pénzzel. Mire a nyár eljött, szép
utcasor nyílt már oldalt is, a patak felé, a kohó megépült, az
ércmalom már tető alatt volt.

S amint az idő múlt, és a falak épültek, a templomnak
pedig tornyos teteje lett, Ulriknak, mint ahogyan Toma si us

mester előre megmondta, a szakálla is megnőtt, lassan a
vál la is megszélesedett... De talán ő maga észre sem vette,
mert egy percnyi pihenése, nyugvása sem volt. Bányából
ko hóba, kohóból az építkezéshez, aztán a kézművesekhez,
a piacra, az asszonyok kertjei közt igazságot tenni.

***
Harmadik tavaszra aztán csakugyan megérkezett a fő -

kamaragróf. Lehet, hogy magától a királytól kapott figyel -
meztetést, hogy miért nem törődik azokkal a derék selme -
ci ekkel? Mert nagyon sietve jött, sebtiben megnézett min -
dent, bólogatott elismerően, majd ezt mondta nekik:

- Csak folytassátok a munkát, jó emberek. De vá lassza -
tok magatoknak bírát, mert nekem nincs lehetőségem egy -
re-másra hozzátok látogatni. Éljetek a bírátok jó tanácsa 
sze rint, akkor aztán majd küldök nektek embert a kincstár
tisztjeiből melléje én is. 

- folytatása következik -

Levél a legyintőknek
Az utóbbi időben elszaporodtak azok, akik leki csiny lő -

en húzogatják a szájukat, amikor a holokauszt szóba kerül.
Egy kis történetet mesélnék el nekik a gyerekkoromból:

A háború után felújították a máramarosszigeti fut ball -
pályát. Azt hiszem, valamilyen vakáció lehetett, mert én, a ki 
a pályától száz méterre laktam és sokat lézengtem ott, el -
szegődtem néhány napra az Izáról a pályára követ szállító 
Izsákovics bácsi egyik szekerére kocsisnak.

Jó, kényelmes munka volt. Mások rakták meg a szeke -
ret, én a lovakkal törődtem, aztán elhajtottam a futball pá -
lyára. Ott megmutatták, hová álljak a szekérrel, felemel tem
a szétszedhető láda oldalsó deszkáit, lekotortam a szeké -
ren maradt köveket, és mentem vissza.

Egy alkalommal, amíg a szekeret rakták, leültem fala -

toz ni fasírtot kenyérrel. Odatévedt Izsákovics bácsi. Jó ét -
vágyat kívánt, meghívtam egy fasírtra, mondtam, hogy mar -
hahús Teszler Hersitől. (Hersi volt a kóser mészáros, és a
középhátvéd a csapatban. Jómagam labdaszedéssel fog lal -
koztam.)

Izsákovics bácsi rám nézett vizenyős szemeivel, és csen -
desen azt mondta:

- Fiam, én semmilyen húst sem eszek!
Mire én:
- Nekem is van egy bicserdista* rokonom. Jegyző volt

Kol tón.
- Nem vagyok én semmilyen „ista” - sóhajtott a bácsi -,

csak tudod, a lágerben láttam, hogy két lengyel jobban néz 
ki, mint mások. Utánuk leselkedtem, és láttam, hogy beset -
tenkedtek oda, ahol a hullák vártak elszállításra, húst fa -
ragtak le a testekről, és megették. Élni akartam, hát sok na -
pon át utánoztam őket titokban, de amióta kiszabadultam
hús nem kell!

(Jó étvágyat kívánok a szájhúzogatóknak a tatár bifsz -
tekhez és egyéb, lehetőleg fűszerezetlen nyers húsok fo gyasz -
tásához!) (Popovic Gergely)

* Bicsérdy Béla (1872-1951) életreformerről elnevezett 
táplálkozási formának, életmódnak és egyben eszmének a
népszerűsítője.
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Hogyan verjük szét a Nagy
Román-Mag yar Falat?

Egy remek véleményformáló portál szerkesztői,
szerzői mutatkoztak be Kolozsváron

Zimankós tavaszi hétvégi délelőttre 
esett a Fehér Holló Médiaklub első nyil -
vános konferenciája. A nagyérdemű is
afféle fehér hollóként viselkedett, de há -
la a terem kicsiny méretének, lassan „telt
házat” tudhatott magának a ren dez vény.
A távolmaradás okai között szerepel het
az RMDSz kolozsvári kongresszu sá nak
esetleges rendkívüli népszerűsége, de a -
kár az esemény meghirdetésének hiá nya
is. Tizenegy óra körül több meghívott
még nem volt jelen, de Szabó Csaba, a
Fehér Holló Médiaklub alapítója bele -
fogott a projekt ismertetésébe.

A Fehér Hollók (Corbii Albi) portál 
(www.corbiialbi.ro) 2014. október 23- án
született, és gyakorlatilag fél év alatt el -
érte a napi 500-1000 stabil bekat tin tást.
Vannak természetesen erős témák is,
többnyire a román-mag yar konflik tus -
helyzeteket taglalók, amik felviszik a be -
kattintások számát akár napi 8 000-re is.

A portálon egyfajta
virtuális együttélés zajlik,

ahol románok, magyarok egyaránt
vé leményt mondhatnak bizonyos, a két 
közösséget érintő témákról, és egyben
igyekeznek alakítani a két közösség ol -
vasóinak véleményét, egy konflik tus -
mentes offline együttélés irányába.

Szabó beszámolója szerint az utób -
bi időben az történt, hogy Bukarest „rá -
tette” a kezét a Fehér Hollóra. De sem -
mi rosszra nem kell gondolni, hiszen
csu pán arról van szó, hogy a korábban
többségben levő mag yar olvasók a por -
tálon is kisebbségbe kerültek (46,11%) 
a román olvasókkal szemben. A föld raj -
zi eloszlást tekintve korábban Bukarest 
a harmadik helyen állt, Kolozsvár és Vá -

sárhely mögött. Mostanra viszont az él -
re ugrott, Kolozsvár a második helyen
áll, Sepsiszentgyörgyé a harmadik, Ma -
rosvásárhelyé pedig a negyedik hely.
Az alapító véleménye szerint ez azt je -
lenti, hogy a Fehér Hollók az egyetlen
„mag yar” portál,

amelynek sikerült
behatolni a román

háztartásokba.
Nyilván ez annak is köszönhető, hogy

a megjelenő szövegek egytől egyig ro -
mán nyelven olvashatók, mint ahogy a
konferencián is csak románul beszél tek
a beszélők, néhány laza mag yar kiszó -
lástól eltekintve.

Szabó Csaba elmondta, hogy a lel -
kes szerkesztő - és szerzőcsapat, ha tet -
szik, spontán verbuválódott. Egyre több
médiaszakember, közéleti személyiség 
vagy épp a közösségi, interetnikai prob -
lémák iránt érzékeny civil olvasta a por -
tálon megjelenő szövegeket, és aki úgy 
érezte, szeretne hozzátenni valamit a
rendszerhez, a Fehér Holló Médiaklub 
szellemiségében, az egyszerűen beje lent -
kezett és tagja lett a csapatnak. És hogy 
milyen a „fehérhollós” szellemiség? Di -
ó héjban talán az a lényege, hogy a ro má -
niai román és mag yar közösség pár hu -
zamos világokban él. Vagyis nemigen
kommunikál egymással. Ebből nem is
annyira félreinformálás származik (bár 
azért erre is gondja van a nacionalista
politikumnak és médiának), hanem

egy infantilis
alulinformáltság,

amelynek az egyik alapvető tünete 
a „nem te voltál itt előbb, hanem én”

szind róma. Egy vicc erejéig elhang zott,
hogy ha a románok eltűnnének például
Kolozsvárról, a város hirtelen olyan len -
ne, mint Twin Peaks. Arról nem hang -
zott el vicc, milyen lenne a város, ha a
magyarok eltűnnének.

A konferencia meghívottjai a portál
szerkesztőiből és szerzőiből verbu vá lód -
tak. Mădălin Guruianu és Ioan Ganea
Sepsiszentgyörgyről érkezett, Sarány Ist -
ván Csíkszeredából, Vali Russu és Bo -
dolai Gyöngyi Marosvásárhelyről, Páll-
 Szabó Ferenc, Benkő Levente, Killyéni 
András és az alapító, Szabó Csaba a ko -
lozsvári jelenlétet erősítette. A meg hí -
vottaknak sajnos nemigen volt idejük
kifejteni azokat a témákat, amik a kon -
ferencia programjában a neveik mellett 

szerepeltek. Egyáltalán, a konferencia
inkább kerekasztal-beszélgetésre em lé -
keztetett, amit a moderátor enyhén szól -
va túlmoderált. Viszont az ilyen gyer -
mekbetegségek teljesen elfogadhatók.
A lényeg az, hogy a virtuális közösség
működik, és Szabó Csaba szerint ha -
marosan intézményesülni fog.

Véleményünk szerint a Fehér Hol lók
portál már most intézménynek te kint -
hető. Munkatársai kiváló munkát vé gez -
nek, a jó szó légkalapácsával törik a két 
közösség közt húzódó Nagy Román- Ma -
gyar Falat. Csak így tovább! Láttuk, a
berlini fal is leomlott egyszer csak!

(Szántai János - foter.ro)

Péter Károly jegyzete:

Az udvar
Hosszú távollét után gondolatban ismét hazaérkeztem a régi felnevelő táj -

ra. Ott megkerestem azt a portát, amelyik még ma is őrzi a gyermekéveket.
Egyelőre a lentebb leírtakat kaptam vissza, de ezt is hálásan köszönöm.

***
Nem valami tágas portán állt a házunk, ennek ellenére elfért rajta a ház, az 

istálló, a disznóól, az udvar, s még egy keskeny virágoskertnek is akadt hely. 
Kicsi koromban az udvar volt az életterünk. Ott játszottunk, ott szor gos kod -

tunk, ha szüleinknek kellett segíteni. Ott építettünk magunknak házat, kuny hót,
ott játszottunk bújócskát. Az állatok is itt éltek. Velünk együtt, nem külön. Szom -
ba ton, vagy vasárnap reggel sepertük, takarítottuk az udvart, még az utcára
is kimentünk seprűnkkel. 

Csőkút, később ásott kút szolgáltatta a család és az „udvar” szükséges vi -
zét. A vízkiemelés tehát hol vederrel, hol a csőkútra szerelt szivattyúval tör -
tént. Emlékszem, a szivattyút minden tél előtt be kellett pólyálni, hogy ne fagy -
jon meg benne a víz. A kúthoz már a munkával kapcsolatos élményeim fű ződ -
nek. Ott építettem életem első vízimalmát, első vízierőművét, ott hajókáztam 
e lőször életem tengerén, ott szenvedtem az első hajótörést. Ott edzettek meg az
első sikertelenségek, ott váltam makaccsá, kitartóvá.

Az udvarban egész falura szóló események is történtek: lekvárfőzés, kuko -
ricahántás, kenderdörzsölés, disznóölés stb. A közösen végzett munka mindig
jó alkalom volt az elbeszélgetésre, mesemondásra, játékos évődésre és da lo lás -
ra. 

Akinek két lánytestvére van, az tudja, hogy ha udvar van, akkor udvar lás -
nak is kell lennie. A párkeresés céljából a lányos házhoz járó legények több -
nyire az udvaron találkozhattak a lánnyal, maradhattak vele kettesben. A ház -
ba már csak akkor eresztették be a legényt, ha nagyon határozott szándéka volt.

Amikor az udvarról írok, akkor írnom kell az utolsó „életünnepről” is, a ha -
lálról. Halott jelenlétét a házban a kitárt kiskapu jelezte. Az udvar ilyenkor kü -
lönös gonddal el volt takarítva. Temetés napján kitárult a nagykapu is, mivel,
legtöbbször, az egyházi szertartás helye az udvar volt.

Mădălin Guruianu

Fotó: corbiialbi.ro

A hét mottója:
,,Az emberi kapcsolatok fokmérője nem az, amennyit engedni tudunk,
hanem az, amit képesek vagyunk megosztani egymással.” (Jorge Bucay)

Csoportkép a
Mátyás-szobor előtt
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Egy tihanyi vendéglőben a
vendég felháborodottan mond -
ja:

- Pincér, én csak egy gu -
lyást rendeltem!

- A csudába ezzel a vissz -
hanggal!

***
- Nos, mi volt az érett sé gin?

-kérdezi a fiát a bűnöző.
- Ne izgulj! Három em ber

másfél órán át faggatott, de sem -
mit sem tudtak kiszedni be lő -
lem.

***
Két újgazdag henceg az o -

pe rabálon:
- Én olyan gazdag vagyok, 

hogy megvehetném egész Bu -
dapestet!

- Az lehet - mondja a má sik
-, csakhogy én nem adom el!

***
- Szeretsz iskolába járni? -

kérdezik az elsős kisgyerektől
a rokonok.

- Nagyon! - feleli a gyerek. 
- Sőt, hazajönni is szeretek, csak
a közbenső időt utálom na gyon.

***

Esti imája után Pistike meg -
kérdezi édesanyját, mit jelent az
ima.

Az anyja azt feleli, hogy az
ima üzenet a Jóistennek.

- Értem - bólint rá a kisfiú -,
és azért küldjük el este, mert ak -
kor olcsóbb?

***
A középkorú utas dohog a

villamoson:
- Hihetetlenül modor tala nok, 

neveletlenek ezek a mai fiata -
lok! Semmi jóérzés sincs ben -
nük…

- Hiszen épp most adta át
ma gának a helyét egy fiatal em -
ber!

- Igen, igen, de a fele sé gem -
nek még mindig állnia kell.

***
A pap - afölötti bánatában,

hogy hívei rendszeresen el kés -
nek a miséről - így imádko zott:

- Uram, áldd meg azokat,
kik már a helyükön vannak, légy
kegyes az úton levőkhöz és ke -
gyelmezz azoknak, akik csak
most készülnek és sohasem ér -
nek ide!

***
Pünkösd napján a plébános

így kiáltott a szószékről:
- Tűz van! Testvérek, tűz

van!
A hívek már nyugtalanul for -

golódtak, keresve, hol ütött ki
a tűz, de a pap folytatta:

- Tűz van… itt, a szí vem -
ben, mert felgyújtotta a Szent -
lélek lángja…

***

Esti lefekvés előtt a kis Évi
imádkozik:

- Jó Istenem, kérlek, gyó -
gyítsd meg nagyikát. De vi -
gyázz! Ne menj közel, mert in -
fluenzás!

***
Pista bácsi zarándokútra ment

Lourdes-ba. Visszajövet a vá -
mos alaposan átvizsgálta cso -
magjait.

- Mit hoz ebben az üveg -
ben? - kérdezte.

- Mit hoznék? Lourdes-i víz
van benne.

A vámos nem hitt a lát szó -
lagos nyugalomnak és ki nyit -
tatta az üveget. Amikor bele -
szagolt, csodálkozva álla pítot -
ta meg:

- Hiszen ez valódi francia
konyak!

- Jóságos Isten! - kiált fel
Pis ta bácsi-, már megint csoda 
történt!

***
Egy elhízott em ber emel ge ti

a lábát a parkolóban és kia bál:
- Járok! Újra járok!
Valaki megkérdezi tőle:
- Mi van, csoda történt? 
- Dehogy, ellopták az autó -

mat.
***

A plébános megkérdezi káp -
lánját, hogy miről akar va sár -
nap prédikálni.

- A szegény asszony két fil -
lérjéről és a takarékosságról -
válaszolja a káplán.

Erre a plébános azonnal hi -
vatja a sekrestyést:

- János bácsi, vasárnap ki -
vé tele sen a szo kottól eltérően
a prédikáció előtt perse lyez zen!

***
A tanító néni kérdezi a gye -

rekeket az iskolában Noéról.
- Pistike, mit gondolsz, Noé

sokat pecázott, mikor a bárkán 
voltak?

- Nem hiszem - mondja Pis -
tike - mennyit lehet pecázni két
kukaccal?!

***
Peti feltűnően csöndesen kér -

dezgeti nagyanyját:
- Nagymami, igaz az, hogy 

a jó keresztény a rosszért is jó -
val fizet?

- Igaz, Petikém.
- Akkor légy szíves, vegyél

nekem fagyit.
- Miért, kis unokám?
- Mert eltörtem a szemü ve -

gedet.

***
Egyszer egy em ber így fo -

hászkodott Istenhez:
- Uram, te vagy a vég te len -

ség! Mit jelent számodra egy -
mil lió év?

- Egy pillanatot.
- Uram, és mit jelent neked 

egymillió dollár?
- Csak annyit, mint egy fil -

lér.
- Uram, akkor adnál ne kem

egymillió dollárt?
- Adok, csak egy pillanat...

***

Az Afrikából visszatért ta -
pasztalt misszionáriust fag gat -
ják ferences testvérei:

- És mondd, igaz, hogy a
ragadozók soha nem tá mad nak
arra az emberre, aki égő szen -
telt gyertyát visz a kezében?

- Igaz, feltéve, ha elég gyor -
san viszi!

***
- Mit csinálnak a vár vé dők, 

ha unatkoznak?
- Elfoglalják magukat.

***

Az arab megy a tevéjén a si -
vatagban. Elfogy a vize, nem ta -
lálja az oázist, pedig órákon át
keresi kétségbeesetten. Egy szer
csak jön vele szembe egy esz -
kimó kutyaszánon. Megszólal
az arab:

- Segítség! Eltévedtem!
- Te?!

*** 
A jó katolikus családból szár -

mazó leánynak jóravaló vőle -
génye van, akivel csak egy a baj:
nem hívő. A leány lelkiatyja ezt
tanácsolja:

- Vőlegényed roppant ked -
ves fiú. Igazán katolikussá vál -
hatna, ha össze akartok háza -
sodni. Ha sétáltok, mesél het nél
neki egyházunkról, a pápáról,
a püspökökről, a sok szentről és
vértanúról, a szép istentisz te le -
tekről. Ez majd kedvet ébreszt
benne hitünkhöz.

A lány megígéri, hogy meg -
fogadja a tanácsot. Egy hét múl -
va azonban könnyekkel küsz -
ködve állít be a plébániára.

- Mi történt? - kérdezi a plé -
bános. - Nem sikerült? Nem,
akar katolikus lenni?

- Sokkal rosszabb, atya: pap
akar lenni!

***
Az amerikai meghal és a

mennyországba kerül. Nagy han -
gon dicséri hazája természeti
szép ségeit. Szomszédjának ép -
pen a Ni ag ara gyönyörűségét
magyarázza.

- Ugyan - mondja a kis öreg
-, hát a maguk Niagarája is va -
lami?

- Miért? Uraságod látott már
nagyobb vizet is?

- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.

***
- Mi az abszolút hülyeség?
- Az Észak és Dél közötti

háborúban a Nyugatiak olda -
lán Keletért harcolni.

ÉLET AZ AUTONÓMIÁBAN...

Ahány medvét maga idetelepített, annyit el is
vihet. A mü medvéinkkel ponnfix jól megvónánk!

Dolgozatokból 
ollóztuk:

* II. József Mária és Te -
rézia fia volt.

* Amikor kitört a Vezúv,
pompája teljesen elpusz tult.

* Az Árpád-ház nem so -
káig volt üres, mert az An -
jouk rögtön beköltöztek.

Fiatalember, ilyen adottságokkal itt, Romániában
igazán nem kell aggódnia a karrierjét illetően.

Á mán biztos, de az
ország legalább

kilikad!
Miért kell maguknak

autonómia, hiszen ettől még a
határok nem változnak meg?

ÉLET AZ AUTONÓMIÁBAN...
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TELEKI NAPOK 2015

Tavaszi ünnep,
történelmi hangulatban
Ha tavasz, akkor Teleki Napok! A rendezvény – amelyre idén

má jus 13-17. között, nyolcadik alkalommal kerül sor Nagybányán –
ezúttal is gazdag programot kínál az érdeklődőknek. Először gróf
Teleki Sándor halálának 115. évfordulója és a nagybányai
Teleki-szobor (Dinyés László alkotása) felállítása nyújtott al kal mat
2007-ben a Teleki Mag yar Ház ünnepségsorozatának megszer ve zé -
sére, amelynek programját évről-évre kiállítások, előadások, könyv -
bemutatók, konferenciák, hangversenyek gazdagítják.

A jelentős történelmi szerepet ját szó
Teleki-ősök előtti tisztelgés mellett
ha gyományosan a Teleki Emlék pla ket -
tek és Ösztöndíjak ünnepélyes át adá -
sá nak is a rendezvény biztosít lehe tő -
sé get.

Idén tavasszal, a rendezvénysorozat 
első, szerdai napján Petelei Klára Er -
dély térképeit ismertető kötetét mu -
tatjuk be, s a térképek másolataiból ki -
állítás is nyílik a Teleki Mag yar Ház -
ban. A sepsiszentgyörgyi ARTprinter
Kiadó gondozásában megjelent Des crip -
tio Transylvaniae című, igen szép ki -
ál lítású kiadvány 57 szerzőtől 85 olyan 
térképet tartalmaz, 1532-től 1848-ig, Jo -
hannes Honterustól Franz Friedig, a -
melyek önálló régióként mutatják be Er -
délyt. Régi ismerőseink – Feiszt György
történész-levéltáros (Szombathely) és
Gróf László térképtörténész (Ox ford),
a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja
– mellett az eseményen Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnöke is
jelen lesz, aki ezúttal elsősorban tér kép -
gyűjtőként köszönti a rendezvényt.

A Teleki Napok második, csütör tö ki
napján színházi estre invitáljuk az ér -
deklődőket: Kocsis István Árva Beth -
len Kata c. monodrámáját Meister Éva
neves erdélyi-magyarországi színmű -
vésznő fogja bemutatni. Bethlen Kata
(1700-1759) – gróf Teleki József özve -
gye, korának neves gyógyítója, a refor -
mátus vallás és a könyvkiadás támo ga -
tója – az erdélyi Olthévízen élt egy i de -
ig, s épített templomot, iskolát és papír -

malmot történetesen ugyanabban a fa -
lu ban, ahol később Meister Éva is meg -
született. A színművészt sorsa így va -
ló sággal predesztinálta erre a szerepre.
Kocsis István drámáját 1997-ben ját -
szot ta először, majd az elmúlt 18 évben 
számtalanszor bemutatta Erdélyben, Ma -
gyarországon és sok más országban,
ahol magyarok élnek.

A harmadik, pénteki napon ismét egy
rangos esemény színhelye lesz a Te le -
ki Mag yar Ház, ahol ezúttal Erdély e -
gyik legnevesebb grafikusa, az erdélyi
fametszés koronázatlan királya, Gy. Sza -
bó Béla tiszteletére nyílik emlék ki ál lí -
tás. A tárlat a hagyaték gondozójának,
Ferenczy Miklós kolozsvári refor má tus
esperes-lelkipásztornak köszönhetően
látogat Nagybányára. Gy. Szabó Béla,
a Gyulafehérváron született, gépész mér -
nök végzettségű művész Kós Károly
biz tatására kezdett fametszéssel fog lal -
kozni („fiatalember, miért nem mászik
fára?” – kérdezte tőle Kós…), majd vált
a grafikai művészet virtuóz mesterévé.
Képei az egész világot bejárták. Gaz dag
életművet hagyott hátra, 14 ezer rajz,
közel 200 pasztell, 150 körüli olajkép
és közel 1500 fametszet maradt utána,
ez utóbbiakból láthatunk most Nagy -
bányán válogatást.

A rendezvény talán legmoz galma sabb
negyedik, szombati napja a hagyo má -
nyos Teleki-konferenciával indul. Ne -
ves anyaországi vendégeket várunk az
eseményre: Dövényi Zoltán egyetemi

folytatás a 9. oldalon

Élőzenés táncházak
Szigeten, Domokoson

Élőzenés táncházak zajlottak a
Teleki Mag yar Ház szer vezé sé ben 
az elmúlt hét folyamán több
Máramaros megyei településen.
Április 15-én, szerdán 16 órától
Domokoson az iskolában, áp ri lis
16-án, csütörtökön 17 órától pe -
dig Máramarosszigeten, a Hol -
lósy-házban voltak néptáncok -
ta tás sal, népdalénekléssel egy be -
kötött vakációs prog ra mok, ame -
lyekben a nagybányai Berena
Zenekar működött közre.

Több éve zajló tájoltató prog ram so -
rozatunk keretében legutóbb az elmúlt
év végén (2014 novemberében) ha gyo -
mányos kézművességeket és mes ter -
em bereket sikerült eljuttatnunk a Bá -
nyavidék és Máramaros településeire
(Máramarossziget, Hosszúmező, Fel ső -
bánya, Szinérváralja, Monó, Sza mos -
ardó, Nagybánya, Koltó és Domokos).
Idén februárban a kolozsvári Sétáló
Bábszínház vendégeskedett Nagy bá -
nyán és környékén, a Nap leánya, Hold
fia című mesejátékkal; a bá ny avidéki
és Sziget-környéki turné során a gyer -
mekek, óvónénik és tanító nénik nagy

szere tet tel fogadták a vándorbábosokat.
Végül Bertóti Johanna „A szobában
tavasz van” című verses koncertje már -
cius közepén vándorolt Nagybányán és
környékén.

Tájoltatási programsorozatunkat, a -
melynek keretében hagyományőrző, if -
júsági és gyermekrendezvényeket igyek -
szünk eljuttatni a megye és a szűkebb
régió magyarlakta településeire, a ma -
gyarországi Közigazgatási és Igaz ság -
ügyi Hivatal támogatja!

(TMH)

PRO MEMORIAM

Zahoránszky Ibolya emlékezetére
Április 25-én lesz tíz éve, hogy Zahoránszky Mihályné, született Csaj -

kovszky Ibolya tanárnő örökre itthagyott minket. 2005. március 15-én, néhai 
Kötő József, volt kollégája, még meglátogatta. Ibolya halálos ágyán is előadta 
a máramarosi szórványmagyarság kulturális felemelkedésére vonatkozó ter -
veit. Nem adatott meg neki, hogy beteljesítse őket.

Életében megalapította a Hollósy Si mon Művelődési Egyletet, amelynek 
énekkara szerepelt a közeli településeken, de fellépett Magyarországon és Kár -
pátalján is. Ki mit tud? vetélkedőket szervezett, templomi dalárdák fellépését
biztosította. Diákjai részt vettek a Szatmárnémetiben megrendezett sza va ló -
ver senyeken. Folyóiratot szerkesztett Máramarosi Hírnök címmel. Fo lya ma -
to san küzdött az önálló  mag yar nyelvű oktatás visszaállításáért, ami sikerült
is. Nemzetmentő tevékenységéért az RMDSz az Ezüst Fenyő díjat, az EMKE 
a Kun Kocsárd díjat adományozta neki.

Idézünk Kiss Gy. Csaba, a Mag yar Nemzet 2005. június 27-i számában
meg jelent cikkből (Elkésett nekrológ):

„Csak jó másfél hónapnyi késéssel jutott el hozzám a hír, hogy április 25-
 én elhunyt Zahoránszky Ibolya Máramarossziget magyarságának kivételes e -
ner giával és szervezőkészséggel megáldott nagyasszonya”. A cikk méltatja ál -
dásos tevékenységét, befejezésül pedig: „a búcsú és emlékezés szavai mellé ezt
a bíztató gondolatot akartam tenni, mert meggyőződésem, hogy Za ho ránsz ky
Ibolyát a jövő reménye ösztönözte sokoldalú munkája során.”

Gyászolják férje Mihály, fia István. Emlékét őrzik menye Brigitta, unokái
Erik és Péter, rokonai és ismerősei Romániából, Kárpátaljáról, Ma gyar or -
szág ról és Németországból.

fotó: Szget Táncegyüttes

fotó: Szget Táncegyüttes



Hivatalos: bejön a
nőknek a szakáll

Inkább tetszik a nőknek a szakáll,
mint a borotvált arc - állítja egy friss
fel mérés, amit egy kifejezetten szere -
tő keresésre alkalmas oldal készített. A
Vic to ria Mi lan oldal kifejezetten olyan 
férfiak és nők számára jött létre, akik

jelenleg kapcsolatban állnak, de egy
kis mellékes izgalmat keresnek. A fel -
mérésben 22 országból - többek között
Magyarországon is jelen vannak - ösz -
szesen 9127 tagjukat kérdezték meg,
hogy milyen tulajdonságai és jellem -
zői vannak a tökéletes szeretőnek. A
felmérésből az derül ki, hogy a nők
sze rint az ideális szerető magas, ele -
gánsan öltözködik, parázsló tekintetű
és inkább szakállas, mint csupasz arcú.
A megkérdezett nők 26 százaléka
mondta, hogy tetszik neki az arc szőr -
zet, míg csupán 9 százalék mutatott ér -
deklődést a borotvált arc iránt. Emel -
lett a nők azt szeretnék, ha a pasijuk
ter mészetesen vicces, kedves és ro man -
tikus lenne. Ugyanakkor a felmérés sze -
rint a nők 62 százaléka azt is állította,
hogy a személyiség sokkal fontosabb,

mint a kinézet. Ellentétben a fér fiak -
kal, akiknek a 67 százaléka szerint a
megjelenés számít leginkább egy sze -
rető esetében. Számukra a tökéletes
női szerető magas, hosszú hajú és szép
szemű. Sigurd Vedal, a társkereső ol -
dal működtetője szerint a keresett sze -
rető sokszor tökéletesen az ellentéte
an nak, mint akit az életük párjának vá -
lasztanak. Véleménye szerint a szerető
egy lehetőség arra, hogy kiéljék a fan -
tá ziáikat, amiket nem találnak meg ott -
hon: a férfiak egy hosszú hajú bom bá -
zót képzelnek el, míg a nők egy stí lu -
sos, szakállas gentlemant. Állítása sze -
rint a tökéletes szertőnek nem kell azok -
kal a tulajdonságokkal rendelkeznie,
amit az élettársban keresünk. (tele -
graph)

Mekkora fizetés kell
a megfelelő mennyiségű

alváshoz?
Csak az átlagos a fizetésű emberek

alszanak megfelelő, az egészség meg -
őr zéséhez megfelelő mennyiséget: na -
pi 7-9 órát - írja a hvg.hu több kutatás
eredményére hivatkozva. Sem a szegé -
nyek, sem a gazdagok nem alszanak
eleget. Egy friss amerikai kutatás sze -
rint, amiben az alvásmennyiség és a fi -
zetések között összefüggést vizsgálta,
hogy azok, akik a szegénységi küszöb
alatt élnek, átlagosan 6 óránál is ke ve -
sebbet alszanak. A felmérésben össze -
sen 35 ezer háztartás tagjainak az al vá -
si szokásait vizsgálták, és vetették
össze a jövedelmi mutatóikkal. A
hvg.hu cikkében egy korábbi kimu ta -
tást is idéznek, amiből viszont az derül
ki, hogy a híres és gazdag embereknek
sincs sok idejük aludni. Például Silvio
Berlusconi naponta csak 2-4 órát al -
szik. Az Egyesült Államok elnökének,
Barack Obamának a napi hat órája
szin te már soknak számít. (transindex)

A világ egyik legvalláso -
sabb országában élünk
Románia továbbra is a világ egyik

legvallásosabb országa - derül ki a
WIN/Gal lup In ter na tional közvéle mény-
 kutató 2014 végén készített felmérés -
ből, amelyben 65 országból közel 64

ezer embert kérdeztek meg. Romá niá -
ban az ország lakosságának 77 száza lé -
ka vallotta magát vallásosnak, 16 szá -
zalékuk nem vallásosnak, 1 százalék
pe dig meggyőződéses ateistának. A
megkérdezettek 6 százaléka nem tu -
dott vagy nem akart válaszolni a kér -
désre. Európában csupán Koszovóban, 
Macedóniában és Lengyelországban
vallották magukat nagyobb arányban
vallásosnak, mint Romániában. Igaz, a
felmérésből kimaradt néhány ország,
például Magyarország, Horvátország,
Szlovénia, Norvégia, Fehérorosz or -
szág, Észtország és Litvánia. Nyu gat-
 Európán és Óceánián kívül a Föld min -
den régiójában 50 százalék fölött van a
vallásosak aránya. A világ legvallá so -
sabb országa Thaiföld, ahol az embe -
rek 94 százaléka vallotta magát hívő -
nek, utána Örményország, Banglades,
Grúzia és Marokkó következik, egy -
aránt 93 százalékkal. A lista végére Kí -
na került, ahol az embereknek mind -
össze 6 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy vallásos, míg 61 százalékuk meg -
győződéses ateistának gondolja magát. 
Kína után Japán következik 13 száza -
lékkal, majd Svédország 19 százalék -
kal, Csehország 23 százalékkal, illetve
Hollandia és Hongkong egyaránt 26
szá zalékkal. Jean-Marc Leger, a köz -
vé lemény-kutató intézet elnöke szerint 
globális átlagban az emberek kéthar -
ma da tekinti magát vallásosnak. Leger

állítása szerint a vallás továbbra is ural -
ja az emberek életét, még mindig vi -
szonylag magas azoknak a száma, akik 
magukat vallásosnak vallják. A kuta -
tás ban egyébként az is kiderül, hogy
globálisan egyre vallásosabbak a fia ta -
lok, amiből a szakember szerint azt fel -
tételezhetjük, hogy a magukat vallá -
sos nak mondó emberek száma tovább
fog nőni. A vallásosak aránya a 25-34
év közötti korosztályban a legma ga -
sabb, 67 százalék, míg a legkeve seb -
ben a 45-54 év közötti korosztályban
vannak. Ez utóbbiban az arányuk 58
százalék. A 25 év alattiak esetében a
hí vők aránya 65 százalék. A közvéle -
mény-kutatók szerint a végzettség nem 
befolyásolja jelentősen a vallásossá -
got, a végzettség minden szintjén vi -
szonylag magas az arányuk. Ennek el -
lenére míg a képzetlenek esetében 80
százalék, addig a középiskolai, egye te -
mi, mesteri/doktori végzettségűek ese -
tében 60 százalék körüli a vallásosok
aránya. (guard ian.co.uk)

A Dacia a leglopottabb
kocsi Romániában

Típustól és kortól függetlenül a Da -
cia az autótolvajok “kedvenc márkája” 
- derül ki a rendőrség által közzétett
statisztikákból. 2014-ben közel 1600

kocsit loptak el, ebből 456 volt Dacia.
A Dacia ugyanakkor még mindig a
leg elterjedtebb autó Romániában: a
több mint 4,9 millió bejegyzett ko csi -
ból majdnem 1,4 millió Dacia. A hazai
márka után az autótolvajok a Volkswa -
genekre és a Mercedesekre utaznak:
ezekből 156-ot, illetve 98-at loptak el,
ráadásul Mercedesből nincs olyan sok
az országban. Ezeket a topban az Ope -
lek, a BMW-k, a Renault-k és az Au -
dik követik. (gandul.info) 

Az asszonyokról…
VÍZSZINTES: 1. Szilvát szárít. 5.

“Szomorú az asszony sorsa, olcsóbb
dolog nincs nála semmi ...” (Fu
Hszuan). 13. Torino folyója. 14. Ele -
gyítő. 15. Annak az orrához. 16. Mó -
ricz murija. 18. A -ből párja. 19. Már
kezdődik! 21. “Vigyázz kocsis, lyukas
...” (nótarészlet). 22. Keménypapír. 24. 
Burgonyát tisztít. 26. Szikladarab. 27.
Színész (rég.). 28. ... manum lavat;
Kéz kezet mos. 29. Kenderhulladék.
30. Láb (ang.). 31. Tömegesen levág.
32. Csípős fűszer. 33. Mézcseppek!
34. Érzékszerv. 36. Üres a csűr! 37. ...
mail; légipostával. 38. Mi lesz, már?
40. Somogy megyei város. 42. Athéni
sportklub. 44. Oxigén, szén és kálium
vj. 46. Orosz teherautó-márka. 48.
Bombaszilánk! 50. Rejtjel. 52. Sánc -
szélek! 54. Feszülten figyel. 56. Kuko -
ricapálinka. 58. A taxis ügyfele. 60.
Határozórag, a -ről párja. 61. A bika
fegyvere. 62. Erdélyi író (Ádám). 63.
Tangens (röv.). 64. Német költő (Hein -
rich). 65. Nagyon beteg. 66. Sem mi -
kor. 68. Téli sport. 69. Lamartine ver -

se. 70. “Én voltam ki először/ ... e
könyvbe bé nevét” (Ady Endre: Út -
köz ben). 71. Azon a helyen (nép.). 73.
Feleki ...; színész. 76. Kutrica.

FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik szü -
lő, becézve. 2. Katonai parancsszó. 3.
Ablakkeret! 4. Munka (lat.). 5. Angol
folyó. 6. Térelválasztó elem. 7. Vér pá -
lya. 8. Foglalkozás az iskolában. 9.
Kettőt lead! 10. Más szóval. 11. Ha tá -
rozórag, a -nak párja. 12. Gyengén ter -
mő búzafajta. 17. Pusztító. 20. Cso dál -
kozik. 23. Sportfogadás. 24. Csata. 25.
Csont (orv.). 28. Éjfélig! 29. Száraz
növényi szár. 30. Fu Hszuan gon do -
latának befejező része. 31. Trombi ta -
hang. 32. Bikafej! 35. Német tévécsa -
torna. 37. Hordómérték. 39. Kenyeret
vág. 41. Növénytan. 43. Szántóeszköz. 
45. Céltalanul bolyong. 47. Jegyzetel.
49. Amerikai cigarettamárka. 51. Bécs
folyója. 53. Valamit létrehozó, alkotó.
55. Kolumbia fővárosa. 56. Ez is, ...;
mindenik. 57. Elvi részek! 59. Ilyen
kagyló is van. 61. Tiltószó. 62. Fényes
...; festőművész. 64. Den ...; Hága hol -
land neve. 65. ... dant vitia; A tétlenség
a bűnök forrása. 67. Mag yar és török
gkj. 69. A kamra belseje! 72. Japán
drá mai műfaj. 74. Két lapi! 75. Lapok
a talonból!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Tavaszi ünnep,
történelmi hangulatban

folytatás a 7. oldalról

professzor (Pécsi Tudo mány egye -
tem) Teleki Pálról mint geográfusról,
Szavári At tila szekszárdi tanár pedig
Teleki Pál és Erdély kapcsolatáról tar -
tanak izgalmas előadást. Balogh Béla
ny. levéltárosunknak köszönhetően az
50 éve elhunyt neves nagybányai mű -
vészettörténészről, Szász Károlyról is 
megemlékezünk. Szász 1950-51-ben a
nagybányai Tartományi Múzeum, 1956-
 63-ban pedig az Állami Levéltár igaz -
gatója volt, s tragikus körülmények kö -
zött, fiatalon vesztette életét. A Teleki
Napok keretében a római katolikus te -
metőben található síremlékét is meg -
ko szorúzzuk.

A szombat délelőtt könyvbe muta -
tó val, író-olvasó találkozóval foly ta -
tódik; igazi irodalomtörténeti cseme gé -
re – vagy csemegékre – számíthat kö -
zönségünk. Vendégünk ugyanis nem más,
mint Nyáry Krisztián könyvkiadó, író 
és irodalomtörténész, az „Így szerettek 
ők” és az „Igazi hősök” című könyvek 
szerzője! A Teleki Napok szombati

napján Könyvvásár is lesz, az Erdélyi
Virtuális Antikvárium és Könyvesbolt,
valamint a kolozsvári Idea Könyvtér
gazdag könyvkínálatával.

Délután „Várfalséta” címmel város -
néző barangolásra hívjuk az érdek lő -
dőket: Balogh Béla ny. levéltáros veze -
tésével járhatjuk végig Nagybánya haj -
dani várfalainak nyomvonalát, s hall ha -
tunk izgalmas történeteket a város múlt -
járól, épületeiről. Este borkóstolóval
és vacsorával lazítunk és zárjuk a na -
pot, amelynek ezúttal is különleges há -
zigazdái lesznek; a Teleki Zsigmond
által 1881-ben alapított Cha teau Teleki 
Borászat utóda, a népszerű Teleki, il let -
ve Cha teau Teleki borok termelője, a
magyarországi Csányi Pincészet kép -
viselői kínálgatják jobbnál-jobb bora i -
kat.

A programsorozat zárónapja ismét az
emelkedett gondolatoké és a méltóság -
teljes történéseké lesz: a veresvízi Krisz -
tus Király templomban ünnepi isten tisz -
telet keretében kerül sor ezúttal is az
idei Teleki Ösztöndíjak és Tele ki- em -
lékplakettek átadására, majd autó bu -
szos Emlékhelytúra keretében keres -
sük fel a Nagybánya-környéki Tele ki-
 emlékhelyeket, s tisztelgünk végül gróf
Teleki Sándor koltói szobránál és sír -
emlékénél.

A rendezvényt a Teleki család több 
tagja is megtiszteli jelenlétével, s mint
állandó kedves meghívottaink, ezúttal
is velünk lesznek a Kecskeméti Hu szá -
rok Hagyományőrző Egyesülete és a
Kiskun- Huszár és Honvéd Hagyo -
mányőr Egyesület képviselői.

A rendezvényekre a belépés ingye -
nes (kivéve a borkóstolót), a Ház i ro -
dájában és a rendezvényhelyszíneken
kihelyezett perselyekbe azonban kö szö -
nettel fogadjuk az adományokat. Vár -
juk olyanok jelentkezését is, akik szál -
lást tudnak biztosítani vendége ink nek.

A 2015. évi Teleki Napokat a Com -
munitas Alapítvány is támogatja!

(TMH)

A 2003 óta minden esztendőben kiosztott és kezdetben Szász György
nagy bányai vállalkozó által finanszírozott ösz tön díj – amelynek a nagy bá -
nyai  (és újabban a bányavidéki) első osztályosokat (is) segítő könyv a ján -
dék-pro g ram is részét képezi – 2005-től teljes egé szé ben a nagybányai ma g -
yar kö zös ség támogatásával működik.

Hogy idén is kioszthassuk a legjobb diákjainknak szánt támogatást, mind -
annyiunk se gít ségére szükség van. Az ösztöndíjalap, amelyet ezúttal is sze -
retnénk össze gyűjteni 1300 euró (900 euró a tanulmányi-ösztöndíjakra, kb. 400
euró a könyv a ján dék-prog ramra). Kérjük, 2015. május 8-ig jelezzék tá mo ga tá si
szán déku kat személyesen, vagy a Ház tele fon szá main.

SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Teleki Ösztöndíj: pályázati kiírás
és támogatási felhívás 2015-re

A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma
esztendőről-esztendőre ösztöndíjjal i -
gyek szik felhívni a figyelmet LEG KI -
VÁLÓBB nagybányai középiskolás di -
ák ja ink ra. A kiemelt összegű egyszeri
TANULMÁNYI-KÖZÉLETI ösz tön -
díjat – a nagy bányai ma g yar közösség
támogatásával – ezúttal is olyan IX- XII.
OSZTÁ LYOS diákoknak kívánjuk át -
nyújtani, akik a 2014/2015-ös tanév é -
lenjáró diák jai voltak és nem csak ta nul -
mányi eredményeiket illetően, hanem
az iskolán kí vü li KÖ ZÖSSÉGI SZE -
REPVÁLLALÁSAIK tekintetében is 

példát mutattak. Az ösztöndíj elnye ré -
sé re a NÉMETH LÁSZLÓ ELMÉ -
LE TI LÍCEUMBAN ma g yar nyelven 
ta nuló diákok nyújthatnak be pályá za tot!

Űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar
Házban, vagy ÁPRILIS 17-TŐL le -
tölt hető a telekihaz.erdely.org hon lap -
ról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki
és rö viden az osztályfőnök, valamint az
iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyá za to kat a Ház irodájában kell le ad -
ni, ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK 20
ÓRÁIG! Határidőn túl érkező pá lyá za -
tokat nem fogadhatunk el.

Májusban a nagyobbik utcai
homlokzattal folytatjuk a nagybányai 
Teleki-kúria felújítási munkálatait!
TÉGLAJEGY vásárlásával Te is hozzájárulhatsz
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 euró/gyé -
mánt) címletekben lehet vásárolni. Támogatóink nevét feltüntetjük inter ne -
tes oldalainkon, az idei munkálatok lezárását követően pedig újabb 5 nagy -
sze rű festményt sorsolunk ki erre a célra felajánlott csodálatos műal ko tá -
sokból, Kása Dávid, Bitay Zoltán, Kovács Bertalan, Szántó Andreász,
Győri Sánta Kinga, Kondrák Matyikó Margit, Vassy Erzsébet, Boar Szil -
via, Murádin Lovász Noémi, Láng Eszter, Potyók Tamás, Barkóczy Ve ro -
nika és Gonda Zoltán munkáiból.

KÖSZÖNJÜK a nagybányai és Nagybánya-környéki mag yar közösség, 
kö zel és távol élő barátaink eddigi és ezutáni segítségét!

Legutóbbi adományok: Orădan Etelka, Felsőbánya – 20 lej (2 db. egy -
sze rű téglajegy), Birkner és Bernhardt családok, Nagybánya – 100 lej (e züst),
Szilágyi Szilárd és családja, Luxemburg – 125 euró (gyémánt), Kemény Ká -
roly, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Kemény Klára, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű), Kemény Melinda, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Moldován Györ -
gyi, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Moldován Györgyi, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Kemény Zoltán és családja, Nagybánya – 50 lej (bronz), Kopányi
Má ria Henrietta, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Kopányi Mária Henrietta,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (2 db. bronz), 
Ulbrecht-család, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Molnos András, Csíkszereda
– 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű), Sáska Zsolt,
Pécs – 7 700 fo rint (ezüst), Salamon Katalin, Gyergyószárhegy – 100 lej (e -
züst), Murvay László, Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagybánya
– 100 lej (2 db. bronz), Miszti Matild, Nagybánya – 300 lej (arany), Ferenczi 
János, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Steiner Imre, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Csiszér Imre Csaba, Csíkszereda
– 300 lej (arany), Tóth Miklós és Katalin, Szigetvár – 100 euró (gyémánt),
dr. Dobránszki Radu Irén, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), id. Oszóczki Kál -
mán, Tatabánya – 300 lej (arany), Tóth Erzsébet – 50 lej (bronz).

Újabb idősgondozó képzés Nagybányán
Április 27-én indul a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet által, Nagy -

bányán,  immár második alkalommal szervezett idősgondozó képzés. 
A 360 órából álló képzésen 23 személy vesz majd részt, akik elméleti és

gya korlati órák keretén belül  sajátíthatják el a szakmához szükséges tudást.
A ta nu lók többek között a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezetének in -
téz mé nyeiben gyakorolhatják majd az elméletben tanultakat. A résztvevők a
tan folyam során a beteggondozással kapcsolatos kérdésekre kapnak majd vá -
laszt, megtanulhatják többek között a betegek illetve idősek gondozására, á -
po lására, egészséges étkeztetésére vonatkozó elméletet is. 

A képzést sikeresen elvégzők a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Mi -
nisz térium által és az uniós tagállamok által is elfogadott oklevélben része sül -
nek. 

A képzés a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, a Nagyváradi Ca ri -
tas Catolica és a Gyulafehérvári Caritas szervezetekkel közösen indított, „Part -
nerség a munkaerőpiaci esélyegyenlőségért” nevet viselő, a 2007-2013 Hu -
mán erőforrás-fejlesztési Operatív Pro gram  keretén belül az Európai Szo ci á -
lis Alap által támogatott projekt keretén belül valósul meg.
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 Miért ropognak az ujjaink?
Van, akit megnyugtat az ujjropogtatás, másokat viszont már a

hang is idegesít. Sőt szerintük még az ízületeket is károsítja ez. De
mitől ropognak az ujjaink?

A PlosOne-ban jelent meg egy cikk az ujjropogtatásról. Még MRI-t is be ve -
tettek e fontos tudományos probléma megoldására. Az egyik kaliforniai orvos,
Don ald Unger magán kezdett kísérletezni: ötven éven át ropogtatta naponta
legalább kétszer a bal kezén az ujjakat, a jobbat viszont békén hagyta. Fél év -
század alatt 18.520 alkalommal ropogtatta meg az ujjait – és semmi baja nem
lett. Mind a jobb, mind a bal keze egészséges maradt. Ezért a félévszázados kuta -
tásért a derék amerikai orvos 2009-ben megkapta a bolondok No bel-díjaként is
emlegetett IgNobelt - írja a Népszabadság On line.

Általában a ropogtatás nem jár negatív következményekkel – mondta a
Spiegel On line kérdésére Fritz Uwe Niethard, a német ortopédiai és ortopéd
sebészeti társaság (DGOOC) főtitkára. Akkor sem kell aggódnia senkinek, ha
nyomás és húzás nélkül is “kattognak” az ízületei. Egyes embereknél az ízületek
genetikailag lazábbak, mint másoknál. Ilyenkor ezek maguktól is ropognak.

Az már eddig is bizonyosnak tűnt, hogy bármilyen “ropogáskor” – mindegy,
hogy a térdben, a hátban vagy az ujjakban – az ízületi felületek elválnak egy -
mástól. Ilyenkor akár háromszorosára is megnövekedhet a folyadék által ki töl -
tött tér közöttük, és alacsonyabb nyomás alakul ki. Niethard szerint ilyenkor az
ízület körüli “burok” bekattan a nyomás miatt – ez adja a hangot.

Egy másik, még a hetvenes évekből származó elmélet szerint – a feltevé sek -
ről a házaipatika.com írt másfél éve – az alacsony nyomás miatt szén-dioxid és
oxigén gáz szívódik be az ízületi folyadékba. Itt a gázokból buborékok kelet -
keznek, aztán kipukkannak. A PlosOne-ben megjelent tanulmány mindent meg -
magyaráz.

Az Al berta Egyetem által vezetett nemzetközi kutatócsoport MRI-vel figyel -
te, hogy mi történik a ropogtatás során az ujjízületekkel: a videofelvétel szerint
az érintett területen pillanatok alatt egy üreg, egy vákuumszerű gázbuborék
alakul ki. A tanulmány vezető szerzője, Greg Kawchuk professzor – aki munká -
jukat egyszerűen „húzd meg az ujjam tanulmány"-nak nevezte – az MRI-nek
köszönhetően világosan látszik ez a buborék. A buborék átlagos élettartama 310
milliszekundum.

Kawchuk magyarázata szerint az ujjak ropogtatásakor az ízületek hirtelen el -
távolodnak, de nincs folyadék, ami pillanatok alatt kitöltené ezt a megnö veke -
dett térfogatot, így egy légbuborék jön létre a jól ismert hang kíséretében. A tu -
dósok szerint a szokásos ujjropogtatás, úgy tűnik, nem okoz hosszú távú káro so -
dást. 

                  Forrás: Népszabadság On line

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy -
sze rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az
nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi -

zonnyal vissza fog ide vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila legújabb köny -
vének előszavában. A Szép Mag yar Könyv 2012 versenyében döntős Erdély
Anno 1895–1944 című al bum szerzője ezúttal Torockót és környékét járja be
a régi képeslapok segítségével. Időutazás Erdély e csodálatos részében, mely
nem hiányozhat a termé szet sze retők köny vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi
főtéri antikváriumban.

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei második lapszáma
Tartalmából:
• Ősök nyomdokán, megújulás kü -

szöbén az Erdélyi Kárpát-Egyesület
• Iskolásoknak szól az EKE-napi

pá lyázat
• Készülődés az EKE idei, XXIV.

Vándortáborára, kacsintgatás Tusnád -
für dő felé

• A tusnádfürdői kéngödör
• Szélárnyékban: a Csalhóban lévő

Fântânele menedékház bemutatása
• Építészeti látnivalók a Sóvidéken
• Laposnyai vadászkastélyok
• Napfogyatkozás és asztrofotózás. 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület két ha vonta megjelenő, természetjárás, hon -
ismeret, környezetvédelem téma körö ket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy -
bá nyai Demokrácia Központban!

3 tavaszi saláta
Tavasszal mi is eshetne jobban, mint egy friss zöldségekből álló

finom saláta? Cikkünkben 3 ötletet mutatunk a zöldségek szerelme sei -
nek. (folytatás előző lapszámunkból)

Retekcsírás saláta
Hozzávalók
• 20 dkg cukkini
• 10 dkg pritaminpaprika
• 10 dkg retekcsíra
• fél fej fejessaláta
• 2 ek olívaolaj
• 1 ek méz
• 1 ek citromlé
Elkészítés
A cukkinit reszeljük le, a

paprikát kockázzuk fel, a sa -
látát vágjuk csíkokra, majd
egy nagyobb tálban keverjük 
össze a csírával. Locsoljuk
meg az olívaolajjal, a mézzel 

és a citromlével, a tetejét pedig díszítsük szezámmaggal és dióval.

Epersaláta
Hozzávalók
• 30 dkg eper
• jégsaláta ízlés szerint
• madársaláta ízlés 
 szerint
• 4-5 db hónapos retek
• 1 citrom leve
• mentalevél
Elkészítés
Mossuk meg a salátákat

és az epret. Előbbieket tép -
kedjük szét, utóbbiakat pe -
dig vágjuk ketté. A felkari -
ká zott retekkel tegyük egy
nagyobb tálba. A citrom le -
vét facsarjuk a tetejükre, de ha kedvünk tartja, balzsamecetet is csepegtethetünk
rá. Végül szórjuk meg friss mentalevelekkel a salátát és máris fogyaszthatjuk.

                          (femcafe.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.

• Katalinban eladó közművesített,
építkezésre alkalmas telek, 33 ár. 

Telefonszám: 0729500350.
• Ház külső szigetelésére mag yar út -

levéllel rendelkező munkást keresünk
Kanadába. Tel. 0742028284.

• VITA BENE kft – Munka he lye -
ket ajánlunk hölgyeknek otthoni be teg -
ápolás munkakörben Ausztriába. Fel ké -
szítő tanfolyamokat is ajánlunk. Tel.:
0740 077 491.

• Eladó jó állapotban lévő SINGER
típusú varrógép. Érdeklődni a 0362 –
803 522, vagy a 0771 – 738 541-es te -
lefonszámokon.

A nagybányai Gh. Sincai
Líceum 1965-ben végzett diákjai
50 éves é rett ségi találkozójukat
tartják május 16-án a fent említett
líceumban. Sok sze re tet tel várjuk
osztálytársainkat!

MEGEMLÉKEZÉS

Április 26-án lesz hat hónapja
an nak a szomorú napnak, amikor a
sze retett 

KOZMA ISTVÁN
szíve örökre megszűnt dobogni.
Sohasem halványul szívünkben em -

léked, / Sohasem szűnik meg lel künk
gyá sza érted. A gyászoló család 

Fájó szívvel emlékezünk
SZILÁGYI

ERZSÉBET MARGIT
halálának tizedik évfordulójára,

va lamint
SZILÁGYI ELEK

fogász
halálának nyolcadik

évfordulójára.
Emléküket kegyelettel őrízzük.
A Tóth család

„Ott pihensz, ahol már nem fáj
sem mi, S nyugalmadat nem zavarja
senki. / Életed elszállt, mint a
virágillat, De em léked ragyog, mint
a fényes csillag.”

Fájó szívvel emlékezünk 2014 ok -
tó ber 25-re, amikor a szeretett anya

SZÉKELY
ADRIANA JU DITH

született Szabó
örökre eltávozott szerettei köréből.

Emléke legyen áldott, nyugalma csen -
des. Soha el nem múló szeretettel

Családja

 
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága férj, édesapa, após, nagyapa

IZAI GYÖRGY
84 éves korában visszaadta

lelkét Teremtőjének. 
Nyugalma legyen csendes.
Köszönetet mondunk minda zok nak,

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

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal értesültünk
szeretett osztálytársunk

HALÁSZ ÁRPÁD
2015 április 14-én bekövetkezett 

haláláról.
Őszinte részvétünket fejezzük ki 

testvérének, Halász Györgynek és csa -
ládjának. Nyugalma legyen csendes.

Emlékét őrzik 1961-ben végzett
di áktársai Margit, Irén és Róbert.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind -
azok nak, akik szeretett halottunk

VÁRADI MÁRIA
nyugalmazott tanár (Mici néni)

temetésén résztvettek, sírjára
koszo rút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

VÁRADI MÁRIA
(Mici néni)

temetésén résztvettek, sírjára ko -
szo rút, virágot helyeztek.

Barbul Éva és Emese

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik az áldott emlékű

LASEK JULIANNA
született Záy

temetésén résztvettek, sírjára ko -
szo rút, virágot helyeztek, mély fáj dal -
munk ban osztoztak. A gyászoló család.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT
– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK

0262-215863; 0362-409464; 
0745-337534; 0753-464805

NAGYBÁNYAI OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Új Szót a régi főtéri
ANTIKVÁRIUMBAN,

illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól a Te -
le ki Mag yar Házban!

HÉTFŐN TÁNCHÁZ!
- 17 ó rai kez det tel ap rók játszó há za,
- 18 órától gyermektáncház
- 19 órai kezdettel táncház na gyob -

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

OLVASS NEKEM! – Szeretsz olvasni? Másokkal be szélgetni – könyvről,
olvasmányél mé nyeidről? Találkozunk minden szerdán 16 órakor, legközelebb
április 29-én, a Teleki Házban! Várunk szeretettel!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított és bővített ki -
a dás! Érdeklődni lehet a Teleki Ma -
g yar Házban, vagy a +40262212668, 
+40744919166 tele fonszá mo kon.

HAMAROSAN VÉGET ÉR
A TAKARÍTÓ KÉPZÉS

Április 29-én kerül sor a „Partnerség a munkaerőpiaci esély egyen lő -
ségért” nevet viselő, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet által a Nagy -
váradi Caritas Catolica és a Gyulafehérvári Caritas szervezetekkel közösen
indított projekt keretén belül, Nagybányán szervezett épület és jármű takarító
képzés vizsgájára. 

A képzésen résztvevő 22 személy még vizsga előtt, egy próbavizsga kere -
tén belül mérték fel tudásukat. 

A 120 elméleti és 240 gyakorlati órából álló tanfolyam során a résztvevők
megtudhatták többek között hogyan kell a kézi és elektromos takarító esz kö -
zöket, gépeket használni; hogy tervezzék meg tevékenységüket; hogyan kell
épületek belső tereit illetve tömegközlekedési járművek belsejét tisztítani és
csapatban dolgozni; hogy tartsák karban a munkaeszközöket; hogy ültessék
gya korlatba az egészségügyi, higiéniai szabályzásokat.

A vizsga szóbeli és írásbeli részén is jól teljesítő személyek az uniós tag ál -
lamok által elismert oklevélben részesülnek.

Baba-mama Klub
Minden szerdán délután 5 órá -

tól a Teleki Házban!
Mondikáljunk-mondókázzunk

együtt :) Szeretettel várunk!

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGYFÜRDŐ
legközelebb április 30-án / 0747017580 (Csoma Bea)
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FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Nem sikerült a bravúr: lemaradt
a négyes döntőről a Szeged

Nem jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes dön tő jé be a 
Szeged, mivel a Kiel elleni negyeddöntős párharcának vissza vá góján
31-23-ra kikapott.

Az már a sorsoláskor egyértelmű volt,
hogy a Tisza-partiak az egyik legerő -
sebb ellenfelet kapták, miután az előző
körben búcsúztatták a Bundesliga má -
sik élcsapatát, a Rhein-Neckar Lö went.
Ezúttal a német élvonal éllovasa, a há -
rom szoros (2007, 2010, 2012) BL- győz -
tes Kiel került az útjukba, amelyet a múlt
héten nagyszerű játékkal 31-29-re le -
győztek.

Kielben viszont gyorsan kiderült,
hogy ezúttal egészen más mérkőzést ját -
szik a két csapat. A hazaiak az 5. percre 
ledolgozták hátrányukat (3-1), majd so -
rozatban érték el góljaikat, miközben a
szegedieknek alig jött be valami. A né -
met együttes nagyon masszívan véde ke -
zett, a magyarok szinte nem is tudtak
tiszta lövőhelyzetekig jutni, a Kiel pe -
dig gyors támadásokkal egyre tete me -
sebb előnyre tett szert. A 11. percben már
7-2 volt az állás, majd a 18.-ra nyolc -
gó losra nőtt a különbség (12-4). Ettől
kezdve nagyjából felváltva estek a ta lá -

latok, s bár egy perccel a félidő vége e -
lőtt már kilenccel vezettek a hazaiak (18-
 9), a szünetre nyolccal vonultak a csa -
pa tok az öltözőbe.

A második félidő elején felcsillant a 
remény a felzárkózásra, de 20-13-as ál -
lásnál Zubai ziccert, Balogh pedig hét -
mé terest hibázott, majd megint nőtt a
különbség (22-13). Érdemi változás nem
állt be a játékban, legalábbis a Sze ged -
ben nem volt annyi, hogy közelebb fér -
kőzzön a remek napot kifogó ellen fe lé -
hez. Ugyanakkor küzdött, hajtott, en nek
eredményeként pedig döntetlenre hoz -
ta a második félidőt, s bár lemaradt a Fi -
nal Fourról, már a negyeddöntős sze -
rep léssel, illetve a Kiel otthoni legyőzé -
sével sikert ért el.

A mag yar csapat az első mér kő zé -
sen kettővel nyert, vagyis előnye nem
volt elég a Fi nal Fourhoz.

Férfi BL, negyeddöntő, vissza vá gó:
THW Kiel (német) - MOL-Pick
Szeged 31-23 (18-10);

Gólszerzők: Jicha 8, Vujin 7, Wi en -
cek 4, Toft Hansen 3, Pálmarsson 2,
Lundström 2, Duvnjak 2, Sprenger 1,
Weinhold 1, Ca nellas 1, illetve Käll -
man 5, Balogh 3, Vranjes 3, Zubai 3,
Ancsin 2, Bombac 2, Parrondo 2, Rob -
ledo 1, Ilyés 1, Hegedüs 1 .

Korábban:
MKB-MVM Veszprém - PSG

(francia) 34-28 (16-12). Továbbjutott:
a Veszprém, 58-52-es összesítéssel/

Kielce (lengyel)-Vardar Szkopje
(macedón) 33-31 (16-14). Tj.: a
Kielce, kettős győzelemmel, 55-51-es
összesítéssel.

Szombaton játszották:
Bar ce lona (spanyol) - Croatia Zag -

reb (horvát) 43-21 (23-10) . Tj.: a Bar -
ce lona, kettős győzelemmel, 68-44-es
összesítéssel.

A párharcok győztesei vehetnek részt
a Fi nal Fourban, melyet május 30-án és
31-én rendeznek Kölnben. (MTI)

Románia a női tenisz
világelitjébe jutott

Sírva fakadt Andreea Mitu (képünkön), miután vásárnap késő este
4:6, 6:4, 6:1-re legyőzte Montrealban a világranglista hetedik helyén 
álló Eugenie Bouchard-t, és ezzel vezetéshez juttatta Ro má niát a Ka -
na da el len zajló Fed Kupa-osztályozón.

A világranglista 104. helyén jegy -
zett sportoló bravúrja végül több lett „egy -
szerű” sikernél, hiszen amint az pár ó -
rá val később kiderült, diadala hoz zá já -
rult ahhoz, hogy Románia női te nisz vá -
logatottja 1992 után ismét visszatérjen
a sportág elitjébe, és jövőre immár a vi -
lágcsoportban küzdhessen Orosz or szág,
Csehország, Németország, Francia or -
szág, Olaszország, Hollandia és Svájc
társaságában.

A páros meccset ugyanis elve szí tet -
te a vendégduó, Alexandra Dulgheru
viszont előtte már beállította a feljutást
jelentő előnyt az összetettben, amikor
3:6, 7:5, 6:2-re legyőzte az első napon
Irina Begut megleckéztető Françoise A -

bandát. Románia legjobban rangsorolt 
teniszezője, a világranglistán harma dik
Simona Halep, mint ismert, nem vett
részt a tengerentúli tornán.

Érdekesség, hogy eleinte Bouchard 
sem akart, ám közvetlenül a torna e lőt -
ti héten meggondolta magát, és elvál lal -
ta, hogy szülővárosában adogasson a vá -
logatottal. Egyéniben aztán előbb Dul -
gherutól, majd Mitutól is kikapott, így
Kanada búcsúzott a nyolccsapatos él -
mezőnytől.

Mindeközben az is eldőlt, hogy o -
rosz- cseh Fed Kupa-döntő lesz majd no -
vemberben. A világcsoport elődön tő jé -
ben előbbiek a németeket, utóbbiak a
franciákat búcsúztatták. (Krónika)

Ham il ton simán nyert,
Räikkönen taktikusan előzte a 

hibázó Rosberget és Vettelt
Lewis Ham il ton nagyon simán győzött a Forma-1-es Bahreini

Nagydíjon, Kimi Räikkönen okosan taktikázott, és az utolsó előtti
kör ben megelőzte a hibázó Nico Rosberget, míg a többet is rontó
Sebastian Vettelt még Valtteri Bottas is megelőzte.

Felipe Massa ragadt a rajtrácson a
Bahreini Nagydíj felvezető köre előtt, az
elektromos hiba miatt a Wil liams bra -
zil ja csak a boxutcából rajtolhatott. A start
után Nico Rosberg támadta Sebastian
Vettelt a második helyért, de még Kimi
Räikkönen is megelőzte, így a Merce -
des német pilótája a negyedik helyre
csúszott vissza. Rosberg a negyedik kör -
ben agresszívan előzte meg a finn vi lág -
bajnokot, aki visszatámadt, de a német
nem hagyta magát. Rosberg ezen a fu -
ta mon, Vettel rontott a negyedik ka nyar -
ban, Rosberg utolérte, egy körrel ké sőbb
pedig meg is előzte.

Az első kerékcserét követően nem
változott az első három sorrendje, de 
Ham il ton vesztett az előnyéből, míg
Räikkönen eltérő taktikát választott. A
futam közepén Felipe Nasr támadta Fe -
lipe Massát, meg is előzte, de a duó a
mögöttük haladó Pas tor Maldonadóval 
még abban a körben kijött a boksz ut cá -
ba, ahonnan már a venezuelai jött ki
elsőként, az újonc pedig a trió végén
találta magát. A 33. körben Carlos Sainz
jr. versenye ért véget technikai problé -
mák miatt, a ralilegenda fia a kerék
rögzítésére panaszkodott.

A második kerékcserék után kez dett
beérni a Ferrari taktikája, ugyan Ham il -
ton megingathatatlan volt az élen, de
Räikkönen a nyomában volt, míg Vet tel
megelőzte a bokszban Rosberget, de a
négyszeres világbajnok ismét rontott,
így honfitársa harmadszor is meg előz -
te a futam során. Max Verstappen Toro 
Rossója is feladta a harcot. Vettel az el -
ső légterelő meghibásodása miatt újra
a bokszba kényszerült, ezzel az ötödik
helyre csúszott vissza.

A hajrá már unalmasan telt, Ham il -
ton simán nyerte a bahreini futamot,
Räikkönen viszont okosan taktikázott,
és az utolsó előtti körben megelőzte a
hibázó Rosberget, míg a többet is rontó 
Vettelt még Bottas is maga mögé uta sí -
totta.

A vb május 10-én, Spanyol ország ban

folytatódik majd.
A Bahreini Nagydíj pontszerzői:
1. Lewis Ham il ton (Mercedes)
1:35:05,809 mp
2. Kimi Räikkönen (Ferrari) +3,380

mp
3. Nico Rosberg (Mercedes) +6,033 

mp
4. Valtteri Bottas (Wil liams- Mer ce -

des) +42,957 mp
5. Sebastian Vettel (Ferrari)

+43,989 mp
6. Dan iel Ricciardo (Red Bull- Re -

nault) +1:01,751 mp
7. Romain Grosjean (Lo tus- Mer ce -

des) +1:24,763 mp
8. Sergio Perez (Force In dia-Mer -

cedes) +1 kör
9. Danyiil Kvjat (Red Bull-Renault) 

+1 kör
10. Felipe Massa (Wil liams- Mer -

ce des) +1 kör. (SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


