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A Nagybányai Szent István Napok
rendezvénysorozat további programjai

2015. AUGUSZTUS 13-22.
Augusztus 14., péntek:

A PROF. CAFE STRINGS vo -
nós négyes kon certje

Helyszín: Szentháromság templom
-  19.30 óra

Augusztus 16., vasárnap:

Szent István király napi búcsú -
ünnepi szentmise a Szentháromság
temp lom előtti téren - 19 órától. Ün ne pi
szónok Ft. Böjthe Csaba ferences atya.

Augusztus 17., hétfő:

Szavaló- és énekverseny 
Jelentkezni lehet Czol Ernőnél tel.:

0763-373541
Helyszín: Szentháromság templom

-  17 óra

Augusztus 18., kedd:

Orgonaest - Odongto Bernadette 
nagy bányai orgonaművész koncertje

Helyszín: Szentháromság templom
-  19.30 óra

Augusztus 19., szerda:

A Torpedó együttes szabadtéri
rockkoncertje

Helyszín: Cinterem  -  20 óra

Augusztus 20., csütörtök:

A Schola Rivulina szabadtéri kon -
certje

Helyszín: Cinterem - 20.30 óra

Augusztus 21., péntek:

Hungarikum-est
A 2015-ös évi Szent István Napok

rendezvénysorozat keretében, a nagy -
bányai RMDSz ÚJ FEJEZET cso port -
jának a szervezésében, a Szenthá rom -
ság Plébánia társszervezésében, a Má -

ramarosi Mag yar Vállalkozók Egye sü -
letének fővédnökségével idén is sor ke -
rül a zenés hungarikum-est megren de -
zésére, SZENT ISTVÁN-est címmel,
2015. au gusz tus 21-én, pén te ken 19 ó -
rától az óvárosi Schön herr- házban (Fon -
tana étterem)

Augusztus 22., szombat:

Zongoraest - Mares Hanna, a
nagybányai Ze neművészeti Líceum
diákjának koncertje

Helyszín : Szentháromság templom 
-  19.30 óra

A szervezők mindenkit
szeretettel várnak a

programokra!

Irassa gyermekét
a Németh Lászlóba!

A következő tanévben az iskola három elő ké szítő
osztályos gyermeknek ösztöndíjat biz tosít, e gész tanév 
idejére - a MAVÁSz (Máramarosi Mag yar Vállalkozók
Egyesülete) tá mogatásával. 

Ezen kívül a délutáni programban részt vevő 0-IV.
osztályos diákok étkeztetésének (ebéd) anyagi költ sé geit is biztosítja - az
Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület által elnyert pá lyázat segítségével. 

Továbbá: a Németh László Elméleti Líceumban mindennemű kulturális,
sport és szó rakoztató foglalkozás ingyenes, óvodától XII. osztályig, az iskola
megtéríti diákjainak a versenyeken való részvételi díját és útiköltségét  - a
Schola Pa ren tis Egyesület hozzá já ru lásával.

Az iskola ugyanakkor megtéríti a vidékről ingázók teljes útiköltségét és a
tömegközlekedéssel érkező k havi bér letének 50%-át.

Iratkozni lehet az iskola titkárságán: Luminişului utca, 1. szám, tel.: 0262-
213 586.

További
koncertek a

Főtér Fesztiválon
A Tankcsapda (szeptember 18.) 

és LGT-Somló Tamás és zenekara 
(szeptember 19.) koncerteken kívül 
a 10. Főtér Fesztiválon a követ ke ző
koncertek lesznek még: Nagy bá nya
Bár, a Lendvay Márton Színjátszó 
Kör koncertje a nagyszínpadon (szep -
tember 18., péntek), Berena zene -
kar (szeptember 19., szombat), Tor -
pedó együttes (szeptember 19., szom -
bat), Schola Rivulina koncert (szep -
tember 20., vasárnap). 

A képen: a Schola Rivulina
koncertje a tavalyi
Főtér Fesztiválon

Garabonciás
Bábos Tábor

A nagy érdeklődésre való te -
kintettel két alkalommal is meg -
szervezzük idei bábostá borun kat!

1. alkalom: 2015. augusztus 31–
szep tember 5. (záróelőadás szep tem ber
6-án)

2. alkalom: 2015. szeptember 7–12. 
(záróelőadás szeptember 13-án)

A tábor vezetői: Bertóti Johanna dra -
maturg és Gál Orsolya bábkészítő. 

A szervezők szeretettel várják azo -
kat a kisiskolásokat (előkészítő osz tá -
lyosokat is), illetve a kiemelkedő ér -
deklődést mutató V-VIII. osztá lyoso kat,
akiket vonz a bábszínház. A helyek szá -
ma korlátozott, ezért érdemes minél ha -
marabb jelentkezni. A két táborba össze -
sen 50 gyermeket tudunk fogadni, je -
len pillanatban még 20 szabad helyünk 
van!

A napközi tábor játékos keretek kö -
zött vezeti be a jelentkezőket a báb szín -
ház világába. A különböző színész gya -
korlatokon, zenés foglalkozásokon, a já -
tékokon túl nagy hangsúlyt kap a báb -
készítés, és természetesen maga a bá -
bozás. A tábor végére a résztvevők je -
leneteket mutatnak be a maguk ké szí -
tette bábokkal.

Információk és jelentkezés a Teleki
Házban személyesen, vagy a 0740-
 751490 telefonszámon! (TMH)

Üzletemberek találkozója -
MAVÁSZ 7. konferencia

Helyszín: a Fontana étterem konferenciatereme a
Schönherr-házban, Nagybánya, Cloşca utca 11.

Időpont: 2015. augusztus 21., pén tek.
Pro gram:
16.00-16.25 óra - A vendégek fogadása
16.25-16.30 óra - A vendégek köszöntése - Bo dor

Melinda elnök
16.30-17.00 óra - Lehetőségek a mag yar-román kor -

mányközi gazdasági megállapodások  mentén
Előadó: Mile Lajos főkonzul - Magyarország ko lozsvári főkonzulátusa               
Kérdések megválaszolása
17.00-17.30 óra - „Életet fakasztó vezetés”
Előadó: Román János katolikus esperes - Szentháromság plébánia
Kérdések megválaszolása
17.30-18.00 óra - Előadás - A történelmi Cinterem új arculata
Előadó: Paskucz Ştefan műépítész  -  9 Optiune KFT
Kérdések megválaszolása
18.30-19.00 óra - Kötetlen beszélgetés (kávé és üdítő)
19.00 óra - Szent István-est 
Belépő: az egyesület tagjainak ingyenes, a konferencia iránt érdeklődő nem

tagoknak pedig 15 lej a részvételi díj.
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Egyházi hírek
* Vasárnap 13.00 órai kezdettel u -

ni tárius istentisztelet lesz az evan gé -
likus templomban.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel  10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit, ugyan ak -
kor szombaton a kolozsvári egy ház me -
gye felügyelői tanácsos gyűlése és egy -
házmegyei presbiteriumi gyűlése is lesz.

Bunda Csilla Annamária

Felsőbányai olvasóink
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót mostantól
az Andrea virág üz letben (Guti -
nului utca, 15. szám) is vásá rol -

hat nak, hétfőtől szombatig
naponta 8 és 17 óra között.

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a
nagybányai óvodák és napközik területén:

A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai, iratkozás a Né -
meth László Líceum titkárságán, str. Luminişului 1., tel.: 0262-213586:

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724-865299, Vincze Melinda tel.: 0735-500526

8-as Sz. Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda, tel.:
0735-501201

12-es Sz. Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát Etelka,
tel.: 0742-027848

Wal dorf napközis csoport str. Luminişului 1. (a Németh László Elméleti
Líceum épületben), óvónő: Kerekes Gabriella, tel.: 0742-146735

További nagybányai óvodacsoportok,
iratkozás az óvodák titkárságán, vagy az óvónőknél:

30-as Számú Napközi óvodacsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657

30-as Számú Napközi napközicsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónők: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175, Tönkő Anita, tel.:  0741 531 524

20-as Számú Óvoda, B-dul Bucureşti 20. (Eurohotel-el szemben), óvónő:
Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

Step by Step Óvoda (napközicsoport), str. V. Babeş 2. (a volt Ciocan utca vé -
gén), óvónők: Torkos Erika, tel.: 0740 811908, Ma jor Kinga, tel.: 0765 161 986

Otilia Cazimir Napközi, str. Banatului (V. Alecsandri - Hatvan negyed),
óvónők: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977, Munteanu Erika, tel.: 0745148630

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg
elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képvi se lő -
jénél, tel.: 0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

                      Iratkozás nagybányai
                     mag yar óvoda- és

                      napközicsoportokba -
2015-2016 - FRISSÍTVE

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.

10. Főtér Fesztivál - 
Nagybányai Mag yar 

Napok
Szeptember 18-20.

Szeretettel meghívunk minden nagy -
bányai és bányavidéki magyart a 10. Fő -
tér Fesztiválra, a Nagybányai Mag yar Na -
pokra. Jegyezzük fel ezt a dátu mot nap -
ló ink ba, ne tervezzünk más prog ra mot,
hiszen három napig ismét mi énk lesz a
tér! Tanévkezdés utáni hét végén gyűl -

jünk ismét össze, ünne pel jünk és szó ra koz zunk együtt Nagy bánya törté nelmi
központjában, a régi főtéren. Ha za várjuk a vá rosból és vi dékéről el származott
testvéreinket, le gyen ez a ta lálkozás az e gyütt lét kel lemes alkalma.

A Főtér Fesztivál egy lehetőség élő közösségünk színrelépésére - intéz mé nye -
ink, civil szervezeteink, egyhá za ink és isko lá ink tevékenységének be mu tatá sá ra,
e zek önnálló program szer vezésére vagy résztvételére. Az aktív nagybányai kö -
zösségi élet ebben a há rom napban kül térre teheti át tevé kenységének hely szí -
nét, szórakoz tat hat, szórakozhat - mind ezt kultúráltan és a kultúra eszközeivel, pél -
dát mu tat va és tisztelve városunk és közös sé günk hagyományait. A ren dez vény so -
rozat a nagybányai magyarság nagy ün ne pe, a találkozás, szórakozás és kö zös -
ségépítés közege.

A Főtér Fesztivál szervezője a Fő tér Fesztivál Egyesület, a rendezvény part -
nerei: a Teleki Mag yar Ház, a Nagy bányai RMDSz és a Németh Lászl ó El méleti
Lí ceum.

Előre is köszönjük a várható közel nyolcvan támogató áldozatkészségét, in -
tézmények, cégek és magán sze mé lyek lelkes segítségét.

Találkozunk szeptember 18-án, ad dig is figyeljék híreinket, fel hívá sa in kat.
(Pintér Zsolt)

Falusi
pillanatkép

Gulyakihajtás. Reggelenként a fa -
lu távolabbi részében élő állattartó
gazdáktól indult (és ma is a legel te -
té si időszakban) a gulyás vagy a so -
ros gazda terelési műveletével egé -
szen a legelőig. Ilyenkor kinyílnak a 
kiskapuk a tehenek és borjak előtt,
gazdáik egy pár szóra még meg áll -
nak szomszédjukkal vagy utcabeli -
jeikkel. Legelső szavak, amiket egy -
máshoz intéznek:

- Na, fe’kőtt szomszid, hogy alutt?
Aztán olyanok hangzanak el, mint: 
- Az iccaka e’vitte a róka két tyú -

komat a ház mellű’, me’ nem ültek
bé este az ülőbe.

- Nagyon kéne egy kis eső a pa -
lán toknak, me’ mind e’száradnak.

- Jó lenne mán egy kis jó idő, me’
le kéne arassam a búzámat.

- Betívedt valami kóbori kutya a 
konyhába’, míg fejni vótam az ólba, 
és megette a nagyobbik ediny ko cso -
nyát.

- E’vitte az öjjű a magkokasnak
valót, míg színáji vótunk oda.

- A Pista fijának ákcsidentye vót 
olaszba a tegnap estefelé...

Olyan ez számukra, mintha uno -
kájuk az internetről holmi fontos hí -
reket olvasna nekik, immár koro so -
dó állattartó gazdáknak. Csak ez e -
gészen más, emberibb, testközelibb.

És nap mint nap ennek a pár perc -
nek is örülnek. Aztán minden el csen -
desedik, és megy mindenki a dolgá -
ra. Csak nehogy évek múltán a gu -
lyakihajtási művelet is végleg el csen -
desedjen, és az üzletben vagy az au -
tomatánál vásárolja meg napi vagy
heti tejecskéjét magának az egy vagy
két bottal közlekedő falusi, már csak
volt gazda. A jelek erre mutatnak.

Vicsai György
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Színház az egész világ és a PMN is
Klasszikus és igazi színdarabok, hol egy dívára és egy zon go -

ristára, hol flamencóra, hol ép és sérült művészek különleges já -
tékára átszabva, sztárparádét felvonultatva – Thália vitat hatat la -
nul Szatmárnémetibe költözik.

Valóságos mini-színházi fesztivál zaj -
lik majd a Partiumi Mag yar Napokon,
hiszen a nyolc nap alatt hat, hazai és
magyarországi sztárokat felvonultató e -
lőadás – igazi csemegék –  kerül be mu -
tatóra, s a közönség az önfeledt és mi -
nőségi szórakozáson túl segítséget is 
nyújt. Ugyanis az augusztus 10-től meg -
vásárolható, jelképesen 1 lejes belé pő -
jegyek árából befolyt összeget a Szat -
márnémetiből elszármazott és jelenleg
Gyimesközéplokon élő, hároméves, si -
ketnéma Hudák Hanna cochleáris im -
plantációs műtétjének féléves utóke ze -
lését támogatják.

Már az első, augusztus 17-i, a Szak -
szervezetek Művelődési Házának nagy -
termében 19 óra 30 perctől bemutatott 
előadás különlegességnek számít. Fe de -
rico Gar cia Lorca utolsó és talán leg -
jobb drámája, a Bernarda Alba háza –
flamencóra átszabva. A drá mairo da lom
egyik gyöngyszemét Béres László, a Ko -
lozsvári Mag yar Op era művészeti ta -
nácsadója álmodta színpadra – flamen -
co zenével és tánccal. Szenvedély, tűz,
féltékenység, tánc, gyász és magány –
az előadás nyelvezete a rövid és tömör
replikákra lecsupaszított lorcai szöveg
és a fla menco világának (tánc, zene, é -
nek) találkozásából született és szüle -
tik meg újra és újra a békéscsabai Jókai 
Színház művészeinek előadásában. Az
Andalúziában játszódó történetet át szö -
vi a spanyolos temperamentum. Ber nar -
da Alba otthonát – férje halála után –
bör tönné változtatja, ugyanis a hagyo -
mányoknak megfelelően a nyolcéves
gyász ideje alatt a kinti világra néző
minden ajtó és ablak becsukódik. Ez bol -
dogtalanná teszi a zordon, kemény aka -
ratú asszony és más-más természetű le -
ányai életét. A házban élők nőisége pusz -
tulásra van ítélve, börtönükből az út csak
fizikai vagy szellemi szabadságuk tel -
jes feladásához vezet. A Halál kat lan -
ból csak holtan, vagy tébolyultan lehet
szabadulni.

Németország 1938-ban lerohanja A -
usztriát – Lola Blau színésznő Bécsben 
és ráadásul zsidó származású. Élete, kar -
rierje derékba törik, sorsa tipikus II. vi -
lágháborús emigráns-sors. A háború bor -
zalmai elől egy élhetőbb élet remé nyé -
ben Ausztriából, először Svájcba, majd
Amerikába menekül. Színházra vá gyik,
de csak éjszakai kabarészínpadokig jut,
majd Amerikában sikeres lesz, szex -
szimbólummá válik. A háború után A -
usztriába hazatérve azzal szembesül,
hogy hazájának nincs szüksége rá. Lola
Blau nem hős, csak egy azok közül. a -
kik túléltek. De kicsoda is az igazi Lola 
Blau? Lola Bécsben, Svájcban, Ameri -
kában! Lola színésznő, kabaré-é nekes -
nő, revüsztár! Lola az elhagyott nő, az
üldözött menekülő, a dicsőségben süt -
kérező. Melyik az igazi Lola Blau? Ter -
mészetesen mindegyik. Georg Kreis ler
egy színésznőre és egy zongoristára írt
nagysikerű musicalje kedden, au gusz -
tus 18-án, 19 óra 30 perckor kez dő -
dik a Szakszervezetek Művelődési Há -
zának kistermében.

Komámasszony, hol a stukker? –  kér -
dezik augusztus 19-én, szerdán este a
budapesti József At tila Színház közis -
mert sztárjai. Hiszen nem túl gyakran
fordul elő egy átlagosnak mondott élet -
ben, hogy öt különböző embert bezár -
janak egy ablak nélküli szobába, majd 
közéjük dobjanak egyetlen egy pisz tolyt.
A furcsa és akár drámainak is fel fog -
ható színpadi társasjátéknak pedig ez a
lényege. Az juthat ki, azé lehet a kulcs,
akinél a fegyver van. A fegyver pedig
körbejár. Mindenkinél elidőzik így a
szabadság esélye, és a többiek feletti
hatalom lehetősége. Lehetne a történet
akár egy lélektani dráma, mégsem az.
Inkább bohózat, amiben az abszurd
helyzet szolgáltat alkalmat arra, hogy
kinevessük a raboskodó ötöst, miköz -
ben szentül hisszük, ha mi lennénk ott,
inkább a szabadság kellene, mint a ha -
talom. Vajon mi a végkifejlet? Elsül-e

Nemcsák Károly, Ujréti László, Sze red -
nyey Béla, Koncz Gábor és Fila Balázs
kezében a fegyver? És hogyan jutnak
ki – kijutnak-e egyáltalán, a kisem ber -
ből lett alkalmi hatalmasok a szobá ból?

7/7 – Augusztus 20-án, 20 órától
az Ács Alajos Játékszínben. Az első pil -
lan tás ra furcsa előadáscím egy csodá la -
tos moz gásszínházi előadást takar. Egy
nő, hét szerepben. Baczó Tünde, a te mes -
vári Csi ky Gergely Állami Mag yar Szín -
ház mű vésznőjének előadása egy jól is -
mert Sha kespeare idézetből inspi ráló dott
egye temes nő-történet. „Színház az e -
gész világ/ És színész benne minden fér -
fi és nő:/ Fellép s lelép: s mindenkit sok 
szerep vár/ Életében, melynek hét fel -
vonása/A hét kor...” – mondja Shake -
speare Ahogy tetszik című drámájában
Jaques. És valóban: szerepek vannak.
Szerepek, amelyeket mi írunk ma gunk -
ra, szerepek, amik a társadalom állan -
dóan változó elvárásaiból fakadnak, sze -
repek, amelyeket mások aggatnak ránk 
és szerepek, amelyek mindezeken túl mu -
tatnak. És hol vagyunk mindeközben mi?
Lehet-e egyáltalán beszélni valakiről a
szerepei nélkül? Baczó Tünde táncos,
koreográfus ezt a jelenséget és ezt az é -
letérzést kutatja. Hét szerep egyetlen nő
történetre írva. Személyes tapasz ta la tok,
melyek az alkotócsoport előadásában
egyetemessé válnak. A 7/7 nem il luszt -
rál ni akar, csak mesél. Mozgással, gesz -
tussal, képpel, zenével próbálja végig -
járni az emberi élet hét lépcsőfokát. Ki -
próbálni és felpróbálni minden sze re pet,
gyereknek, diáknak, szerelmesnek, mun -
kásnak, anyának, bölcsnek és öregnek
lenni. Baczó Tünde finom mozgás vi lá -
gát Cári Tibor UNITER-díjas zene szer -
ző zenéje gazdagítja és segíti.

Valahol Európában … Szatmár né -
metiben, augusztus 21, pénteken este 
a Szakszervezetek Művelődési Házá nak
nagytermében sérültek és egész sége sek
együtt a színpadon. A soproni KO MISZ
és dESZKA Társulat előadásában me -
sét, történetet láthat az, aki szóra ko zás -
ra vágyik. Szerelem, dráma, akció, gyil -
kosság, humoros jelenetek. Mindezek

mellett ott áll az aktualitás, amelynek
témája egész terjedelmében ráillik a mai
Európára. Hatalom kontra társadalom.
Rendszer kontra emberek, sorsok. Nem
tudjuk ki kicsoda és hova tartozik, csu -
pán érzékeljük az ellentétet, a jót és a
rosszat. Nincs kimondva semmi és sen -
ki. Mindenki eldöntheti, hogy éppen mit
szeretne látni. A társulat első nagy szín -
házi darabjának fő mondanivalójával in -
dul az előadás. „Legyetek jók, ha tud -
tok...” – talán annak a darabnak a foly -
tatását láthatjuk. Hasonló téma és sze -
re pek, csupán egy másik korban. Ha son -
ló, mivel itt is felmerül a két választ -
ható út, amely meghatározza életünket. 
Különböző, hiszen a Legyetek jók, ha
tudtok című előadásban a jó oldal mu -
tatkozik meg a választás területén, je -
len esetben meg a rossz, a gonosz oldal 
kap választási lehetőséget. „A rend szer”
vajon folytatja a negatív hadjáratot és a 
végén egyedül marad, vagy a jót vá -
lasztja? Erre a kérdésre már az előadás
elején választ kapunk, hiszen a jövővel 
indul a cselekmény. És a válasz mellett 
ismételten felfedezhetjük: a művészet
világa határtalan s ha vannak is néha
bizonyos akadályok vagy korlátok, a -
zok átléphetők – legjobb példa erre az
integrált társulat, amely a Komédiás In -
tegrált Színház (ismertebb nevén: KO -
MISZ) a zsirai Fogyatékosok Otthona te -
hetséges, színjátszást kedvelő és szí ve -
sen művelő lakóiból, valamint a sop ro -
ni Eötvös József Evangélikus Gim ná zi -
um és Egészségügyi Szakközépiskolá ban
működő dESZKa Társulat tagjaiból áll.
Akik megpróbálják a fogyatékkal élők
világát közelebb hozni az épekéhez és
játékuk során azt kívánják hangsúlyoz -
ni, ami közös, ami összeköti őket, s nem
azt, ami szétválaszt.

A PMN mini-színházi fesztiválja au -
gusztus 24-én, hétfőn, 19 órakor a
szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatának előadásával zárul
–  Szécsi Pál és Domján Edit viharos, de
annál bensőségesebb szerelmének tör -
ténete elevenedik meg a Két összeillő
em ber során.

A Szent István Napok 2015 rendezvénysorozat keretében, a
nagybányai RMDSz ÚJ FEJEZET csoportjának a

szervezésében, a  MÁRAMAROSI MAG YAR VÁLLALKOZÓK
EGYESÜLETének fővédnökségével, valamint a

SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében idén is sor
kerül a zenés hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2015. augusztus 21-én, pén teken, 19 ó rától az ó városi Schön herr-
 ház ban (Fontana étterem, Cloşca utca, 11. szám).

Az idei est műsorából: a nyír egy házai Móricz Zsigmond Szín ház mű vé -
szeinek zenés-vidám előadása, élő szalonzene és min den idők legjobb mag -
yar tánc ze néje. Részvételi díj 85 lej/fő (a részvételi ár többfogásos hun ga ri -
kum vacsorát és italsort tar tal maz).

Érdeklődni, belépőt foglalni a követ kező telefonszámon le het: 0745 363 441.
Belépőt váltani a nagybá nyai RMDSz- székházban (Fel ső bányai u. 1. sz.),

valamint a Vállalkozók E gye sületének irodájában lehet, előzetes te lefonos
egyeztetés során: Unirii sugárút 16. sz., 30A iroda, telefon: 0722 356 724.

Az ünnepi estet megelőzően kerül sor a  Máramarosi Mag yar Vállal ko zók E -
gye sületének (MAVÁSz) konferen ci ájára, amely ugyanazon a hely szí nen lesz
meg tartva (további információk a konferenciáról a sajtóban).

  Mindenkit sok szeretettel várunk!

Röviden:

Nagybánya Municípium Kulturális Nagykövete
Ezt a megtisztelő címet nyerhetik el azok, akik jelentősen hozzájárultak a me -

gyeszékhely értékeinek a népszerűsítéséhez – erről döntött nemrég a Városi Ta -
nács. A Nagybánya Municípium Kulturális Nagykövete cím mellett különféle más
elismeréseket és érdemrendeket is kioszthat ezentúl a városvezetés azoknak, a kik
hozzájárultak Nagybánya népszerűsítéséhez. Ezek a címek bizonyos értelemben 
a Tiszteletbeli Polgár címet helyettesítik, illetve arra nyújtanak alternatívát.

Máramarosi erdei gyümölcsök
külföldön gyártott joghurtokban

Több mint 150 tonna erdei gyümölcsöt tervez idén begyűjtetni a Máramaros
Me gyei Erdészeti Igazgatóság. Miután a különféle erdei gyümölcsöket leszedik
és becsomagolják, külföldre, egészen pontosan Németországba viszik, ahol az e -
gyik neves joghurtgyár hasznosítja azokat.

Mivel a romániai erdei gyümöl csö ket bio-gyümölcsökként tartják számon,
igen keresettek külföldön. Ezzel magya rázható, hogy a németországi üzem több
mint 1 800 eurót fizet, ÁFA nélkül, egy tonna áfonyáért. A tervezett mennyi ség -
ből eddig 10 tonna áfonya és 2 tonna szedret vettek át a felsőbányai gyűj tőpont nál.

Ellenőrzések
Összesen több mint 15 ezer lejnyi büntetést róttak ki az elmúlt napokban a Me -

gyei Fogyasztóvédelmi Igazgatóság ellenőrei az üdítőket árusító kereskedelmi egy -
ségeknél megejtett ellenőrzéseik során. Hiányosságokat elsősorban a termékek
címkézésével, illetve szavatossági idejükkel kapcsolatban tapasztaltak.

23 kereskedelmi egységet látogattak meg az ellenőrök. A vizsgálatok során 36
liter lejárt szavatosságú üdítőitalt fedeztek fel, és több esetben tapasztalták, hogy a ter -
mékekről hiányzik a román nyelvű címke, illetve hogy egyes alkotóelemek nem
szerepeltek a termékleírásban. (Az emaramures.ro nyomán összeállította: Tamási At tila)
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A felsőbányáról elszármazott
magyarok találkozója 1905-ben

Városunkban először 1905. augusztus 15-én ren -
dezték meg ezt a találkozót.

A Felsőbányai Hírlapra, korabeli tudósításokra, 
családi levelekre támaszkodva elevenítem fel ezt a
bensőséges, felemelő találkozót, amellyel Pain La -
jos helytörténész is foglalkozott Egy polgármester,
aki fejezetet írt Felsőbánya történelemkönyvébe cí -
mű tanulmányában, amelyet Pain Lajos-Hit ter Fe -
renc Felsőbányai arcképcsarnokában olvashatjuk.

A Nánássy-nyomdában 108 példányban készült
meghívóban többek között ezt olvashatjuk: „A szü -
lő város édesanyaként várja rég nem látott fiait. Ez a 
találkozó tanúsítani fogja, hogy a múlt és a jelen el -
választhatatlanul összeforr.” 1905. augusztus 4-én, 
a késő délutáni órákban a felsőbányai vasútállo má -
son Farkas Jenő polgármester, Pap Márton szám -
ve vő, a Felsőbányai Hírlap első felelős szerkesz tő je
és Münnich Sándor gazdasági tanácsos fogad ta a
meghívottakat.

Augusztus 15-én délelőtt 11 óra körül Farkas Je -
nő a városháza tanácstermében üdvözölte Felső bá -
nya idegenbe szakadt fiait. Szmik Lajos budapesti ügy -
véd és Battyán Pál belényesi lelkész mondtak be szé -

det. Ezután a találkozó résztvevőit a piacon lefény -
ké pezték.

A Korona vendéglőben ízlésesen megterített asz -
talok várták a meghívottakat. Amikor a konyha aj -
taja kinyílt, ínycsiklandó illatok csapták meg a ven -
dégek orrát.

A pincérek büszkén szolgálák fel a következő fo -
gásokat: húsleves, palacsinta velővel, tűzdelt bél szín
krumplipürével, töltött káposzta sertéshússal, sült li -
ba és kacsa, kappansült dinsztelt káposztával va ní -
lia-, citrom- és eperfagylalt, sör, síkárlói bor, bik szádi 
és máriavölgyi ásványvízzel.

A fogások között Pap Márton elszavalta egyik ver -
sét, amelyben Felsőbánya termézeti szépségeit, pél -
dául a Bányi-hegyet, a „kis hegykirályt, a bükkös ö -
lén ringó” Bódi-tó varázsát dicséri. Báthy Imre 48- as
főhadnagy a dicsőséges múltra emlékezett.

A meghívottak olyan problémákról is beszél get -
tek, amelyek ma időszerűek.

A polgármester arról tájékoztatta a meg hívot ta -
kat, hogy a fő bevételi források az adók, az erdő gaz -
daság, a városi malom és a közfürdő voltak. Ma már
csak az idősebbek emlékeznek arra, hogy a múlt szá -

zad hatvanas éveinek a végéig városunk lakosai a
mai piac melletti fürdőben is tisztálkodhattak.

Az is felvetődött, hogy Felsőbányán még egy be -
vételi forrást és új munkahelyeket lehetne teremteni
turistákat csalogató nyaralók építésével. A városi
ta nács azt tervezte, hogy ingyen ad telket és előnyös
áron építőanyagot a felépítendő kis villák tulaj do -
nosainak. Kerekes Sándor helybeli építőmester el -
ké szítette egy kétszobás, téglafalú, zsindellyel fedett
nyaraló tervrajzát.

A meghívottak több száz koronát adományoztak
egy szökőkút felépítésére, és elégedetten jegyezték
meg, hogy Budapestről Szatmárnémetibe átszállás
nélkül utazhatnak. Akkoriban Szatmárról útlevél nél -
kül juthattak el Kárpátaljára is.

A találkozót hajnalig tartó táncmulatság zárta.
Jóska derék bandája szolgáltatta a táncra csábító
muzsikát. Az első négyest 36 pár táncolta. A fel ső -
bányai hölgykoszorú tagjai, Farkas Jenőné, Báthy Ju -
liánna, Dimand Károlyné keveset ültek a táncterem
fala melletti székeken, mert mindegyik városunkból
elszármazott felkérte őket.

1945 óta városunkban nem szervezték meg az ide -
genbe szakadt felsőbányaiak találkozóját. Talán a
közeljövőben ismét lesz egy ilyen, a szülőföldhöz va ló 
ragaszkodást, a nemzedékek közötti kapcsolatokat,
az összetartozást erősítő rendezvény Felsőbányán.

Boczor József

55 éves érettségi
találkozó

Máramarosszigeten
Nemrég tartották Máramarosszigeten 55 

éves találkozójukat az úgynevezett Vegyes
Kö zépiskola (Şcoala Medie Mixtă) 1960- -
ban végzett diákjai - tudtuk meg Kirchmajer 
Ferenc szinérváraljai tanártól, aki 1956 és
1960 között maga is a szigeti tanintézmény
diákja volt.

Mintegy ötvenen kezdték el a mag yar forradalom
évében a középiskolát, ebből páran lemorzsolódtak,
így csak 45-en érettségiztek. Érdekes és említésre mél -
tó dolog, hogy a diákok 80%-a tanult tovább a lí ce -
um elvégzése után, és végzett el legalább egy 2 éves
technikumot. Volt akiből orvos, állatorvos, gyógy -
szerész lett, többen pedig a tanári pályát választották.

Az 55 éves találkozóra 15-en mentek el. Az osz -
tály egyharmada már nincs az élők sorában. A fenn -
maradó egyharmad pedig vagy nem volt elérhető,
vagy betegsége miatt nem lehetett jelen a találkozón. 
Az egykori pedagógusok közül ketten, Miron Mária
német szakos és Szöllőssy György matematika sza kos
tanár volt jelen. A szervezés oroszlánrészét Szöllőssy 
(Kajdi) Márta és Gálisz (Molnár) Kornélia vállalta.

A találkozó egy, a református templomban meg -
tartott istentisztelettel kezdődött, mely keretében az
egyik véndiák orgonált, majd a vendéglőben tel je se -
dett ki, baráti beszélgetések közepette.

Az egykori osztálytársak úgy döntöttek, öt év

múlva ismét találkoznak, hogy megosszák egy más -
sal a következő fél évtized tapasztalatait , élményeit,
bánatait és örömeit . Kívánjuk, hogy így le gyen, és
tel jes létszámban, e rő ben, egészségben le gye nek jelen
 a 60 éves találkozón. (tamási)

Homokszemcsék a szemben
1) Nem hagyom a népemet a jö vő -

ben mocsokban élni - mondta Miron
Cozma a nyár kezdetén az egyik keres -
kedelmi csatorna műsorvezetőjének, és
nemsokára kétszáz zsil-völgyi bányász 
került utcára munkahelyéről.

Amit ő hangsúlyozni próbált, azt a
kártyát használták eddig is a hatalomra

kerültek. Nagyon szeretne ő is a közös
nemzeti kártyapartiba beszállni, és itt a 
verespataki aranyra utalt azzal a kije -
lentésével is, hogy ha valamicske hata -
lomra tesz szert, jó dolgunk lesz szerte
e hazában, és minden országos prob lé -
ma nyilvános lesz mindenki számára.
Hát, szerintem egy próbát megér és vég -
re eljön a várva várt Kánaán. Ezidáig
már nem egyszer bizonyított.

2) 1989. július 20-án N. Ceauşescu
elvtárs, hazánk akkori elnöke a kö vet -
kező utasítást adta ki a földeken dol go -
zó munkásság vezetőinek. „Călăraşi, Ia -
lomiţa és Constanţa megyében láttam,
hogy kint hagyták a földeken a szalmát. 
Augusztus elsejéig mind hordják be. A
szalmatermés legalább 5000-5500 kiló 
legyen hektáronként! Ezt kötelezően ve -
gyék be a jövedelmi tervbe, és a ta kar -
mánytervben is szerepeljen. A fölösleg

pedig kerüljön ipari feldolgozásra. Kü -
lönben még tavalyi szalmát is láttam a
földeken!”

Hát, hogy mit látna a mai földeken,
megforgatná sapkáját. Vidéken járva
több gazda is arról számolt be, hogy az
aratás után visszamaradt szalmát össze -
gereblyézte és elégette, mert egy sze rű -
en nem volt mit kezdenie vele. Ami pe -
dig egy-két jószág aljazásához és ser -
tése megperzseléséhez szükséges, azt
ha zavitte. Vajon nem lehetne hőköz -

pontoknál felhasználni (nem érné meg)? 
Vagy kis hétvégi házikókat, esetleg la -
kóházakat építeni belőle, sárral leta pasz -
tani, lefesteni. Bio lenne, és hamar men -
ne a munkálat. Máshol már készítenek
ilyeneket. Praktikusak és télen meleg -
tartóak.

3) Stresszes időket élünk, és min -
den napi feszültségeink levezetésére az
egyik üzletlánc reklámújságjában e gye -
bek mellett az alábbiakra bukkantam:

Lábainkkal idegesen topogjunk, a -
kár egy toporzékoló kisgyermek, vagy
engedjük meg a zenét és hangosan é -
nekeljünk. Az alattunk vagy felettünk
lakó szomszédunk vajon mit szólna hoz -
zá? Hát még akkor, ha követjük azt a
ta nácsot is ezek után, hogy párszor fu -
tólépésben le és fel szaladgáljunk a lép -
csőházban vagy a tömbházlakásunk kö -
rül. Szomszédunk biztosan valamelyik se -
gélykérő szá mot hívná egy kis nyu ga -
lomért.

Vicsai György

ziuanews.ro
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Két nagy tudósra emlékezve
Ha egy vetélkedőn olyan kérdések

kerülnek terítékre, mint például, hogy
ki fedezte fel a helikoptert, ki készítette 
el az első telefonközpontot, és ki a transz -
formátor fel találója, vagy a vasas szak -
mában ki találta fel a sokszög esz ter gát, 
akkor  mag yar emberek nevét  kell ki ta -
lálniuk a vetélkedőknek. Mert hál’ Is -
tenek hosszú azon mag yar fel fe de zők
és tudósok sora, akik valami újat tud tak
adni a világnak. Sajnos, ezen tudósok
emlékét nem ápoljuk olyan mértékben, 

mint azt egy nemzettől elvárhatnánk, s 
ahogy azt nagyjaink minden bizonnyal 
megérdemelnék. Pedig Asbóth Oszkár, 
Puskás Tivadar, vagy Gellért Károly is 
mindenképpen megérdemelné, hogy ne -
vük ismert legyen a magyarság köré ben.

Ez a hiányérzet vetette fel bennem
azt a gondolatot, hogy a Szent István Na -
pok keretében rövid népszerűsítő elő a -
dást ajánljak fel a rendezvény szer ve ző -
inek. Két mag yar tudósról szándé koz -
tam ismertetést adni, akik előfutárai vol -
tak a mag yar matematikai élet megte -
remtésének. Nevezetesen Bolyai Far kas -
ról és Bolyai Jánosról volna szó. Apa és
fia, két talentum, akik közül a világra
szóló felfedezés János nevéhez fűző -
dik, amint azt jelenti ki, hogy kidol goz -
ta az abszolút tér geometriáját. De mit
is jelent az abszolút tér?

Hatodikos-hetedikes korunkban is -
mer kedtünk meg a mértani alapis mere -
tekkel, melyek keretében megál lapí tot -
tuk, hogy a síkban vannak egyenesek
meg görbe vonalak, hogy a háromszög
szögeinek összege 180 fok, Pithago rasz
pedig kijelentette, hogy a derékszögű 
háromszögben két oldalból kiszá mít ha -
tó a harmadik oldal. Aztán tudottá lett
mindenki előtt, hogy egy síkban egy e -
gyenesen kívüli pontban csak egy pár -
huzamos húzható, no meg, hogy a tér,
amelyben élünk három dimenzióban lé -
tezik, mert  van hosszúság, szélesség és 
magasság. Egy tervező építész először    
kiegyenesíti a talajt, kap egy alapsíkot,
melyre függőlegesen megalkotja tér ben

az építményét. Mindez rendben is van.
Ám mi történik, ha két nagyon magas
építményt kell létrehozni, például egy
híd száz méteres pilléreit? Jogosan te -
heti fel a kérdést valaki: akkor is pár -
huzamos lesz a két oszlop? A válasz
nyilvánvalóan az, hogy nem, aminek o -
kozója földünk gömbölyűsége. És itt me -
rülhet fel az a kérdés is, hogy a föld -
gömbön húzott egyenes már nem e gye -
nes, két párhuzamos pedig találkozhat.  
A nagy távolságok a világűrben más
gon dolatmenetet követelnek, és más me -
derbe terelik a kutatást - ezt a teret ne -
vezte Bolyai abszolút térnek, és kutatta 
a benne levő mértani elemeket és felü -
leteket azok tulajdonságaival. Abból ki -
indulva, hogy két egyenes lehet úgy pár -
huzamos, hogy nagyon közelítenek egy -
máshoz, de nem találkoznak, felépített
egy olyan mértant, melynek alkal ma zá -
sa csak az űrrepülés beindulásával lett
aktuálissá. Gondoljuk el, hogy a térben 
összekötünk három égitestet egy-egy e -
gyenessel, melyek egy háromszöget kel -
lene alkossanak.

Felmerül a kérdés, hogy ezen há rom -
szög oldalai egyenesek-e? Ezen három -
szög befektethető-e egy síkba, és mennyi
lesz a szögeinek az összege? Figye lem -
be kell vennünk, hogy két égitest sok
fényévnyi távolságra van egymástól,
folytonos mozgásban vannak és az ész -
lelés pillanatában már más helyen ta lál -
hatók. Ha a fény útját tekintjük egye -
nesnek, akkor az is figyelembe ve en -
dő, hogy a fény a gravitáció hatására
eltér egy égitest közelében, és más fizi -
kai hatások is hatnak rá. Tehát, nagyon
sok a megválaszolatlan kérdés, éppen
abból kifolyólag, hogy a megfigye lé se -
inket kénytelenek vagyunk egy gömb 
felületéről végezni, és az ebből történő
kilépés pedig nehézségekbe ütközik. A 
tér vizsgálatával elkészült egy mértani
dimenzió, melyet gömbi geometriának
nevezünk, és amelyben az egyenesek
főkörökké minősülnek, a háromszögek 
szögösszege pedig 180 foknál na gyobb
és párhuzamos egyenesek pedig nem
léteznek. Eszerint el kell fogadnunk, hogy
az egész földi élet egy gömb felületén
bonyolódik, a felület az adott, ebben nin -
csen magasság és mélység a mi szem -
szögünkből, mert az a csekélyke tíz ki -
lométeres magasság vagy mélység amely
az em ber által elérhető, alig 0,2 szá za lé -
ka a gömbünk sugarának. Kilépni eb -

ből a felületből csak akkor lehetséges,
ha járművünk gyorsasága meghaladja
a 11,2 kilométer másodpercenkénti se -
bességet. Az űrhajók ezt a sebességet
kell elérjék, hogy elhagyhassák a Föld 
vonzáskörét, és kiléphessenek a világ -
űrbe.

Bolyai János egy tökéletesen felé -
pített geometriájában eljutott olyan kö -
vetkeztetésekhez, melyben a három szög
szögeinek összege kisebb 180 foknál,
egy egyenesen kívüli ponton át több
pár huzamos húzható, és meg való sít ha -
tó a kör négyszögesítése is. Ezen állí -
tások olyan felületeken érvényesek, me -
lyek negatív görbületűek, mint például
a nyereg.

Ez a lángelméjű tudós anélkül halt
meg, hogy elismerés övezte volna mun -
káját. A közöny vele szemben főleg an -
nak volt köszönhető, hogy nem is mer -
ték fel és nem értették meg a benne rej -
lő tudományosságot. A két Bolyai előtt 
a mag yar matematika gyermekcipőben 
mozgott, velük indult meg a 19.századi 
mag yar természettudományok fejlő dé -
se. Ma Marosvásárhely egyik közép is -
kolája viseli Bolyai Farkas nevét, a Ba -
beş-Bolyai Tudományegyetem pedig Já -
nosról kapta az egyik megnevezését.
Mindketten életük nagy részét Maros -
vásárhelyt és a közeli Dolmándon él -
ték, így erdélyi kötődésük is he lyén va -
ló. Legyünk büszkék rájuk!

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

Tücsök és termopán
Kezdetben én is úgy voltam, mint a 

mesebeli indián, aki a zajos amerikai
nagyvárosban is képes volt meg hal la -
ni a tücsök nőcsábász zenéjét. De min -
den megváltozott miután termopános
ablakokat szereltettünk fel, olyanokat 
amelyek, mi tagadás, kiváló hang szi -
getelő jellemzőkkel is rendelkeznek, így
a nagy csendtől nem hallottam az éj -
jeli zenét. Ha bezártam az ablakot, a
fekete frakkos hímtücskök kórusa egy -
szerre elhallgatott. Ha kinyitottam, is -
mét hallottam a környék legszebb tücsökhölgyeinek szívét csábító hangver -
senyszerű zenét.

Olvastam valahol, hogy a tücskök nagyon szeretik a meleget, hogy örö mük -
ben csak nótázgatnak, s nem gondolnak az élet dolgos hétköznapjaira meg a
télre. Mivel a mezei tücsök csak 3-4 hónapot él, szó sem lehet arról, hogy kol -
dulna télen, hisz akkor már nem is él; a tücsök-hangya sztori így tehát kamu.

Én teljesen másképpen viszonyulok a kánikulához, mint a tücsök – egy sze -
rűen nem szeretem –, de ennek ellenére éjszakára mégis bezárom a ter mo pá -
nos ablakot, ugyanis lakásom földrajzi és földszinti helyzete erre kényszerít.

Ma már tücsökügyben úgy állok, hogy magamévá tettem az indián magya -
rázatát: minden dolog csak azon múlik, hogy mire figyelünk jobban! Most már
nem a termopános csend van figyelmem előterében, hanem azokra a halk ci -
ripelésekre összpontosítok, amelyekkel fekete barátaim párzásra csalogatják
a nőstényeket. Már sikerélményeim is vannak: ma már képes vagyok a bezárt
ablak mögül is hallani őket, mi több, drukkolok is nekik, mert tudom, túl rö -
vidre van szabva életük, használják csak ki minél boldogabban…

Bolyai Farkas arcképe
(Szabó János rajza)

Bolyai János

Múltidéző
A vicsai református egyházközség és népe elpusztulásának idejére két felté -

telezés van. Egyik szerint, Nagyváradnak a török által való elfoglalása utáni 30
éves török uralom idején (1660-1690) semmisült volna meg.

A másik szerint II. Rákóczi György erdélyi fejdelem lengyelországi had já ra -
tát megtorló tatár beütések alkalmával (1658) pusztult el. A még megőrzött régi
néphagyomány úgy tartja, hogy Vicsa népe a templomba zárkózva védekezett,
de azt az ellenség rájuk gyújtotta, így az egész falu elpusztult. Temploma és népe 
pusztulásával a vicsai egyház örökre elvesztette központi jellegét, s azt Sza mos -
újlak vette át és lett 3 falu (Vicsa, Szamosújlak és Völcsök) református köz pont ja.

Az egyházi szolgálat rendje és elosztása a 3 falu között gyakori széthúzásokra 
adott lehetőséget, az 1930-as évekig az egyházmegye gyakran kellett beavat koz -
zon a lelkészi szolgálat megosztásába.

Szamosújlak központi jellege azért hanyatlott le, mert a jobbágyhívek más
vallásúakkal történt összeházasodás következtében megfogyatkoztak, a nemes
családok pedig elköltöztek.

1836-ban Cseh Mózes volt a 3 falu ref. papja. (Vicsai György)
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-  Mikor vegyem be a gyógy -
szert, doktor úr? 

- Mindig 2 órával a fájda -
lom jelentkezése előtt.

***
- Nem szégyelli magát? - 

háborog a bíró. - Nyolcvan é -
vesen autót lopni! Hogy jutott
eszébe?

- Úgy - feleli a vádlott -,
hogy amikor fiatal vol tam, nem -
igen járt mifelénk autó.

***
- Tudja, én minden hú zá son

nyerek.
- Az hogy lehet? Melyik lot -

tón játszik?
- Egyiken sem... Fogorvos

vagyok!
***

Két sörkedvelő illuminált ál -
lapotban, a söntésre támasz kod -
va beszélgetésbe kezd:

- Te miért iszol,haver?
- Bánatomban. Hát te?
- Feledni szeretnék...
- Mit?
- Azt már nem tudom...

***
A plasztikai műtétre ké szü -

lő, nem túl tehetős, de annál hi -
úbb hölgy megkérdezi a dok tort:

- Legyen kedves mondja meg
nekem, mibe kerül a ráncel tün -
tetés?

- Kétezer lejbe, kérem.
- És nem lenne valami ol -

csóbb megoldás?
- De, hordjon fátylat!

***

Rendőr igazoltatja a csa var -
gót:

- Milyen iskolai vég zettsé -
ge van?

- Semmilyen. Analfabéta va -
gyok.

- Mi maga?
- Analfabéta.
- Betűzze, kérem!

***
- Mi a különbség egy meg -

kopaszodott angol és egy meg -
kopaszodott skót között?

- Az angol végigjárja az
összes kozmetikust, egy va gyont
költ hajnövesztő szerekre és a
biztonság kedvéért még vesz
egy parókát is magának. A skót 
pedig azonnal eladja a fésűjét!

***
Egy férfi betér egy étte rem -

be egy struccal a nyomában, le -
ül és rendel. A pincér kihozza
az ételt. Fizetéskor a vendég a
pontos összeget veszi elő a zse -
béből.

Ez több napon át megis mét -
lődik, a pincér kíváncsi lesz.

- Hogy lehet hogy ön min -
dig a pontos összeget veszi elő?

- Évekkel ezelőtt kitakarí -
tottam a padlást és találtam egy
öreg lámpát. Megdörzsöltem,
kijött belőle egy szellem és fel -
ajánlotta, hogy teljesíti két kí -
vánságomat. Az első kíván sá -
gom az volt, ha fizetnem kell
valamiért, mindig le gyen a zse -
bemben a pontos összeg.

- Zseniális ötlet! Mások au -
tót, házat kértek volna, de így
ön egész életében gazdag lesz...

- Ez így igaz, mindegy, hogy
egy li ter tej vagy egy BMW, az
összeg mindig ott van, ha kell.

- És a strucc honnan van?
- A második kívánságom egy

feltűnően magas pipi volt, hosz -
szú, izmos combokkal.

***
Nászút után hazaérkezik a fi -

atal pár. Az első otthon töltött
éjszakája után az újdonsült férj 
kimegy a konyhába, reggelit ké -
szít, majd beviszi a felesé gé nek
az ágyba. A feleség tel je sen meg -
hatódik.

Miután meg ette a reg gelit,
a férj megkér de zi:

- Na, ízlett a reggeli?
- Ó igen, drágám - feleli ol -

vadozva a feleség.
- Na, akkor holnaptól így ké -

rem a reggelimet!

***
Két barátnő beszélget:
- Mondd, hogy van az, hogy

a te férjed a legzsugoribb em -
ber a világon, és te mégis tele
vagy pénzzel?

- Tudod, mi sokat veszek -
szünk, és olyankor mindig meg -
fenyegetem, hogy visszaköl tö -
zöm anyámhoz. Ő pedig min -
dig ideadja az útiköltséget.

***
Egy férfi vacsorázni viszi új -

donsült barátnőjét.
A második pohár bor után

rátör az őszinteségi roham:
- Be kell vallanom vala mit,

drágám.
- Mit?
- Nős vagyok, és két gyer -

mekem van.
- Ejnye, de rám ijesztettél!

Már azt hittem, hogy nem a ti -
ed a BMW.

A Tál család   
Tudjátok, hány tagja van a mi családunknak?
Először is itt van az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani

akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál, akik
folyton ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni.

A húguk, Irri Tál nyughatatlan bajkeverő, a két fiával, In -
zul Tállal és Molesz Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy
új kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál, meg annak a test vé -
re, Lamen Tál várni akar vele még egy évet. Aztán ott van Imi
Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi családunk pon to san 
olyan legyen, mint az összes többi. A kényeskedő Affek Tál né -
ni túl sokat képzel magáról. Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál
pedig hamis ígéretekkel pró bál nak elkábítani mindenkit.

De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál roko -
nunk például kifejezetten segítőkészen intézi az ügyes-bajos
csa ládi ügyeket. Ros Tál és Szelek Tál viszont már nem min -
denben vesznek részt szívesen. A dúsgazdag üzletember nagy -
bácsi, Invesz Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet szá mí -
tani, csak az a zsugori öccse, Limi Tál folyton igyekszik vissza -
fogni adakozókedvét.

A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál kivá -
ló an képviseli a családot különféle rendezvényeken. Az el kö -
telezett Agi Tál nővérem élen jár a meggyőzésben, de Reflek
Tál igyekszik folyton ellentmondani neki. Medi Tálhoz bár -
mikor fordulhatunk átgondolt és megnyugtató tanácsokért.
Szalu Tál unokaöcsém éppen katonaidejét tölti a had se reg ben.

Bevásárolni Kós Tál nagynéném szokott a piacon, mert ő
mindig tudja, hogy mi mennyibe kerül, és általában Lici Tál
is elkíséri, mert nagyon szeret alkudozni a kofákkal.

A kitűnő hanggal megáldott Kán Tál folyton dalol, zenész
fivére, Trombi Tál pedig hangszeren kíséri (a kamasz Mu Tál
átmenetileg nem énekel velük.)

Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben
lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál külföldre
távozott, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végel gyen gü -
lés ben elhunyt. Őt az utolsó időkben már csak Ágy Tál ví gasz -
talta.

(A világ melyik nyelve tud még ilyeneket?)

Lapzárta
A mag yar olimpiai bajnok Farkas Pétert kábí tószer- ter -

mesztésért elítélte a bíróság. Büntetése az interneten le tölt -
he tő.

* * *
Legfrissebb információink szerint az ukrán piacon meg -

vásárolható a sertésinfluenza elleni szérum ellenszéruma is.

* * *
Antropológusok megállapították: a hülyeség nem álla tok -

ról emberre, hanem emberről emberre terjed.

* * *
A honatyák szerint addig kell a vagyonadót bevezetni, a -

meddig a lakosságnak még van vagyona.

* * *
A sertésinfluenzát a következő hónapban a disznótor jár -

vány váltja fel.

Jó maguknak, atyám, maguknak ott van az
örök világosság, ami ingyen fényeskedik.
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„Nomád” cserkésztábor
nyílik Magyarlónán

Idén alapításának negyedszázados évfordulóját ünnepli a Ro má niai
Mag yar Cserkészszövetség (RMCSSZ). Az augusztus 14–24. között
a Kolozsvár melletti Magyarlónán szervezendő jubileumi nagy -
tábor a Kolozsvári Mag yar Napok szerves része, a nagy kö zön ség
számára nyílt napot is tartanak augusztus 23-án dél előtt – tud tuk meg
Szeredai Norberttől, a cserkésztábor főszervező jétől.

A Krónikának Szeredai elmondta:
sze rették volna a Szent István Népének 
Tábora Erdélyben (SZINTE) címmel
megrendezett emléktáborukat össze köt -
ni a Kolozsvár 2015 – Európa Ifjúsági
Fővárosa programsorozattal, részben ez
az oka annak, hogy a kincses városhoz
közeli Magyarlónát választották az e -
se mény helyszínéül. Másrészt 2013- ban
már tartott a cserkészszövetség egy tá -
bort Magyarlónán, így ismerős a hely
számukra.

Mint részletezte: az sem véletlen, hogy
a Kolozsvári Mag yar Napokkal egy i dő -
ben zajlik a rendezvényük. Az RMCSSZ
részt vesz a kincses városi prog ramok -
ban is, így többek közt gye rek fog lal ko -
zásokkal kedveskednek az egyhetes fesz -
tivál legifjabb látogatóinak. „Kettős cél -
ja van a hagyományosan ötévente meg -
rendezett nagytáborunknak, egyrészt a
szövetség tagjainak kívánunk él mény -
gazdag programot nyújtani, másrészt
az újraalakulásunk 25. évét ünne pel jük,
ennek örömében szeretnénk osztozni
az erdélyi mag yar közösséggel. Épp e -
zért tartjuk a tábort a KMN-el egy idő -
ben” – magyarázta lapunknak Szeredai 
Norbert.

Hozzáfűzte: ez az oka annak is, hogy
augusztus 23-án délelőtt nyílt napot tar -
tanak az érdeklődők számára, akik be -
te kintést nyerhetnek abba, hogy hogyan
is néz ki egy „nomád” cserkésztábor.
Kérdésünkre elmondta: színes prog ram -
kínálattal készültek, így a hagyomány -

őrzés iránt elkötelezettek népi mes ter -
sé geket próbálhatnak ki, a kaland vá -
gyók pedig falmászásban, akadály pá lyán,
lovaglásban, kenuzásban tehetik pró bá -
ra állóképességüket.

Azok sem csalódnak, akik szoli dabb
szórakozásra vágynak, ők középkori tár -
sasjátékokkal ismerkedhetnek meg, a -
melynek során a tábor belső pénzét je -
lentő fabatkákat gyűjthetnek, ezeket ké -
sőbb ajándéktárgyra válthatják.

Kérdésünkre, hogy miért épp Szent
Istvánról nevezték el a tábort, ki fej tet -
te: a cserkészek szívesen használják ne -
velési célokra a keretmese módszerét,
ezért rendszerint a mag yar kultúr tör té -
net egy-egy időszakát választják a tá -
bor témájául. Öt évvel ezelőtt például
IV. Béla király korát idézték meg. Idén
pedig azért esett a választásuk Szent
Istvánra, mert a tábor idejére esik a Szent
István-nap is, így szinte magától érte -
tő dő volt a választás. A táborban részt -
vevő ifjú cserkészek így egyenesen ab -
ba a korba csöppennek, amikor Vajkot fe -
jedelemmé választják, majd az ország
első keresztény királyává koronázzák
és ezzel magalakul a mag yar állam.

A Romániai Mag yar Cserkész szö -
vetséget egyébként 1990 májusában
Gyergyószárhegyen alapították. Ugyan -
akkor az erdélyi cserkészek múltja
1911-ig nyúlik vissza, ekkor alakult meg 
az első cserkészcsapat Székely ud var -
helyen, a Református Kollégiumban.

(Krónika)

Havonta száz Daciát hozunk be
nyugatról Romániába

A romániai autópiac egyik fur csa -
ságára mutatott rá a 0-100.hotnews.ro
portál: adatai szerint az idehaza forga -
lomba í ra tott Dacia személygépkocsik
6 szá za léka importból származik. A má -
sod kéz ből vásárolt autók száma megha -
ladja a száz darabot havonta.

Júliusban például 137 Daciát im por -
táltunk, január és július között pedig
908-at. Az idei év első hat hónapjában
behozott autók száma 83 százalékkal
na gyobb, mint 2014 hasonló idő sza ká -
ban - írja a 0-100.hotnews.ro.

Romániába a Dacián kívül a nyu -
gati országokból leginkább Volks wa -

gent, Opelt és Fordot hoznak be, 2015
első 6 hónapjában például 42500 Volks -
wagen cserélt gazdát. (maszol.ro)

Csökken a székelyföldi románok létszáma
A székelyföldi románok létszámcsökkenésének hatásaira figyel -

mez tetett a 13. marosfői nyári egyetemen felszólaló Andrei Moldo -
van, Kovászna és Hargita ortodox püspöke.

Az egyházfő szerint a székelyföldi ro -
mánok számbeli fogyása dominóhatást 
vált ki, mely sokszorosan sújtja a ro mán
közösséget. Szerinte ez a jelenség ve -
szé lyezteti a román oktatási intéz mé -
nyek működését, és a fiatalok elve szí -
tik a személyes és szakmai fejlődés le -
hetőségét, ez pedig a térség gazda sá gá -
ra is kihat. A képzetlen fiatalok ugyan -
is nem tudnak elhelyezkedni a munka -
e rőpiacon, és nem tudnak pályázni az
Európai Unió által biztosított pénz for -
rásokra. „Ha a térség turisztikai lát vá -
nyosságairól beszélünk, román iden ti -
tás képző értékekről is beszélünk, ame -
lyeket ápolni, restaurálni kellene. (…)
Nagy szükség van a befektetésekre és
munkahelyek létrehozására a térség ben,

mert ezek hiánya etnikai hovatar to zás -
tól függetlenül sújtja az itt lakókat” –
jelentette ki Kovászna és Hargita orto -
dox püspöke. Andrei Moldovan szerint 
a fiataloknak nem autonómia elmé le -
tek re van szükségük, hanem a régió va -
lós gazdasági potenciáljának a kihasz -
ná lására. A püspök úgy vélte, a határon 
túli román közösségek vezetői számára 
szervezett marosfői tábor jó alkalom ar -
ra, hogy a külhoni románok mellett a
székelyföldi románok helyzetére is rá i -
rányítsa a bukaresti hatóságok figyel mét.

Andrei Moldovant februárban vá lasz -
totta Kovászna és Hargita püspökévé
az ortodox egyház zsinata. Beiktatása
előtt az Andrei Făgărăşanul nevet hasz -
nálta. (Krónika)

Folyamatban a nagyobbik
utcai homlokzat felújítása!

Támogasd adományaiddal a
nagybányai Teleki-kúria felújítását! 
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt napokban is
TÉGLAJEGY vásárlásával járultak hozzá
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, Gonda Zoltán, Edmund (Varga Ödön Tibor), Pavluk Gábor és Sü -
tő Petre Rozália munkáiból.

Téglajegyet-vásároltak: Várvédő Emőke, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Kom lósi Andrea, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Dr. Molnár Le hel- Ferenc, Szeged – 100 euró (1 db. arany, 1
db. ezüst, 1 db. bronz), Mike Klára, Nagy bá nya – 50 lej (bronz), Kim Sán -
dor, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Vá ra dy Enikő, Nagybánya – 110 lej (1 db.
ezüst, 1 db. egyszerű/póló ráadás), Bálint Éva Mó nika, Krasznabéltek – 100
lej (ezüst), Saitos Norbert, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), ifj. Kertész Jenő
és csa lád ja, Torontó – 100 CAD (arany), Had nagy Béla, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Ujlaki Éva, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Keresztesi Emma-
 Kin ga, Nagybánya – 10 lej (1 db. egyszerű/póló ráadás), Keresztesi Eri -
ka-Nóra, Nagybánya – 10 lej (1 db. egyszerű/póló ráadás), Név nélkül, E -
gye sült Ál lamok – 10 lej (1 db. egyszerű/póló ráadás), Hauptricht István, E -
gyesült Ál lamok – 100 dollár és 10 lej (1-1 db. arany és ezüst téglajegy + 1
db. egy sze rű/póló ráadás), Lévay Boglárka, Nagybánya – 20 lej (2 db. egy -
sze rű/póló ráadás), Miskolczi József, Nagybánya – 100 lej (ezüst).

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



Hol a legolcsóbb a sör?
Krakkóban, Kijevben és Pozsony -

ban a legolcsóbb, Genfben, Hongkong -
ban és Tel-Avivban a legdrágább a sör
a GoEuro honlap 2015-ös sörárindexe
szerint. A kimutatásban Bu da pest a 18. 
helyen áll a világ 75 nagyvárosából,
Bukarest pedig a 30. helyen. Az in dex
összeállításakor minden városban az öt 
legnépszerűbb importsör és a legked -
vel tebb helyi sör 0,33 literes kisze re lé -
sének árát hasonlították össze, külön
szerepeltetve a bolti árat és a főbb ho -
telláncok bárjaiban elkért összeget. A
kettő átlagából állították föl a rangsort.
E szerint az első kilenc helyezettnél -
közép-kelet-európai és latin-amerikai
nagyvárosokban, valamint az indiai
Újdelhiben - nem éri el a 2 dollárt a
0,33-as kiszerelésű sör ára, míg a hét
sereghajtónál - Miamiban, Szinga púr -
ban, New Yorkban, Oslóban, Tel-Aviv -

ban, Hongkongban és Genfben - meg -
haladja az 5 dollárt az átlagár, sőt a két
legdrágább városban 6 dollárnál is több.
Bukarestben a legmagasabb amúgy az
éves sörfogyasztás: 133 li ter fejenként, 
miközben a legalacsonyabb Kairóban,
fejenkénti 4 literrel. A honlap a sörfo -
gyasztási adatból és a GoEuro által
szá mított átlagárból megbecsüli, hogy
az egyes városokban mennyit költenek 

sörre fejenként. E szerint a közép-ke -
let- európai és latin-amerikai nagyvá ro -
sok túlnyomó többségében lakoson -
ként 500 és 700 dollár közötti összeget
költenek sörre egy évben - Bukarest -
ben 1132 dollárt. (mti)

Megvan a másnaposság
ellenszere

Ausztrál kutatók azt állítják, megta -
lálták a másnaposság ellenszerét - írja
az Origo. Az ausztrál tudományos ügy -
nökség a körte rejtett jótékony hatásait
vizsgálta, amikor rájöttek, amellett,
hogy csökkenti a koleszterinszintet,
enyhíti a székrekedés okozta kelle met -
lenségeket és még gyulladáscsökkentő
hatása is van, meglepetésre a másna -
pos ságot is kivédi, ezzel párhuzamo -
san ráadásul mérsékli a vér alkohol -
szint jét is. Manny Noakes, a kutatás
ve zetője elmondta, hogy az egyes kör -
tefajok - de különösen a japán körte -
az alkohol metabolizmusában kulcs -
sze repet betöltő enzimekre hatnak úgy, 
hogy felgyorsítják az alkohol lebon tá -
sát, és a felszívódást gátló akadályokat
is kiküszöbölik. Az ausztrál kutatók
sze rint a másnaposság elkerüléséhez
nem kell mást tenni, mint az italozást
megelőzően meginni 220 mililiternyi
japán körtelevet, de ugyanaz a hatás
ér hető el egyetlen gyümölcs elfogyasz -
tásával is. A kutatók eredményeikről
ha marosan tudományos publikációval
térnek vissza. (origo)

Tényleg véd a méhrák
el len a fogamzásgátló

tabletta
A fogamzásgátló tabletta megvéd a

méhrák el len, és az elmúlt tíz év során
mintegy 200 ezer megbetegedést sike -
rült megelőzni a segítségével a fejlett
országokban – írták brit kutatók a The
Lan cet On col ogy Jour nal című szak fo -
lyóiratban megjelent tanulmányukban. 
A szerzők úgy jutottak erre a követ kez -
tetésre, hogy megvizsgálták 36 euró -
pai, észak-amerikai, ázsiai, ausztráliai
és dél-afrikai országban élő, 27 ezer
méhrákban szenvedő paciens esetét. A
kutatók kiszámították, hogy ötven év
alatt a vizsgált országokban kiszűrt 3,4
millió esetből mintegy 400 ezer méh -

rá kos megbetegedést lehetett meg előz -
ni szájon át alkalmazott fogamzásgátló 
segítségével, ebből 200 ezer esetet a
legutóbbi tíz évben (2005-2014). “A
szájon át alkalmazott fogamzásgát lók -
nak a rákkal szembeni védő hatása
több évvel a tabletta szedésének abba -
hagyása után is megmarad” – hang sú -
lyozta a kutatásokat koordináló Vale -
rie Beral, az Oxfordi Egyetem pro fesz -
szora. A professzor szerint a jótékony
hatás azoknál a nőknél is tapasztalható, 
akik csak néhány évig szedtek tab let -
tát, és 50 éves kor fölött is védelmet
nyújt, amikor a méhrák megjelenik. A
méhrák – a méhnyakráktól eltérően -
kenettel nem diagnosztizálható. A ku -
ta tók szerint a fogamzásgátló tabletta
öt éven át történő szedése mintegy 25
százalékkal csökkentheti a kockázatát
annak, hogy valaki 75 éves kora előtt
méhrákot kapjon. Tíz éven át történő
sze dése gyakorlatilag a felére, így fel -
tehetően száz nő közül 2,3 eset helyett
1,3-ra csökkentheti e betegség koc ká -
zatát. A tanulmány szerzői állítják,
hogy a kockázat csökkenése annak el -
lenére nem változott az évek alatt,
hogy az ösztroprogesztatív (ösztrogén
és progeszteron hormonokat egyaránt
tartalmazó) tabletták ösztrogéntar tal -
ma jelentősen csökkent az 1980-as
évektől. A fogamzásgátló csökkenti a
méhrák kockázatát, ugyanakkor növeli 
bizonyos szív- és érrendszeri beteg sé -
gek (infarktus, agyi katasztrófa) elő -
for dulásának lehetőségét – emlékez tet -
nek szakorvosok a tanulmányhoz csa -
tolt megjegyzésben. A szakemberek
kö rében vita folyik a fogamzásgátlóval 
kapcsolatba hozható más rákfajták
koc kázatáról is. 2005-ben az Egész -
ség ügyi Világszervezet (WHO) rákku -
tatásra szakosodott ügynöksége, az
IARC úgy vélte, hogy a fogamzásgátló 
tabletta a felelős az emlőrák, a méh -
nyakrák és a májrák kockázatának kis -
mértékű növekedéséért, védelmet nyújt
viszont a petefészek- és a méhrák el -
len. (mti)

A merkelezés lehet az év
ifjúsági szava

Németországban
Németországban a kancellár nevé -

ből képzett merkeln (merkelezés) kife -

jezés vezeti a legnépszerűbb szavak
lis táját az év ifjúsági szava verseny on -
line szavazásán. Az Angela Merkelre
utaló ige jelentése semmittevés. Leg in -
kább abból fejlődhetett ki, hogy a kan -
cellár gyakran a kivárásra, a folya ma -
tok megfigyelésére építő politikai stra -
tégiát alkalmaz, és az ilyen esetekben
sokáig nem hoz döntést és nem szólal
meg nyilvánosan. A merkelezés 34
százalékkal vezet az év ifjúsági szava
versenyen, amelyen egy hónapja kez -

dődött az on line szavazás. A második,
jóval lemaradva, csupán 13 száza lék -
kal a rumoxidieren. Ez az angolból
szár mazó, a németben már jó ideje
meggyökeresedett chillen ige új válto -
za ta, körülbelüli jelentése lazulás, pi -
hen getés. Az első tíz helyezett között
van még például az okostelefon angol
megfelelőjéből (smartphone) és a zom -
bi (élőhalott) kifejezés összeolvadá sá -
val kialakult Smombie, amely a kör -
nyezet helyett a telefonjukkal foglal -
kozó járókelőket jelöli. Népszerű má -
sok mellett a Tinderella is, amely a
Tindert vagy más társkereső okoste le -
fon-alkalmazást gyakran használó lá -
nyokra, nőkre vonatkozik. A nyelv -
köny vekre szakosodott Langenscheidt
kiadó szervezésében 2008 óta vá laszt -
ják ki az év ifjúsági szavát Német or -
szágban. Az első körben a jugend -
wort.de portálon lehet szavazni a be -
kül dött szavakra, kifejezésekre, egé -
szen október végéig. A második, döntő 
körben a 15 legnépszerűbb jelölt közül
egy diákokból és újságírókból álló zsű -
ri választja ki a győztest és állítja össze
az első öt helyezett listáját. Tavaly a
Läuft bei dir kifejezés nyert. Ez nagy -
jából a mag yar ifjúsági szlengben az
elismerést jelentő “jól nyomod” német
megfelelője. (mti)

Az asszony ingatag
VÍZSZINTES: 1. “Csupán azok

...” (Feuillet). 13. Talál. 14. Ízisz férje
az egyiptomi mitológiában. 15. ... an
der Thaya; osztrák város. 16. Kenet -
len! 17. ... szakadtából; teljes erejéből.
18. Időmérő szerkezet. 19. Flamand
művész (Piet van). 20. Valódi. 22.
Tokió régi neve. 23. Ott lenn (nép.).
24. Lószín. 25. Trombitahang. 26.
Nem játszik tisztességesen. 27. Nu me -
ro (röv.). 28. Terepjáró-márka. 29.
Bos toni lakosok! 30. Cigányfőnök. 32. 
Tárgykör szerint csoportosított. 35.
Brit sziget. 36. Némán elér! 38. ... An -
dersson; svéd színésznő. 39. Elemi pa -
rány. 41. Báránybőr! 42. ... mail; légi -
postával. 44. Pléddel való burkolózás.
46. Táncdalénekes (János). 48. Nap -
szak! 49. Tollforgató. 50. Japán vallás.
52. Tüzet éleszt. 54. Trícium és nát -
rium. 55. Fegyvert használó. 56. Fon -
tolgat. 58. Ötórai ital. 59. ... Ferkó;
Mó ricz Zsigmond regénye. 60. Kata -

lán költő (Miquel). 61. Német névelő.
62. Rock ... roll; tánc. 63. Nyílvégek!
65. Páros kőroncs! 66. Autógu mimár -
ka. 68. Ei sen hower beceneve.

FÜGGŐLEGES: 1. Rangjelző
szócs ka. 2. Nagyobb állóvíz. 3. Talmi.
4. Becézett Antal. 5. Voznyeszenszkij
verse. 6. Sír. 7. Hivatali munkahely. 8.
Cicero titkára. 9. Mag yar, svéd és oszt -
rák gkj. 10. Azután! 11. Tolvajt szül!
12. Kínai súlymérték. 16. A gondolat
befejező része. 17. Se ..., se bűze; él -
vezhetetlen. 19. Porció. 21. Vaskezű,
örmény uralkodó volt. 22. Jannisz Rit -
szósz, görög költő műve (1984). 23.
Csont (orv.). 25. Német autómárka.
26. Pipaszáron a szopóka. 28. ... ma
meg tehetsz, ne halaszd holnapra (szó -
lás). 29. Csőrös agyagfuvola. 31. Fo -
goly. 33. Kutya. 34. Ételt fűszerező.
37. ... de Ja neiro; brazil nagyváros. 40.
Már kezdődik! 43. Német város a Bal -
ti-tenger partján. 45. Van aki ezt is ha -
sogatja! 47. Hint. 51. Altaji nyelvű nép 
az Amur vidékén. 53. Betilt! 54. Arany 
terhe. 55. Világító dióda. 57. Lent. 58.
Valamely sorozat tagja. 59. Horvát vá -
ros. 61. Csonthéjas gyümölcs. 62. A
mélybe. 64. Albán pénz. 66. Lelép! 67. 
Libatollak! 68. Lekvár.

    Szerkesztette: Csatlós János
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PIRI REISZ
hihetetlen térképe

1829-ben, Isztambulban, a Topkapi palotában felfedeztek né hány
régi térképet, amelyek valamikor Piri reiszé, egy híres török ten -
gerészé voltak. A térképeken szerepel az Antarktisz is (melyet az
akkori idők hajósai még nem ismertek), sőt, világosan feltünteti az
Antarktisz hegyvonulatait, azokat is, amelyekre csak 1952-ben buk -
kantak rá. Piri reisz ezeket a térképeket csak másolta – de vajon ki
készíthette az eredetieket? 

Piri reisz (kb. 1465-1554/1555), ere -
deti nevén Ahmet Muhiddin, oszmán
török tengernagy (=reisz) és térképész
volt, aki a 20. században előkerült tér -
ké peiről vált világszerte ismertté. 1929.
no vem ber 9-én Mail Edhen, a török nem -
zeti múzeumok igazgatója bukkant rá
két eltűntnek hitt világtérképre, mi köz -
ben épp leltározott a Topkapi Múzeum -
ban. Az 1513-as világtérképből csak egy
kis szelet maradt az utókorra. Megta -
lálása, bár másolatokat küldtek a leg -
fontosabb múzeumoknak, akkoriban
nem vert föl nagy port, senki sem a kadt,
aki alaposabban tanulmányozta vol na
őket. Csak a könyvtárak érdeklődtek, s
kértek róluk másolatokat. Egy ilyen má -
solatot küldött el a török tengerészet
egyik tisztje 1953-ban az amerikai ha -
ditengerészet washingtoni Térké pésze ti
Hivatalának, amelynek vezetője értesí -
tette a régi térképek egyik ismert szak -
értőjét, Arlington H. Malleryt.

Mallery amint ránézett a térképre,

egyből látta, hogy páratlan felfede zés -
ről van szó. De még nem akart nyilat -
koz ni. Előbb kikérte vitathatatlan szak -
emberek, tudományos tekintélyek, sark -
kutatók véleményét is. Nem volt egy sze -
rű a probléma, minthogy a Piri reisz -
féle térképeket értelmezni kellett, azaz
le kellett fordítani őket a mod ern tér ké -
pészet nyelvére. Az 1950-es években a 
térképet a világ legnagyobb föld rajz -
tudósai (Charles Hapgood, Arlington
Mallery, Walther stb.) vizs gálták.

A munka során több érdekes dolog -
ra is fény derült. Elsőként az, hogy a
Piri reisz-féle térképek valóban nem e -
gyetlenegy, hanem több térkép alap ján,
ezek egyesítéséből születtek, illetve, hogy
a térképek alkotóinak ismeretei meg -
ha ladták az akkori világ tudományos is -
mereteinek színvonalát.

Piri reisz Bahriye címen ismert em -
lékirataiban részletesen beszámol a tér -
képek készítésének folyamatáról. Pél da -
mutatóan lelkiismeretes térképmásoló
volt. Felkutatta az összes hozzáférhető
térképeket, s felhasznált nagyon régi tér -
képeket is. A világtérkép elkészí té sé -
hez 20 korábbi térkép adatait vette i -
génybe: nyolc Ptolemaiosz térképet, négy
korabeli portugál térképet, egy Dél- Á -
zsiát ábrázoló arab térképet (Caferiye)
és egy Kolumbusz által készített Új vi -
lág-térképet. Az egyik mű - állítása sze -
rint - Nagy Sándor korából származott. 
Gyakran elismétli: ,A legkisebb téve -
dés is használhatatlanná tesz egy ten -

gerészeti térképet“. Ezt fontos elvként
tartotta szem előtt – amit jól mutat a
Bahriye-ba foglalt kétszáztizenöt tér -
kép is.

A 65×90 cm nagyságú, őz- vagy ga -
zellabőrre festett térképdarab az At lan -
ti-óceán két oldalát, Közép- és Dél- A -
merikát, Afrika nyugati részét és az I -
bériai-félszigetet ábrázolja, sőt Antark -
tisz partvo na la is megjelenik a tér ké pen.
Piri reisz a szárazföldeket eltérő szí -
nekkel rajzolta meg: az Óvilág sárga, a

mai Mexikó szintén sárga (piros fe lü -
leti pontozással), Brazília pedig lila. A
térképet kis grafikák díszítik: hajók, em -
berek (uralkodók) és állatok. De látha -
tóak fantázia-szigetek, mint például
Szent Brendan szigete, aki a 6. szá -
zadban egy alvó bálnát szigetnek vélt,
s ez a térképen az Atlanti-óceán északi
részén egy bálna hátán főzőcskéző re -
mete képében jelenik meg.

A térképen arabul magyarázó szö -
vegek olvashatók. Például: „a hegyek
gazdagok ércben... Ez a terület úgy is -
mert, mint Antilje. Négy fajta papagáj
él itt. Az emberek a papagáj húsát meg -
eszik, tollaival fejüket teljesen bebo rít -
ják... Az ország lakott, az egész lakos -
ság meztelenül jár...”

A térkép elsőként mutat be a Kö -
zép- és Dél-Amerika partjain olyan szi -
geteket és helyeket, amelyeket addig
csak felületesen ismertek – az Andros
szigetet, Jamaicát, az Amazonas torko -
latát Marajo-szigetével, a La Plata tor -
kolatvidékét, pontos földrajzi széles sé -
gük és hosszúságuk szerint! – u gyan -
ak kor az Amazonast kétszer is ábrá zol ja.

A térképpel foglalkozókat legin -
kább Amerika és a jeges kontinens, An -
tarktisz ábrázolása foglalkoztatja mind 

a mai napig. De más aspektusok is igen 
érdekesek. Több  jel szerint is az ere de -
ti térképeket sok ezer évvel Kolum -
busz előtt, még a legutóbbi jégkorszak
előtt készítették. 

A térképen igen pontosak a szé les -
ség és a hosszúság méretei (Afrika és
Dél-Amerika közt), annak ellenére, hogy
Piri reisz soha nem járt ezeken a te rü -
leteken, sőt az ő idejében még nem is
léteztek olyan műszerek, amivel a ha -
jósok pontosan bemérhették volna a föld -
rajzi hosszúságot, leginkább becslé sek -
re hagyatkoztak. Amikor Kolumbusz
először hajózott az Újvilágba, egyszer
sem mérte be a földrajzi hosszúságot, s
a földrajzi szélességet is csak három -
szor kísérelte meg, de mindannyiszor
tévedett. A két földrész közötti föld -
rajzi hosszúságkülönbséget kétszáz év -
vel később állapították meg pontosan. 

Sokkal különösebb ennél, hogy a
sarkvidékeken szerepelnek az antark ti -
szi kontinens körvonalai, amit az első
pillanatban mindenki képtelenségnek tar -
tott, hiszen a déli földrészt csak 300 év -
vel később fedezték fel! Ami még en -
nél is rejtélyesebb, hogy a tökéletesen
részletezett partszakasz egy olyan föld -
történeti időszaknak megfelelően mu -
tat ja be Antarktiszt, amikor a felszínt
még nem borította jégtakaró. (Oronce
Finé francia térképész 1532-ben szin -
tén egy hihetetlen pontosságú térképet
készített részben ősi térképekről, s ezen
is jég nélkül szerepel az Antarktisz.) A -
kármilyen félelmetesen is hangzik, a sar -
ki szárazföldek körvonalai a térképe -
ken pontosan egyeznek a legmoder nebb
kutatások „vadonatúj” eredményeivel,
sőt Piri reisz térképei alapján egy  mo -
dern térképet is helyesbíteni kellett.

A kérdésben igen eltérő magya rá za -
tok születtek. Egyesek szerint csak any -
nyi történt, hogy Piri reisz a dél- a me -
rikai földrész déli részének partvonalát 
pontatlanul rajzolta meg a másolások
után és kelet felé görbítette azt el. Arra
viszont senki sem tudott érdemleges vá -
laszt adni, hogy miként került An tark -
tisz további középkori térképekre töb -
bé-kevésbé megfelelő hosszúsági fo ko -
kon, és a 20. században megismert jég -
takaró alatti partvonallal ábrázolva.

C. Hapgood, A. Mallery és más ku -
tatók arra a következtetésre jutottak, hogy
az eredeti térképet olyan ősi emberek
készíthették, akik még azelőtt mérték
fel a világot és egyben Antarktikát, mi -
előtt azt a jég elborította, és akik a tér -
képkészítés igen magas szakértel mé -
vel rendelkeztek.

Piri reisz térképe ma is viták kö zép -
pontjában áll.

 (wikipedia/rejtelyekszigete.com)

Rövid bevezetés az erdélyi sörök világába
A jelenleg multinacionális vállalatok által

gyártott tradicionális erdélyi sörök minőségben
meg sem közelítik a manufaktúrák termékeit. Or -
szágos szinten és Erdélyben is kézműves söré az
elsőség.

Románia tavaly a hatodik helyen állt Európában az egy 
főre eső sörfogyasztás alapján, évi 90 literrel. A rend szer -
vál tás óta a hazai termelés 60 százalékkal nőtt, ám a sör -
gyá rak száma 125-ről 20 alá csökkent.

Erdélyben már csak négy nagy sörgyár működik, a te -
mes vári és a brassói az Ursus Brew er ies, a csíkszeredai és
a marosvásárhelyi pedig a Heineken tulajdonában van. A
tíz legkelendőbb hazai márka közül nyolcat Erdélyben pa -
lackoznak, ezek a következők: Timisoreana, Bucegi, Ciu -
cas, Golden Brau, Neumarkt, Albacher, Noroc, Ursus. Mi -
vel azonban a mennyiségnél fontosabb a minőség, ezúttal
ezen szempont alapján elemeztük a piacot, kizárólag az al -
sóerjesztésű, világos, palackozott termékeket vizsgálva.

Nem tudom hányan isszák az Igazi Csíki Sört székely
hazafiságból, s hányan egyszerűen azért, mert szeretik, a -
zonban tény, hogy a csíkszentsimoni manufaktúra termé -
ke lóhosszal veri a konkurenciát. Az ital külső megjele né -
se fényes, áttetsző, habja kiadós és tartós, ízvilága kelle -
mes, könnyed és harmonikus, szén-dioxidban gazdag, al -
ko holtartalma pedig magas, 6 százalék. Nincs benne sem -
mi különleges, egyszerűen csak egy élvezhető, minőségi
sör. Kár, hogy a gyártó nagyrészt a nemzeti érzést meg lo -

vagolva promoválja, s a termék székely jellegének túlhang -
súlyozása mellett (a cimkén háromszor szerepel a székely
szó), szinte elsikkad a lényeg, az, hogy hazai viszony lat ban,
az Igazi Csíki egy figyelemreméltóan jó sör.

A második helyen a Heineken áll, ami normalitásként
könyvelhető el, lévén szó egy prémium kategóriás ter mék -
ről, meg aztán nem véletlen, hogy évente kb. 29 millió hor -
dónyit adnak el belőle, jelentős részét Romániánál lénye -
gesen nagyobb sörkultúrájú országokban. A 3. hely szintén egy
Csíkszeredában palackozott sörnek, a Harghi tá nak jár.

Az egykori temesvári és szászrégeni sörfőző mesterek
valószínűleg forognának a sírjukban, ha tudnák, hová zül -
lesztették jelenlegi gyártóik a Timisoreanat és a Silvat, a -
me lyek, ennek ellenére, az Ursusszal egytemben, minősé -
gi leg még mindig a középmezőnyben foglalnak helyet er -
délyi viszonylatban. A Bucegi, Ciuc, Golden Brau és Ciu -
cas jellegtelen tucatsörök, melyeknek még normális hab juk
sincs, kellemetlen utóízük azonban esetenként igen. Van
közöttük olyan, mely állítólag érmet nyert sörfesztiválon. Az
emberben óhatatlanul felmerül a kérdés: milyenek lehet -
tek a díjazásra nem méltatott termékek? 

Bár Erdélyben az Igazi Csíki viszi a prímet, országos
szinten egy prahovai terméknek, a Zăganunak jár a babér -
ko szorú. A Kárpátok légterét évszázadokon át uraló sza -
kál las saskeselyűről elnevezett kézműves sör kellemesen
fanyar, dús ízű, aromás ital, enyhén karamelles utóízzel. A 
Zăganut egyelőre kis tételben gyártják, s a Kárpátokon
innen alig néhány tucat étterem, söröző árusítja. Kár.

(maszol.ro)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

tet életébe! Adjon célt a jövőnek!
Mind ehhez nem kell több, mint az
Erdélyi Kárpát- Egye sület 2016-os fali -
naptárának beszerzése. A kiadvánnyal
ugyan is otthonába költöznek Erdély
legszebb hegyei. Ha kedve kere kedik,
a Rozsda-szakadékban ta lálhatja ma -
gát, de kiruccanhat a Bucsecsbe, a Re -
tyezát-hegy ség be is. Rákacsinthat Isten -
székére, láthat kéményeket és foga -
kat..., de ki ne hagyja a Hagymás-
 hegy séget, el ne felejtse megcsodálni a Csukást! Mindehhez csupán a naptárt
kell végigforgatnia. Visszaemlékezhet a túrákra, és ha van olyan hely, ahol
még nem járt, a közeljövőben beter vez heti. Látja, ilyen egyszerű, hogy
színes, lendületes célja legyen életünknek. De cél lehet az is, hogy másokat
meg örvendeztessünk. És immár erre is megvan az eszközünk.

Keresse a falinaptárt az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó
szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrácia Központban!.

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

Megjelent
az Erdélyi Gyopár idei

negyedik lapszáma
Tartalmából:
• Az EKE-napi pályázatok eredményhirdetése
• EKE-osztályok hírei, könyv- és térképajánló
• Tordai ekések Erdély legdélibb vidékén
• Sissi kútja
• Francia karmeliták a Görgényi-havasokban
• Valósággá válik a virtuális EKE-múzeum
• Az Al lah-Bair-domb Természetvédelmi Te rü let

• Bihar ország hajdani „nagyja”, K. Nagy Sándor 
• A kászonjakabfalvi Salutaris borvíz 
• A „keszkendős kígyó” 
• A galócák gyönyörű, de veszélyes világa 

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!

 Mennyi kávét igyunk egy nap?
Kutatások bizonyítják, hogy a koffein csökkenti a depressziót és a bél da -

ganatok kialakulásának kockázatát, növeli a sportteljesítményt, ugyan ak -
kor igaz az is, hogy felelőtlenül fogyasztva növeli a stresszt, a csontritkulás
és a szívproblémák esélyét, olyannyira, hogy még hirtelen szívmegálláshoz
is vezethet. De akkor mennyi is az annyi, mennyit igyunk belőle és mikor?

A koffein hatására a hasi, zsigeri erek összeszűkülnek, az agy viszont több
vért kap. A koffein ezáltal lerövidíti a reakcióidőt, megemeli az adren a lin szintet
és lehetővé teszi a nagyobb fizikai igénybevételt. 

A koffein természetes stimulánsként könnyen bejut az agyba, és pozitív mó -
don befolyásolja az agysejteket. Viszont minél többet fogyasztunk belőle, annál
jobban hozzászokik a szervezetünk, és idővel gyengébb választ ad rá.

A zsírégető csodaszer
A koffein a központi idegrendszerre és az agyra tehát élénkítő hatással van,

to vábbá gyorsítja a légzést és az anyagcserét, segít felszabadítani az elraktá ro -
zott zsírt, ezáltal zsírégető hatása is van. Egy sportolókkal végzett vizsgálat sze -
rint a koffein közvetlen metabolikus hatást gyakorol az izmokra, ezáltal növelve
az állóképességet. Hatására az izmok az energiatermeléshez glikogén (a szén -
hidrát egy formája) helyett zsírt égetnek.

A koffein nem csak a szellemi, hanem bizonyítottan a fizikai teljesítő képes -
séget is fokozza. A szervezetben mobilizálja a zsírsavakat és a glükózt, melyek a
szervezet két fő energiaforrását adják – magyarázta dr. Borbola József, a Gott se -
gen György Országos Kardiológiai Intézet belgyógyász-kardiológusa. 

Csökkenti a béldaganatokat?
Egy másik kutatás szerint pedig napi több csésze kávé jelentős mértékben

csök kentheti a béldaganatok kockázatát. Az USA Országos Rákkutató Intéze té -
nek kutatása azt mutatta, hogy a napi négy csésze fekete levest fogyasztó részt -
vevőknél 15, a hat vagy több csészével fogyasztóknál pedig akár 40 százalékkal
is alacsonyabb a betegség kialakulásának valószínűsége, és már napi egyetlen
csésze kávé is közel felére csökkenti a száj- és a nyelőcsőrák kockázatát. Erről a
kutatási eredményről azonban már szkeptikusan nyilatkozik a szakértő. 

5-6 kávétól egész napra gyorsabb lesz a pulzus, soha nem térhet vissza a
nyugalmi állapotba. Minden nap ezt nem lehet egészségkárosodás nélkül csinál -
ni, így tulajdonképpen megfontolandó, hogy ha 15-40 százalékkal csökkentjük a 
bélrendszeri daganatok kockázatát, és ugyanennyivel növeljük a szív- és érrend -
szeri panaszokat, akkor megéri-e? – tette fel a kérdést Borbola József.

A kávé maga a boldogság
A bochumi Ruhr Egyetem kutatómunkatársai arra az eredményre jutottak,

hogy a 200 milligramm koffein (két-három adag kávé) elfogyasztása után 30
perccel elvégzett feladatokban jobb lett a kísérleti alanyok szófeldolgozása, mint 
koffein nélkül volt, ám csak a pozitív jelentéstartalmú szavak esetében. A nega -
tív és a semleges tartalmú szavakkal szemben a pozitív jelentésű szavakat gyor -
sabban és pontosabban ismerték fel koffein hatása alatt a tesztalanyok. Így akár a 
kávéfogyasztás egy pozitívabb szemlélet kialakításában is szerepet játszhat. 

Az igazi feketeleves
Ki-ki döntse el maga, hogy a fent felsoroltak mennyire szólnak az intenzív

koffeinfogyasztás mellett, az viszont kétség kívül ellene szól, hogy a koffein fo -
kozza a szív- és veseműködést. 

Nem csak az agyi, hanem értelemszerűen a vese ereit is tágítja, így lehetséges
az, hogy kávézás után sokkal gyakoribb a vizelési inger. Vesebetegeknek ezért
csak korlátozott mennyiség bevitele javasolt – figyelmeztetett a belgyógyász,
hozzátéve: szívbetegek ugyan fogyaszthatnak koffeinos italokat (napi 1-2 kávét
max i mum), de szívritmuszavarban szenvedőknél növelheti a tünetek sűrűségét.

Nem szünteti meg a fáradtságot
A tévhitekkel és a fent felsorolt pozitív hatásokkal ellentétben a kávé, illetve a 

koffein, nem szünteti meg a fáradtságot, az a kávé hatásának elmúltával erő seb -
ben tér vissza és csak pihenéssel múlik el! A koffein csupán az ébrenlét, a sza -
badidő, a munka pillanatait tudja még intenzívebbé tenni. 

Ebéd után jöhet a feketeleves
Ha jó időben és ésszerűen isszuk azonban, akkor optimális hatás is elérhető

vele az emberi szervezet igényeinek megfelelően. Barna Lajosné Éva, dietetikus 
szerint az egyes emberek igényei nagyon különbözőek ugyan, de néhány alap -
szabályt mindenkinek érdemes betartania:

• Az első és legfontosabb, amit be kell tartanunk, hogy lefekvés előtt 4 órával 
már ne igyunk kávét! A legfontosabb kávézási időszak a reggel és a késő dél -
után. 

• Éhgyomorra sose igyunk kávét, étkezés után inkább, hiszen ilyenkor az
emésztést is serkenti. Ha éhgyomorra döntünk le egy feketét, a kávéban lévő
csersavak kártékony hatással lehetnek ránk, és a kávé vízhajtó hatása sem tesz
jót a gyomornak. Az éhgyomorra fogyasztott kávé növeli a gyomorfekély koc -
kázatát is. 

• Épp a vízhajtó hatás miatt kínálják a legtöbb vendéglátóhelyen egy pohár
vízzel a kávét, ennyit otthon is meg kell inni mellé. Vesebetegek pedig konzul -
táljanak orvosukkal a napi elfogyasztható mennyiségről! 

• Epebetegek vigyázzanak, ők ugyanis már egyetlen csésze jó erős feketétől
rosszul lehetnek. 

• Napi 2-3 kávénál több egészséges embereknek sem ajánlott, a szív- és
érrendszeri problémákkal küzdőknek pedig általában még ennyi sem. 

• A gyerekeknek ne adjunk kávét! Ha csemeténk fáradtságra panaszkodik,
egy kocka csokoládéval, vagy egy bögre kakaóval felfrissíthetjük. 

• Minőségi, ellenőrzött kávét fogyasszunk, az ellenőrizetlen gazdaságból
származó kávék ugyanis olyan csersav-összetétellel rendelkezhetnek, ami káros
is lehet.

                 Kósa-Boda Veronika (WEBBeteg)
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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.

• Eladó háromkerekű Pegas ke rék -
pár. Tel. 0747 776929

• Eladó a régi főtér környékén kis
családi ház 200 négyzetméter telekkel.
Irányár 38.000 Euró. Tel.: 0742794946.

• Pécsre keresünk agyvérzéses idős 
nőhöz gondozónőt, lehetőleg mi ni má -
lis egészségügyi felkészültséggel. Te -
le fon 0771336015.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszö ne -
tet mindazoknak, akik szerettünket

BALOGH JÓZSEFNÉ,
született TÚRI EMÍLIÁT (BABI)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
ko szorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Köszönet mindenkinek, aki
eljött meg emlékezni, búcsút venni
és el kí sérni kedves

ÁKOSUNKAT
utolsó útjára. Köszönjük az

együtt érzést.
A Matyasovszki család.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünket

SZÜCS KLÁRÁT
született FÜLÖP

utolsó útjára elkísérték, sírjára
ko szorút, virágot helyeztek, mély
gyá szun kon enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló férj, lánya és fia.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk au gusz -
tus 10-re, amikor 2 éve volt, hogy a
sze re tett anya, anyós és nagymama

PALENCSÁR ILONA
Visszaadta lelkét Teremtőjének.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes. A bánatos család.

11 éve, hogy a szeretett férj, apa, 
nagyapa

STAUDER MÁTYÁS
Örökre eltávozott közülünk.
Emlékét őrzi neje Gizella, fia

Gün ter, lánya Helga és családjaik.

„Telnek a percek, telnek a
napok,/ Hi ányzik valaki, aki örökre
ittha gyott. / Az élet csendesen megy 
tovább, / De fájó emléked elkísér
egy életen át. / Fáj dalmas az út, mely 
sírodhoz vezet,/ A Jó Isten
őrködjön pihenésed felett.”

Szívünkben soha el nem múló
fáj da lommal emlékezünk
augusztus 13- ra, amikor 8 éve,
hogy a szeretett férj, apa 

MÁTHÉ MIHÁLY
 szíve megszűnt dobogni.
A bánatos 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

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Hétfő-péntek – 15-21 óra között –
Szombaton – zárva

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

Email: dludovicus@gmail.com.
Augusztus 17-25. között
a Ház irodája ZÁRVA!

KÖNYVTÁRUNK ebben az
időszakban 16-20 óra között

naponta látogatható!

* GYÓGY TOR NA – jövő ked -
den 17.30 órá tól!

* OLVASS NEKEM! – Min -
den szerdán 16 órakor a Házban!

* BABA-MAMA KLUB - min -
den szerdán délután 5 órától a Te le -
ki Házban! Medence újratöltve :)

VÁSÁROSNAMÉNY
gyógyfürdő - augusztus 19-én.

NYÍREGYHÁZA állatkert
- augusztus 27-én.

0747017580 (Csoma Bea)

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított
és bőví tett ki a dás

A TELEKI HÁZBAN!

A nagy érdeklődésre való te -
kin tet tel két alkalommal is!

Garabonciás
BÁBOS TÁBOR

augusztus 31. - szeptember 5.
(záróelőadás szeptember 6.)

szeptember 7 - 12.
(záróelőadás szeptember 13.)

A helyek száma korlátozott: ösz -
szesen 50 gyermeket tudunk fogad -
ni, jelen pillanatban még 15 szabad 
helyünk van!

Információk és je lent kezés a Te -
le ki Házban személyesen, vagy a
0740-751490 telefonszámon!

A Teleki Mag yar Ház kiadványai! 
l Tatárok, betyárok, bányarémek (bányászmondák, legendák)
l Schönherr breviárium (Schönherr Gyula írásaiból)
l Nagybánya 1848-49-ben (szerk. Balogh Béla)
Keresse az intézmény irodájában!

Kirándulások
Kárpátaljára!
Régi és új útitársaink figyelmébe a -

jánljuk őszi Kárpátalja-túráink idő pont -
jait. Az érdeklődés felmérése érde ké -
ben kérjük, hogy

MIELŐBB
jelezzék csatlakozási

szándékukat!
1. 2015. szeptember 24-27., csütör -

töktől-vasárnapig (alapcsapat)
– új útvonal - Ungvár és Uzsok

környéke (előkészítés alatt)
2. 2015. október 16-19., péntek től-

 hétfőig (második csoport)
– Nagybánya - Visk és környéke -

Ungvár és környéke - Verecke - Gem -
ba-hegy - Munkács - Beregszász (az a -
lapcsapattal legutóbb bejárt útvonal).

Idegenvezetőnk: Bíró András.
Ne féljünk utazni, ne féljünk se gí te -

ni! Érdeklődni lehet a Teleki Házban!

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt

Kondrák Matyikó Margit
augusztus 27-én 17.30 órai

kezdettel látogatható

festészeti kiállításának
megnyitójára és azt azt követő

fogadásra. Zongorán közreműködik
Marta Andrei

és Sorina Gherman!
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„Csillagos tízessel”
zártak Hosszú Katinkáék 

Három világbajnoki arany-, három ezüst- és négy bronzérem lett a
magyarországi úszók mérlege az oroszországi Kazanyban, mi u tán a
vasárnapi zárónap 400 méter vegyes döntőjében Hosszú Katinka
megvédte címét, Verrasztó Dávid pedig második lett a japán Daija
Szeto mögött. 

Mindez azt jelenti, hogy az idei se -
regszemlén minden eddigi rekordot meg -
döntöttek, hiszen korábban még soha
ennyi érmet nem gyűjtött a mag yar kül -
döttség a nagymedencés világ ver se -
nyeken. 

„Egy újabb álmom vált valóra ezzel 
az eredménnyel. Az egész világ baj nok -
ság úgy sikerült, ahogy szerettem vol -
na. Megismételtem a barcelonai ered -
ményemet, de az egészet felülmúltam a 
200 vegyes világcsúcsának megdönté -
sé vel. Igen, az egy picit talán elvitte a
koncentrációmat, így a vébé közepén
talán nem tudtam úgy úszni, ahogy sze -
rettem volna, bár így is először voltam
döntős kétszáz gyorson, és állítom, hogy -
ha tízszer leússzuk azt a döntőt, akkor
tíz különböző eredmény született vol -
na. Természetesen nem állok le a vi lág -
csúcs „üldözésével”. Pontosan érzem,
hol kell javítani, hol lehet még jobbá
tenni az úszásokat – de az biztos, hogy
nagyon boldogan távozom Ka zany ból”
– idézte az immár ötszörös világbajnok 
– és ezzel minden idők legered mé nye -
sebb mag yar úszójává váló – Hosszút a 
magyar sportági szövetség hivatalos
honlapja.

Cseh Lászlónak sem lehet oka pa -
naszra, hiszen két hatalmas rekordot ál -
lított fel: ő lett az első az egyetemes ú -
szó történelemben, aki hét világbaj nok -
sá gon tudott érmet szerezni, továbbá ő

lett az első férfi úszó, aki ugyanazon
úszásnem mindhárom távján érmet tu -
dott szerezni (a gyorsúszást nem szá -
mít va).

Kettejük mellett Kapás Boglárka,
Gyur ta Dániel, Verrasztó Dávid és a
nyílt vízi úszó, Olasz Anna állhatott fel
dobogóra, így Magyarország tíz érmet
gyűjtve az úszóéremtábla előkelő hato -
dik helyén zárt, előttük csak az ame ri -
kaiak, az ausztrálok, a kínaiak és a fran -
ciák végeztek. A zárónapon még Ca mil -
le Lacourt (francia, 50 hát), Jennie Jo -
hansson (svéd, 50 mell), Bron te Camp -
bell (ausztrál, 50 gyors), Gregorio Pal -
tri nieri (olasz, 1500 gyors), az ame ri -
kai 4×100 méteres férfi, illetve a kínai
női vegyes váltó lett világbajnok.

A kazanyi vizes-vb összesített ta bel -
láján Kína, Egyesült Államok, Orosz -
or szág végzett az első három helyen,
de az úszósikerek révén – és a vízilab -
da kudarc dacára – a magyarok nyolca -
dikként zártak, amelyet jó előjelnek tar -
tanak úgy a jövő évi riói olimpiára,
mint a 2017-es budapesti világ bajnok -
ság ra. Két év múlva ugyanis a mag yar
főváros ad otthont a vizes sportokat tö -
mörítő FINA-vb-nek. A torna hivata -
los honlapját már el is indították, és a
vasárnap esti nyilatkozatok alapján a
terveknek megfelelően haladnak a szer -
vezéssel.

(Krónika)

Dárdai: jössz? Dzsudzsák: jövök!
A magyar válogatott „zsenijét” partvonalon kívülre helyezte

klubja, a Dinamo Moszkva vezetése. A játékos állítja, mindenben
megegyezett a Hertha Berlin mag yar vezetőedzőjével.

Pillanatnyi helyzetéről nyilatkozott
Dzsudzsák Balázs a keddi Nemzeti
Sportban. „A klub vezetői azt várják,
hogy eligazoljak, én pedig azt várom,
hogy befusson az ajánlat, amire rábó -
linthatok. Fogalmazhatok konkré tab ban
is: arra várok, hogy végre elmehessek a 
Herthába” – fogalmazott Dzsudzsák.

Dzsudzsák a lapban tagadta azt, mi -
szerint azért nem jött eddig össze az
üz let, mert túlzóak lennének a fizetési
igényei. Állítja, szóban már meg is e -
gye zett a Herthával és Dárdai Pállal.
„Dárdai Pállal némileg leegy szerű sít -
ve így hangzott az egyik beszél ge té -
sünk. Jössz? Jövök. Tudnod kell, nincs 
sok pénz. Nem baj, akkor is jövök. Oké,
köszönöm. Én is” – fogalmazott, ami a -
zért valljuk meg, elég konkrétnak hang -
zik.

A Hertha Berlin, mint a német csa -
patok általában, elég prudens gaz dál ko -
dást folytat. Értsd, nem szórja a pénzt
nyakra-főre. Arrafelé például a játéko -
sok ra a jegybevételből és a futballisták
eladásából befolyó összeget költik. E -
gyes információk szerint ezért nem jött 
össze eddig az üzlet se, mert az au gusz -
tus 31-ig tartó átigazolási időszak vé -

gé ig a Herthának az említett okok mi -
att még el kell adnia valakit ahhoz, hogy
az igazolásra költhető és a bérkeretben
szabad forrás legyen. (Sport24)

Neymar komoly veszélyforrást 
jelent játékostársaira

A Barcelonánál attól félnek, hogy csapattársait is megfertőzte a
mumpszos brazil támadó. Ha végigfutna egy járvány, úgy lőttek a
remélt jó évkezdésnek.

Neymar Brazíliából lappangó
mumpsszal érkezett Barcelonába, ami
aztán teljes erővel kitört rajta. A táma -
dó így kényszerűen távol marad a szin -
tén spanyol Sevilla elleni  európai szu -
perkupa-mérkőzésről, továbbá a spa -
nyol szuperkupában pedig az Ath letic
Bilbao elleni két találkozóról (au gusz -
tus 14., 17.), valamint a 23-án szintén a 
Bilbao el len esedékes bajnoki rajt is kér -
déses lehet számára.

Igen ám, de a mumpsz ugye fertőző
betegség, és a sport.es most azt írja, ha
pánikhangulat nincs is a Barcelonánál,

de óvintézkedéseket hoztak a támadó
betegsége miatt. A gondot az jelenti, hogy
a mumpsz már hét nappal azelőtt fertőz 
– közvetlen érintkezés és, vagy csepp -
fertőzés útján –, amikor a tünetek még
nem is nyilvánvalóak.

Dr. Quixano, a csapat orvosa  a mon -
dó annyi óvintézkedés egyelőre elég
lesz, hogy Neymart teljesen elkü löní tik 
a többiektől. Ha minden a terv szerint
alakul, úgy két-három hét alatt lezajlik
a betegség és a brazil újra csapata ren -
delkezésére áll.

(Sport24)

Bankot robbantottak a mag yar úszók
A FINA 5,5 millió amerikai

dollárt osztott szét a 16. vizes-
 világbajnokság győztesei és he -
lyezettjei között. Megnéztük a
mag yar termést.

Még a világbajnokság előtt tette
közzé többek közt a swimswam.com azt
a táblázatot, amelyből pontosan ki de -
rül, milyen teljesítmény, eredmény u -
tán mekkora pénzdíj üti a győztes és a 
helyezett versenyzők, csapato3k
mar kát. Úszásban, nyíltvizi úszásban,
szink ronúszásban, műugrásban
egyaránt 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 ezer
dollár jutott az elsőtől a nyolcadik
helyezést elérő versenyzőknek. Aki
világ csú csot úszott, az Ex tra bó nusz -
ként 30 ezer dollárt vehetett fel.

Férfi pólósaink sem maradtak telje -
sen hoppon, a hatodik helyezésükkel
30 ezer dollárt kerestek. Nem fejen -
ként, úgy együtt, de nyilván ez a leg -

kevésbé vigasztalja őket minden idők 
második leggyengébb világbajnoki sze -
replése után. Úszóink azonban nem
panaszkodhatnak. A kőkemény fel ké -
szülésnek, a sok fájdalomnak, a vi lág -
klasszis eredményeknek immár tisz -
tes séges javadalmazása van.

E téren is ki más, mint Hosszú Ka -
tinka volt a legeredményesebb  ma -
gyar. Hosszú a világcsúcsért 30 ezer,
a két aranyért 20-20 ezer és bronz ér -
méért tízezer, összességében 84 ezer
dollárt vehetett fel.

Cseh Laci 20-15-10, azaz 45 ezer
dollárral gazdagodott, Olasz Anna és
Verrasztó Dávid 15-15 ezerrel,
míg Kapás Boglárka és Gyurta Da -
ni is 13, illetve 10 ezer dollárral lett
tehetősebb. Szilágyi Liliána hetedik
helye kétezret ért.

Az úszók és a férfi vízi lab da-vá -
logatott 214 ezer dollárt, azaz nagyjá -
ból bő hatvan millió fo rint díjazásban 
részesült. Megérdemlik! (Sport24)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


