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Kondrák Matyikó Margit tárlata
Szeretettel várunk min -

den kedves érdeklődőt 

KOND RÁK
MATYIKÓ MARGIT
augusztus 27-én, csütör tö -
kön 17.30 órától látogat -
ható fes té szeti kiállítá sá nak
megnyi tójára és az azt kö -
vető fo ga dásra.

A tárlatot bemutatja Bo -
tis Enikő, zongorán köz re -
mű kö dik Marta Andrei és
Sorina Gherman!

A Nagybányai Szent István Napok
rendezvénysorozat további programjai

2015. AUGUSZTUS 13-22.
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 Lí -

ceum diákjának koncertje
Helyszín : Szentháromság templom 

-  19.30 óra
A szervezők mindenkit

szeretettel várnak a
programokra!

Huszárfelvonulás a Főtér Fesztiválon
A Főtér Fesztivál 2015 - Nagy bá -

nyai Mag yar Napok idén ismét a Klast -
rom-réten kezdődik, a Hajdú-Bihar me -
gyei Huszárbandérium felvonu lásá val
(Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár -
hagyomány Őrző Közhasznú Egye sü let)
szeptember 18-án, pénteken. A fel -
vonulás után a résztvevők a hu szá rok -
kal, a bányavidéki hagyo mányőr zők -
kel, a civil szervezetekkel és diák ja -
inkkal együtt vonulnak be a főtérre.

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 lyo so -

kat 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 jelent -
kezni. 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 vi -
lágába. A különböző színész gya korla to -
kon, 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 mutat -
nak be a maguk ké szí tet te bábokkal.

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

Augusztus 20.:

Az államalapítás ünnepe
István halálának 900. évfordulóján, 1938-ban az országgyűlés 

augusztus 20-át az államalapítás ünnepévé és első szent kirá -
lyunk emléknapjává nyilvánította.

Hogy a magyarság történetében a
halála után csupán negyvenöt (!) év -
vel szentté avatott I. István a legki -
e mel kedőbb államférfi volt, az két ség -
telen: az ezer évvel ezelőtti viszonyok
közepette két nagyhatalom – a né -
met- ró mai és a bizánci – közé ékelve

független államot tudott létrehozni.
Nagy bölcsességre, a történelmi táv -

latokban való gondolkodás kivételes
képességére utal, hogy – bár törvény -
könyvének bevezetőjében „az ókori és
mostani császárok” követésére hivat -
kozik – országát (folytatás a 2. oldalon)

30 napra lezárták a
18-as országút
Gutin-hágón

átvezető szakaszát
Az intézkedés tegnaptól lépett ér -

vénybe. A 7,5 tonnánál nagyobb össz -
súlyú járművek a Nagybánya (1C or -
szágút) - Szinérváralja - Avasújváros
(109I megyei út) - Máramarossziget
(18- as országút) útvonalon juthatnak el
a Történelmi Máramarosba, illetve on -
nan vissza a Bányavidékre. A 7,5 ton -
nánál kisebb összsúlyú járművek ese té -
ben a már említett útvonal mellett a Fel -
sőbánya (18-as országút) - Kapnik bá -
nya (184-es megyei út) - Aknasugatag
(109F megyei út) - Fejérfalva (Fereşti)
- Máramarossziget alternatív útvonalat
is választhatják. Igaz, ez utóbbi útvonal 
sem nyújt ideális közlekedési felté te -
leket, hiszen minősége szakaszonként
változó az ott zajló felújítási mun ká la -
tok miatt.

A Gutin-hágón áthaladó utat elő re -
láthatóan szeptember 20-án nyitják meg 
ismét a forgalom előtt. (tamási)
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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 Szent Jobb a történelem viharaiban
Köztudott, hogy az 1038. au gusz -

tus 15-én elhunyt első királyunkat kü -
lönös szarkofágba temették a fehér vá -
ri bazilika közepén.

Azt azonban már kevesebben tud -
ják, hogy a testét befogadó sírláda va -
lójában jóval korábban keletkezett, hi -
szen az egy római kori szarkofág át dol -
gozásával jött létre. A fehér kő ép púgy
érkezhetett Aquincumból – azaz Óbu -
dáról –, mint Gorsiumból – azaz Tác -
ról, vagy egy távolabbi településről. 

A lényeg, hogy a kőlapot a 11. szá -
zadban csupán átszabták. A bal hossz -
oldal két szélén homorú fülkékben egy-
 egy különös növényi forma áll, ame -
lyek eredetileg vélhetően antik em ber -
alakok átfaragásából származnak. Köz -
tük áll egy hármas tagolású mező ke -
rubbal és rozettákkal. A rövid oldalon
a pólyát vivő angyal a szarkofág fő áb -
rázolása. Ez, a halott lelkét vivő égi
lény a régészek és művészet törté né szek
szerint a Mária halálát megjelenítő bi -
zánci elefántcsont faragványtípusból
vált önálló alakká, jelzéssé. A keru bok
a Maiestas-ábrázolásokon tűnnek fel,
tartalmilag a Paradicsomot őrzőkkel
mérhetők össze. Ezt olvashatjuk-ér tel -
mezhetjük úgy, hogy a Székes fehér vá -
ron ma is szemlélhető kőláda nem egy -
szerűen Szent István porhüvelyét őrzi,
hanem mennyei lakóhelyének kép má sa. 

Az államalapító király bebal zsa mo -
zott teste a viharos évtizedek során spon -
tán mumifikálódott. Utóbb, 1061-ben
a Vata-féle pogánylázadás idején siet -
ve eltemették, s vélhetően ekkor távo -
líthatták el a király jobb karját. A szent -
té avatás idején aztán ismét exhu mál -
ták a testet, de a jobb kezet nem ta lál ták.
Azt – úgymond – Mercurius, a kincs tár
őre tulajdonította és rejtette el a bir to -
kán. Még a 11. században, 1083-ban,
mikor István király szentté avatási el já -
rása zajlott, I. László király hallott az
ereklyéről. Felkereste a tolvajt bihari
birtokán, megbocsátott neki, és itt ala -
pította meg az ereklye őrzésére a szent -
jobbi apátságot, melyről Szentjobb te -
le pülés (ma Romániában) a nevét kap ta.

Ugyanakkor fontos közbeszúrni, Hart -
vik püspök széltében-hosszában idé zett
legendája a lopásról egy szót sem szól. 
Szerinte a Szent Jobbot a szentté ava -
tási eljárás során Szent László király
emeltette ki a sírból, ahol negyvenöt
esztendon át pihent.

Visszakanyarodva 1061-re, érde mes
megismételni, ekkor nemcsak a job bot, 
de az egész kart eltávolították. A cson -
tok egy részét Nagy Lajos vetette le és
ajándékozta a két nép barátságát szim -
bolizálandó Lengyelországnak. A meg -
maradt részt pedig Zsigmond mag yar
király darabolta tovább, amikor azt lá -
nyának, Erzsébetnek adta Habs burg Al -
berttel kötött eljegyzése alkalmával. U -
tóbbi ereklyét ma a Hofburg kincs tá -
rá ban őrzik, de 2000-ben, a millen niu -
mi ünnepségek alkalmából Eszter gom -
ban is látható volt.

A Szent Jobbot 1862 óta befogadó
díszes ereklyetartó elődje jelenleg az
Esztergomi Bazilikában látható – eb -
ben őrzik Kőrösi Szent Márk erek lyé it.
Az 1947-es totális kommunista hata -
lomátvétel után a Szent Jobbot – a kor -
szak egyház- és vallásellenes lég kö ré -
ben – a Szent István-bazilika páncél -
szekrényébe száműzték, ahonnan a mi -
nap elhunyt Paskai László prímás erő -
feszítései nyomán, 1987. augusztus 20-
 án került újra elő. (magyarhirlap.hu)

Az államalapítás ünnepe
(folytatás az első oldalról) nem más ál -
lamok min tájára szervezte meg, hanem 
a sajátos mag yar viszonyokhoz iga zít -
va, „mivel minden egyes nép a maga
törvényeit alkalmazza”.

A fejedelemség intézményét a ki -
rályságéval felváltva kora mod ern po -
litikai intézményrendszerét alapozta meg,
az általa bevezetett közigazgatási fel -
osztás, a megyék és egyházmegyék rend -
szere szinte változatlan formában ma is 
él. Legnagyobb horderejű döntésének
mégis az bizonyult, hogy a keresz tény -
ség felvétele során a római egyházhoz
csatlakozott, Magyarország ennek kö -
szönhetően válhatott latin írású és mű -
veltségu országgá, így lehetett az év szá -
zadok során részese a – mai foga lom -
mal élve – nyugati civilizációnak.

Szent István nagy műve azonban
mindmáig nem teljesedhetett be. Az ál -
lam működését szilárd alapokra he lyez -
te ugyan, de méltó utód hiányában az
ország hanyatlásnak indult, alig három
évszázad múltán össze is omlott. Ká -
roly Róbert Szent István országalapító
módszerével még felépítette Magyar -
országot, de a történelem, a magyarság
esetében legalábbis, többször űzte ked -
venc játékát: jó néhányszor ismételte
önmagát. Hogy mégis akadt mindig –
ma is – az államalapítóéhoz ha for má -
tumában nem is, de az újrakezdéshez
szükséges eltökéltségben, a mag yar jö -
vőbe vetett hitében hasonlatos gon dol -

kodású államférfija, az talán nem ze tünk
legnagyobb erénye.

Mert mindannyiszor az évszázadok
során, török ellenében, osztrák iga a latt,
kommunista fojtogatásban, neoli berá -
lis országkiárusítás után, legújabban az 
uniós olvasztótégelyben újra és újra ál -
lamot kellett alapítanunk, függetlent,
melyben a „nép a maga törvényeit al -
kalmazza”. És mindig a Szent István-i
szellemben, melyet intelmeiben így fo -
galmazott meg: „Mert nehéz lesz meg -
tartani e tájon királyságodat, ha szo -
kásban nem utánzod a korábban ki -
rálykodó királyokat”.

(erdely.ma / haromszek.ro)

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségből kísértük utolsó
útjára özvegy Balogh Józsefné szü le -
tett Túri Emilia asszonytestvérünket,
akit  81 évesen szólított magához az Úr.
Nyugodjon békében!

* Ugyanitt kötött házasságot Bálint
Sándor György  ifjú, Bálint Sándor és
Csepei Ibolya fia, és Cseterki Andrea
Melinda hajadon, Cseterki Lajos és Ka -
tó Gabriella  lánya. Násznagyként Sza -
bó Márton és felesége, Dobi Sándor és
felesége, Cseterki András és neje, va la -
mint Kánya Róbert és neje voltak jelen.
Házasságot kötött továbbá Ardelean
Ad rian  ifjú, Ardelean Gheorghe és Bar -
bul Carmen fia, és Iov Mónika Adriana  
hajadon, Iov Ioan és Czéczi Erzsébet
lánya. Násznagyok voltak: Ciobănaşu
Radu és Grigorescu Delia. Házasságot
kötött Pamuk János  ifjú, Pamuk Jó -
zsef és Liptak Edit fia, és Bencze I zol -
da hajadon, Bencze Béla és Kádár Me -
linda lánya. Násznagyok voltak: Tar Mi -
hály és felesége, valamint Bencze
Aurel és felesége.

Úgyszintén házas sá got kötött Pál
Norbert Ar nold ifjú, Pál István és Kiss
Annamária fia, és Butka Diana haja -
don, Butka Adalbert és Bakk Julianna lá -
nya. Násznagyok voltak: Bakk György és 

felesége, valamint Buczi Ti bor és felesége.
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségben az Újkenyér ün -
nepére készülvén, augusztus 24-től Bűn -
bánati hét lesz és az istentiszteletek dél -
előtt 9 és délután 18 órakor lesznek.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközségből kísértük u tol -
só útjára  Márton Jánosné született Kó -
nya Erzsébet  asszonytestvérünket, akit
75 évesen szólított magához az Úr és
Szűcs Sándorné született Fülöp Klára 
asszonytestvérünket, akit 61 évesen szó -
lí tott magához az Úr. Nyugodjanak bé -
kében!

* Ugyanitt kötött házasságot Ma -
gya rosi Imre  ifjú, Magyarosi Imre és
Kovács Margit fia, és Catricicău La ri -
sa Maria  hajadon, Catricicău Ovidiu
és Panduru Ancuţa Alexandra lánya.
Násznagyokként Magyarosi Márton és 
Strugar Elena, valamint Morojac Ma -
rius és Valenaş Bianca voltak jelen.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközség templomában
Bunyi Csaba és Lakatos Anita tartották 
keresztvíz alá Iosip Mihály Ar nold  és
Sebestyén Tünde kislányát, aki a ke -
resztségben a Zsófia nevet kapta. 

* Ugyanitt Haple Teo és Tóth Bet -
tina tartották keresztvíz alá Ghiţiu Gheor -
ghe és Tóth Beáta kislányát, aki a ke -
resztségben a Cyntia nevet kapta.

Bunda Csilla Annamária
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Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

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

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

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

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

„Játékos szavak”-ba burkolt
életbölcsességek

„Irányít, határol,
kizár, 

megvéd, utasít,
jelez,

e mélyre levert 
cövek,

az önként felvállalt
igád.”

(Makai-Magoss Csaba - Kötelesség)

Az „Olvass nekem” pro gram kere -
tében, a Teleki Mag yar Ház Thorma- ter -
mében mutatta be augusztus  12-én Ma -
kai-Magoss Csaba felsőbányai köl tő „Já -
tékos szavak” c. verseskötetét.

Szivélyes, hívogató szavak csalo gat -
ták a közönséget a rendezvényre az „Új
Szó” hasábjain, így még a nyári zápor
sem tudta eltántorítani az irodalom ked -
velőket  a találkozótól. Az üdítő zápor
után egy üdítő hangulatú felolvasó dél -
u tánban lehetett része annak, aki vette
a fáradtságot, és elment a Házba.

A házigazda, Dávid Lajos nyitotta meg
a felolvasó délutánt, aki rámutatott ar ra, 
hogy a televízió és a számítógép kom -
munikáció- és élőszó-hiányt okoz nap -
ja ink ban, felvázolva ennek a jelen ség -
nek a negatív következményeit is.

Ezt követően a kötet szerzője felol -
vasta néhány költeményét, melyek dal -
lamos soraiból kicsengett a szerző élet -
szeretete.

A továbbiakban Makai-Magoss Csa -
ba arról beszélt, hogy a gyermekkort
nem foglalta rímekbe, viszont ezeknek
a költeményeknek hangulatuk van.

A versfaragóra felfigyelt Gyökössy
Endre magyarországi lelkész, pszi cho -
lógus, egyházi író is, aki méltatta a fel -
sőbányai költőt.

Hallgatva a szerzőt, elolvasva ver -
seit, a könyvet leginkább egy mozaik -
szerű képhez hasonlíthatnám, melynek 
„vásznára” a szerző alkalmanként egy-
 egy színes, hangulatos kockát (vers et)
„festett” fel, mindig a  megfelelő hely -
re, odaillő „színekkel” (szavakkal) öl töz -
tetve fel az életbölcsességeket.

Makai-Magoss Csabának sokat mon -
dó ars poeticája van: nem a költő dol ga,
hogy az olvasó másképp gondol kod jon, 
neki az olvasót kell arra késztetnie, hogy
vele együtt gondolkodjon.

Ezek a versek epigrammák - véle ke -
dett az egyik résztvevő, Asztalos Gá bor,
ebbe a keretbe tudja leginkább besű rí -
teni mondanivalóját tömören és na gyon
művészien  a költő.

Miről szólnak a költemények? Is ten-, 
em ber-, család- és állatszeretetről, mind -
ezt nagyon könnyedén és plasztikusan
kifejezve.

Makai-Magoss Csaba úgy fogal maz,
hogy az életben nagyon fontos  a bi zo -
nyosság, amelyből derű árad, de ennek
a derűnek nem szabad harsánynak len -
nie.

Figyelemre méltóak a kötet illuszt -
rációi is, ezek Kerekes Erzsébet, La po -
sán József, Niculescu Marius és Tóth
Tibor munkáját dicsérik; egyszerű, de
erőt sugárzó alkotások.

Megköszönjük a szerzőnek azt a kel -
lemes órát, és türelmetlenül várjuk a be -
ígért, második verseskötet.

Varga Gábor

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.

Kirándulások
Kárpátaljára!
Régi és új útitársaink figyel -

mébe ajánljuk őszi Kárpátal ja-
 túráink id őpontjait. Az érdek lő -
dés felmérése érdekében kér -
jük, hogy MIELŐBB jelezzék
csat lakozási szándékukat!

1. 2015. szeptember 24-27., csü -
törtöktől-vasárnapig (alapcsapat)

– új útvonal – Ungvár és Uzsok kör -
nyéke (előkészítés alatt)

2. 2015. október 16-19., pén tek -
től-hétfőig (második csoport)

– Nagybánya – Visk és környéke -

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

Idegenvezetőnk: Bíró András.

Ne féljünk utazni, ne féljünk se -
gí te ni! Érdeklődni lehet a

Teleki Házban!

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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Van min
gondolkodni
Bár eléggé megöregedtem, most

mégis a férfiakról szeretnék valamit 
elmesélni. Annak idején, sok évvel ez -
előtt, ha utam elvitt egy csoport férfi 
mellett, rögtön megváltozott még a
le vegő vibrálása is, fütyültek, kia bál -
tak nekem, vagy elismerően cset tin t -
gettek, amitől aztán még jobban ki -
húztam magam, de igyekeztem el tűn -
ni, ez így illett. A férfiak minden faj -
tája, nemzetisége megpróbált velem 
szóbaállni, de soha egyetlen vasány 
sem, egyszerűen levegő voltam szá -
mukra. Már asszony voltam, dol goz -
tam is, mikor egy ünnep alkalmával
nemzetiségi vasány ruhát kaptam, és
úgy kellett reggeltől délutánig pom -
páznom, én voltam a „ţărăncuţa”. Ha
kellett, hát kellett, már otthon fel öl -
töztem és úgy mentem végig a váro -
son, nagyon súyos öltözetemben. Mi -
kor a korzón haladtam át, nem messze
tőlem megállt egy autóbusz tele va -
sány fiatalemberrel, valahová dol -
gozni mehettek, vásárlási szünetet
tart hattak.  Mikor megláttak engem,
még az aszfalt is felforrósodott, olyan
izgalom  lett úrrá rajtuk, kurjon gat -
tak, fütyöltek, kiabáltak nekem, én
meg úgy ellibbentem súlyos álru hám -
ban, mint egy pillangó, nehogy ki de -
rüljön a „csalás”, szinte féltem, hogy a k -
kor meglincselnek... Megálla pí tot tam:
ruha teszi az embert, vagyis a nőt.

 Még eléggé fiatalon, sorsom Né -
metországba vitt. Dolgozni menet egy
építkezés előtt kellett elhaladnom, sok
férfi mellett. Lelkileg fel voltam ké -
szülve, hogy majd provokálnak va -
la milyen módon, de nem ez történt,
a csend szinte nagyobb lett, amikor
ott elhaladtam. Ez a német munka -
fegyelem! - gondoltam. Ezért aztán
nagyon csodálkoztam, mikor har mad -
nap ugyanolyan figyelem felkel tés nek
lettem a tanúja, mint annak idején
itt hon, csak ott német nyelven jöttek 
a különböző információk, moziba hí -
vások. Mi történt? Ugyanaz a ruha
van rajtam, mint tegnap, ugyan o lyan
a frizurám... A szomszédasszony szin -
te bocsánatot kért a férfiak visel ke -
dé se miatt.

- A német férfiak ilyen ráme nő -
sek, magyarázta, tegnap külföldiek
dolgoztak itt, románok, lengyelek, ma -
gyarok, azok tudnak ám a mun ká -
ban viselkedni! Nem mint ezek...

 Na, azóta is van min gon dol kod -
nom. (Zinner Oláh Ágnes)

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (1.)
-  részlet -

Ennek a munkának a megírásához több oldalról történt felszó lí -
tásra és baráti ösztönzésre kezdtem.

Írói pretencióim nincsenek, kizárólag úgy írtam, amint az éle -
tem során lezajlott események emlékeimben élnek.

Írásomnak azonban célja van: meg akarom mutatni a fiatal nem -
zedékeknek, mit jelentett a letűnt világban művészi pályára lépni,
hajlamát követni olyan fiatalembernek, akinek nem állott háta mö -
gött vagyon és összeköttetés. Az én és kartársaim útjának saját nagy -
szerű lehetőségeikkel való összehasonlításából minden bizonnyal
hasznos következtetésekre juthatnak!

Nagybánya, 1959 tavaszán

A szerző

KISPELESKE, NAGYPELESKE,
ZAJTA - egymáshoz oly közel esnek,
hogy ha Nagypeleske végén jót kiál ta -
nak, azt a szomszédos Zajtán is meg -
hallják.

A három falu lakossága háromféle
település nyomait őrzi: Kispeleske ma -
g yar, Zajta  sváb, Nagypeleske rutén e -
re detű. Vallásuk is háromféle: re for -
mált, katolikus és görög katolikus. Épít -
kezésük az alföldi falvakra jellemző:
hosszú, széles utcában jobbról-balról
kiszabott keskeny parcellákra építették 
szegényes házaikat, amelyekben az ut -
cára néző, tisztán tartott elsőszoba ven -
dégfogadásra is szolgált. Középütt volt 
a konyha, többnyire búbos kemen cé vel, 
utána a hátsó lakószoba. Nincs ezek ben
a házakban semmi vonzó. A község nek
erdeje, folyóvize nincs, egy kis für dés -
ért a legközelebbi Szamos vagy Túr fo -
lyóhoz tizenöt kilométert kell gyalo gol -
ni. Ameddig a szem ellát, a határ csupa

síkság, melyen búza-, kukorica-, lóhe -
re-, lucernatáblák váltogatják egymást
a falvak között kiterjedt legelőkkel, a -
melyeken a vadász számára nehezen
megközelíthető túzok madár is tanyáz.

Nagypeleske a szájhagyomány sze -
rint nem jelenlegi helyén, hanem vala -
mivel délebbre feküdt. A tatárjárás i de -
jén a falut felégették, lakosait legyil kol -
ták, elhajtották. A temető két sarkában
bádogra festett arkangyalok zörögtek,
egyiken Szent Mihály éppen levágja a
sárkány fejét, a másikon pedig har so ná -
zó arkangyal fújja, s hívja a feltá ma -
dásra váró lelkeket az Úr ítélőszéke e -
lé. Amikor gyermekkoromban, ősz ide -
jén, szekérrel mentünk be Szatmárra, s
a temető előtt elhaladtunk a tengelyig
érő sárban, miközben a nehezen húzó
lovak párás gőzt izzadtak, mindig el fo -
gott a félelem e képek láttán, szoro sab -
ban húzódtam édesanyám oldalához, s
mélyebbre furakodtam az ülésbe. Nyá -

ron elbarkácsoltunk játszópaj tásaim mal
a temetőben, s elbámultuk a két hatal -
mas síremléket, amelyek a bejárat mel -
lett álltak hatalmas, gúlára rakott, össze -
repedezett, mohával benőtt kőkoc ká kon, 
s amelyeken alig kibetűzhetően a kö -
vetkező felirat állott: „Tektes, nem ze -
tes Becsky - satöbbi - Szatmár vm. táb -
labírája”. Még a temető kapuját is e
vidék urainak emléke őrizte.

S a nyári verőfényben elnézegettük
a repedések szélén zöld színbe játszó
gyíkok leskelődését áldozataikra. Nagy
legyek döngtek a pókok hálójában, s ha
közelebb léptünk, a gyíkok villám gyor -
san tűntek el a repedésekben.

De télen is foglalkoztatta kép zele -
tünket a temető, mert a fonóban akad -
tak nagy fantáziájú mesemondók, akik
rémmeséket regéltek a temetőről, s ha -
zamenőben borzongtunk a félelemtől.

Ilyen falu ezrével van. Nagypeleske 
mégsem maradt az ismeretlenség ho -
má lyában. Ki tudná megmondani, mi ra -
gadta meg Gvadányi József képzeletét, 
amikor Egy falusi nótáriusnak budai u -
tazása hőseit e faluból példázta?

Hát innen származom, a peleskei nó -
tárius hazájából, itt láttam meg először
a napvilágot, 1884. március hó 17-én...

- folytatjuk -

Főutcai rácsos ablakok
A múlt héten néhány percet töltöttem a felsőbányai főutca rácsos ablakai

előtt. Ablakrácsokat, azaz kifelé öblösödő ablakrácsokat láttam a városháza
barokk stílusú épületén, a Sárközi- és Zsoldics-család házain, a VI TAL fel ső -
bányai épületén és az egykori bányahivatal omladozó épületének földszintjén. 
Az egyik rács mögötti ablakot betörték.

A középkorban a polgárok elsősorban nem a városokon belüli gonosz te vők -
től, hanem a külső ellenségtől, tatároktól, törököktől, kóbor rablóbandáktól véd -
ték rácsokkal a házaikat. A város lakosai közül viszonylag kevesen mertek lop -
ni, garázdálkodni, mert rettegtek a nagyon szigorú büntetésektől, az akasz tás -
tól, a kerékbetöréstől, kéz- és füllevágástól.

Nincs olyan társadalom, amelyben mindenki az írott és íratlan törvények
szerint élne. Engem az aggaszt, hogy az utóbbi években gyakoribb az erőszak, 
a garázdálkodás.

Kik és miért törnek be ablakokat, mázolnak össze falakat, ki vagy mi el len
irányul agresszivitásuk?

Egyesek helytelenül értelmezik a szabadság fogalmát. Azt hiszik, hogy a de -
mokrácia a korlátlan szabadsággal azonos. A szívtelen, gátlástalan rongálók
hősnek tekintik magukat. Vannak köztük olyanok is, akiket egyéni sérelem, ked -
vezőtlen családi háttér és szociális helyzet késztet a törvények megszegésére.

Az esztelen vagy tudatos pusztításban szerepet játszanak azok a filmek, té -
vésorozatok, amelyek alantas ösztönöket ébresztenek fel, és dicsőítik az erő -
szakot.

Hogyan vethetnénk gátat a káros jelenségek elharapódzásának?
Erkölcsi neveléssel a családban és az iskolában, példamutató maga tar tás -

sal, felelősségteljes polgárok összefogásával, több munkahely teremtésével.
Javíthatatlan derűlátóként hiszem, hogy a közeljövőben mindegyik súlyos 

rendbontást elkövető alak rácsok mögé kerül, s lelkiismertes rendőrök éj sz a -
kai őrjárata is csökkenteni fogja  a garázdálkodások számát.

Boczor József

„Bordura” ballada
Volt az utcán járdaszegély,
sziklából szeletelt, csekély

kőszalag.

Ám nem tetszett egyeseknek,
kőkornak véget vetettek

nagy urak.

Úgy vélték, hogy jobb, ha beton
virít végig az utakon

két oldalt.

Nem számított, mibe kerül,
csinálták rendületlenül

nagy csinnal.

Ám itt-ott pletykák születtek,
turpisságokra rájöttek

egyesek.

Nyomoztak vád-noszogatók,
sorra adták-vették a szót

ügyvédek.

Mások az alkalmon fogtak,
segélyt rakni beugrodtak

serényen.

(Hogy megússzák becsületben,
nem a tárgyalóteremben,

remélem!)

Popovic Gergely
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Kitekintő:

Márton Ildikó, az aszódi Petőfi
Gimnázium mag yar-francia szakos 

tanára vehette át a Koren-díjat
Ki ne ismerné Nagybányán – és nem csak – dr. Márton Árpád

nyu galmazott sebészt, aki hosszú orvosi karrierje során megszám -
lálhatatlanul sok páciensének adta vissza a reményt az életre; aki na pi
munkája mellett a nagybányai RMDSz egyik alapítója, sokáig el nö ke
volt. Életútja megérne egy hosszabb „misét”. Ám az alma nem esik
messze a fájától: Árpi doki fia a román parlamentben az er dé lyi
ma gyarságot képviseli már a kezdetek óta, olyannyira elismert szak -
tudású és komoly politikus, hogy még az ellenfelei is hozzá for dul nak,
ha egy törvényt kell értelmezni. Lánya, Ildikó mag yar- fran cia sza kos
tanár Aszódon, Pest megyében. Hogy mennyire elis me rik te vé keny -
sé gét, az alábbi ősszeállítás is megerősíti. Gratulálunk, doki! (simsán)

Pedagógusnapi
ünnepség

Május 28-án a Művelődés Ház ka ma -
ratermében tartották a város peda gó gus -
napi ünnepségét, melynek keretében a
Koren-díj átadására is sor került. A meg -
jelent ünnepeltek elsőként Papp Gyön -
gyi színész zenész-verses össze állítá sá -
nak tapsolhattak (közreműködött Ber -
tók László zongorán és Németh László
dobon), majd Sztán István polgár mes -
ter köszönte meg a „lélek csi szolói nak”
egész embert kívánó munkáját. Mint
mondta, elismeri, különösen nehéz le -
het úgy végezni a tengernyi türelmet i -
génylő oktató-nevelő munkát, hogy na -
ponta ezernyi gondot kell megolda ni uk,
ráadásul úgy, hogy mindebből a rájuk
bízott gyermekek semmit ne érezzenek 
meg. A város első embere azt kérte a ta -
nároktól, hogy mindezek ellenére erősít -
sék kincset érő tudásukat, mert az or szág
felemelkedésének kulcsa továbbra is ná -
luk, az oktatás szakembereinél van. Ezt 
követően került sor a Koren-díj áta dá sá -

ra. Mint ismeretes, a város kép viselő-
 testülete pedagógusnap alkalmából Pető -
fi egykori professzoráról, Koren Ist ván -
ról elnevezett díjjal jutalmazza az arra
érdemes pedagógusokat. Ezt a kitün te -
tést idén Márton Ildikónak, a Petőfi Sán -
dor Gimnázium, Gépészeti Szakközép -
iskola és Kollégium francia kéttan nyel -
vű tagozata tanárának ítélték oda, aki a -
lapító pedagógusa, egy időben pedig ve -
zetője volt a tagozatnak. (...) A kitün te -
tettet isko lá jának igazgatója, jelenlegi
és volt mun katársai is köszöntötték. A
tanárnő ün neplése másnap folytatódott,
ugyanis ki derült, nemcsak önkor mány -
zati kitün tetésben részesült: az Emberi
Erőforrás Minisztériuma Bonis Bona – 
a nemzet tehetségeiért díjjal ismerte el
áldozatos munkáját.

A díjazott
méltatása

Márton Ildikó (mag yar-francia szak os
középiskolai tanár; di ploma: Babeş- Bo -
lyai Egyetem, Kolozsvár, 1981) 34 éve

értékes és eredményekben igen gazdag 
pedagógus pályát jár be. Ebből épp 25
éve tanít az aszódi gimnáziumban: az i -
dén 25 éves évfordulóját ünneplő fran -
cia tagozat alapító tanára, kezdetektől
fogva máig alapembere és meghatá ro -
zó egyénisége. Az iskolába delegált kül -
földi vendégtanárok mentorálási mun -
kájában rendkívül empatikus, em beri leg
és szakmailag is kifogástalan színvo na -
lon teljesít. Ezért a sok éven keresztül
teljesített jó színvonalú tevékenysé- gé -
ért kapta pár éve a „Sauvageaut” díjat is.
Az iskola francia, belga, cseh, lengyel
irányú francia nyelvű cserekap csola ta -
i nak sikeres szervezője, így legutóbb több. 
mint 100 Belgiumból érkező tanuló fo -
gadását, és 99 aszódi diák 8 napos ki u -
tazását irányította, szervezte. Magas szin -
tű és hatékony francia nyelvoktató mun -
kája fontos eleme a tagozaton a tanu lók
megfelelő szintű nyelvi képzésének. Ta -
nítványai rendszeresen jutnak francia
nyelvből az OKTV országos döntőjébe. 

2013-ban OKTV 6., 12., 18., 24. he lye -
zéseket, 2014-ben 2. és 11. helyezést ér -
tek el diákjai. Idén is van OKTV döntős 
tanítványa. Tehetséggondozás terü le tén
az ELTE-en szakvizsgájának megszer -
zése folyamatban van. Több esetben szer -
vezett a kolozsvári Brassai Sámuel Lí -
ceum diákjainak és saját diákjainknak
közös utazásokat, sikeres pályázatok fel -
használásával (pl. legutóbb 2014 ok tó -
ber, Rákóczi Szövetség pályázata). Rend -
kívül sikeres osztályfőnök. A nem könnyű
tanulmányok során tanítványait hatá ro -
zott, lendületes, jó humorú egyé nisé gé -
vel sikeresen juttatja el a magas szintű
nyelvismeretek birtoklásához. Szak mai
felkészültsége rendkívül alapos, és biz -
tos. Rendszeresen hívják meg emelt szin -
tű érettségi vizsgabizottságba kérdező
vagy elnöki feladatok ellátására. Gya kor -
lott és kiváló munkát végző érettségi
elnök; 5 évig a tagozat vezetője. 15-20
éve szervez rendszeresen sikeres és ked -
velt iskolai sítáborokat. (Aszódi Tükör)

Péter Károly jegyzete:

Amikor a félelem a padláson lakott
Hatvanhat éve történt, 1949-ben. Forró nyár volt, augusztus közepe. Mi,

gyerekek gondtalanul töltöttük napjainkat. Az iskolára még korai volt gon dol -
ni, addig még volt egy jó hónap. Nagy meglepetésünkre, egy reggel arra éb -
redtünk, hogy szüleink megtiltották a házból való kimenést. Emlékszem, az el -
ső dolog az volt, hogy kinéztem az ablakon: az eső nem esett, a szél nem fújt, a
nap éppen akkor volt feljövőben. Kérdező szemekkel nézhettem édesanyámra, 
s ő rögtön mondta, hogy pulyaszedők járnak a faluban, és nem akarja, hogy e -
gyikünket is elvigyék. Láttam a szemébe gyűlt könnyeket, és innen tudtam, hogy
csakis az igazságot mondja.

Lassan eljött az este, a lefekvés ideje, és minket bizony felvittek a padlásra. 
Édesanyánk ott vetett nekünk „ágyat”, s ő maga is ott feküdt le velünk. Emlék -
szem, nagyon féltünk, nem aludtunk éjszakákon át. Hatalmas fülei voltak a zok -
nak az éjszakáknak: a faluból puskalövések hallatszottak, kiabálások valami
ismeretlen nyelven, valamint súlyos bakancsok dübörgése házunk előtt.

Aztán eljött az a nap is, amikor feloldották a kijárási tilalmat, s mi lejö het -
tünk a padlásról, kimehettünk játszani, mi több, bemehettünk Szatmárra is. Ak -
kor olyasmit láttam, amit életemben soha. Az úttól nem messze, puskás katona 
állt őrt egy halott mellett. „Lelőtték, mert nem akarta odaadni gyermekeit”,
mondta édesanyám. Emlékszem, még szorosabban bújtam édesanyámhoz, s
szerettem volna egy lenni vele, hogy soha el ne vehessenek tőle.

***
Ma már többet tudok a Szatmárudvari eseményekről. Négy embert lőttek

le akkor a Securitate emberei, százötvenet pedig letartóztattak és meghur col -
tak, olyanokat, akik megpróbáltak ellenállni a hatalomra került kommunisták 
által kiagyalt megszorításoknak. A gyerekszedés híre, amit egy Auschwitzból
megszabadult hibbant elméjű zsidó terjesztett, és akinek gyermekei mind a lá -
gerbe vesztek, csak alkalom volt arra, hogy az emberek végre kifejezhessék rend -
szerellenes felháborodásukat, és elzavarhassák a kiküldött aktivistákat.

Ui. Az ötödik áldozat egy őzike volt, a szemközti volt nagybirtokhoz tartozó  
úgynevezett állatkert egyik lakója. Reggelre a kerítés mellett találták meg te te -
mét: a járőr lőtte le. Nem vetette alá magát az „Állj, mert lövök!” felszó lítás nak.

A Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület Nagybányán alakult,
Debrecenben működő Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Köre ez évben
Koltón tartotta meg éves képzőművészeti alkotótáborát.

A kör kiállítása - az alkotótábor ideje alatt - megtekinthető volt a helyi re for -
mátus egyházközség imatermében, melynek megnyitója az istentiszteletet kö vet -
te. Ekkor adtuk át Debrecen Város Polgármesteri Hivatalának reprezentatív könyv -
csomagjait, tolmácsolva a város köszöntését, illetve néhány debreceni vállal ko -
zó anyagi hozzájárulását, a koltói Somfavirág néptáncegyüttes vezetőjének.

Az egyesület képzőművészeti köre a közelmúltban Székelyhíd könyvtárának
közel 100 darab könyvet adományozott - tudtuk meg Kerékgyártó Kálmántól, a
Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör vezetőjétől.

Márton Ildikó Sztán István polgármestertől veszi át a kitüntetést.
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Hu mor-zsák

Egy hétfő reggel a postás ép -
pen szokásos körútját rója, a mi -
kor látja, hogy Kovács jön ki a
kukához egy láda üres üveggel 
a kezében.

- Csak nem házibuli volt ná -
latok a hétvégén? - kérdezi a
postás.

- De, még szombat este volt
a buli, de csak most kezdek ma -
gamhoz térni. Vagy 15 pár volt
nálunk, és egy kicsit beva dul -
tunk. Elég sok pia fogyott, az -
tán „Ki vagyok én?”-t ját szot -
tunk - mondja Kovács.

- Azt meg hogy kell?
- Minden pasi bevonul egy 

szobába, és egyenként jönnek
ki, felül álcázva, alul semmi -
ben. A lányok pedig kitalálják, 
ki kicsoda.

- Hű, de kár, hogy nem vol -
tam ott - kiált fel a postás.

- Talán jobb is, mert lega -
lább ötször hangzott el a ne ved.

***
Egy skót templomban a pap 

kalapot küld körbe, hogy a hí -
vek abba tegyék az adomá nya -
ikat. A kalap kézről-kézre jár,
majd nemsokára üresen tér visz -
sza a tiszteleteshez. A pap fel -
kiált:

- Mekkora szerencse, hogy
legalább a kalapom vissza ke rült!

***

Kohnt kötelezi a rabbi, hogy
kérjen bocsánatot Grüntől. Kohn
felhívja Grünt:

- Halló, Svarc-lakás?
- Nem, kérem!
- Akkor bocsánat!

***
A postás csengetésére egy

szépasszony nyitja ki az ajtót,
lenge hálóingben:

- De jól nézel ki, kisanyám!
- hüledezik a postás.

- Figyelmeztetem, a fér jem
félórán belül itthon lesz!

- De hát én nem is csinál -
tam semmit! - mondja a pos tás.

- Tudom, csak szólok, hogy
nincs túl sok időnk!

***
Harmincévi tévénézés után

a férfi azt mondta a felesé gé nek:
- Csináljunk ma este vala -

mi izgalmasat!
Az asszonynak azonnal a vá -

rosban töltött éjszakák jutottak 
az eszébe.

- Remek! - mondja. - De mit?
- Cseréljünk széket!

***
- Képzeld el, drága bará -

tom, egyszer volt egy kutyám,
Egyiptomnak hívtuk.

- Miért pont Egyiptomnak?
- Mert minden szobában ha -

gyott egy-egy piramist.
***

Bemegy egy férfi az ét te rem -
be, és azt mondja a pincér nő -
nek:

- Szeretnék enni valami kü -
lön legeset. Ajánljon valami he -
lyi specialitást!

- Van egy különleges éte -
lünk, uram: roston sült kakas -
nyelv, nagyon finom.

- Micsoda? Csak nem gon -
dolja, hogy megeszek bármit is,
ami egy madár szájából szár -
mazik?! Fúj, gusztustalan.

- Bocsánat, nem tudtam. Hoz -
hatok esetleg akkor valami mást?

- Igen. Kérek egy adag rán -
tottát!

***
Pistikét megkérdezik:
- Mi akarsz lenni, ha nagy

leszel?
- Szőnyeg. - hangzik a vá -

lasz.
- Miért akarsz szőnyeg len -

ni?
- Mert azt csak egyszer ve -

rik egy hónapban.

***
Azt mondja a feleség a fér -

jének:
- Így, hogy nincs rajtad a

szemüveged, olyan jól nézel
ki, mint annak idején, amikor
megismerkedtünk!

Mire a férj:
- Igen, így hogy nincs raj -

tam a szemüvegem, te is jól
nézel ki.

***

- Ki az abszolút feledé keny?
- ???
- Aki azért szed Cavintont, 

hogy el ne felejtse, miért szed
Viagrát.

***
Egyik székely a másikhoz:
- Figyeljen 'sze ide, szom -

széd! Mikor van kendnek a szü -
letésnapja?

- Osztán ez magát métt es
érdekli?

- Hát, vennék egy szép se -
té tí tőfüggönyt magának az ab -
lakra...

- Minek?
- Hogy ne lássam örökké,

amit a feleségivel művel, azétt.
- Ühüm. S a maga szüle tés -

napja mikor van? Én es mega -
jándékoznám magát valami vel.

- Mivel?
- Egy szemüveggel, hogy

lás sa, kié es az a feleség, akit
maga az ablakon keresztül lát...

***
- Anyu, nézhetem a tévét?
- Persze, de ne kapcsold be!

***

-  Drágám, arra gondoltam, 
hogy Svájcban tölthetnénk a sza -
badságunkat. 

- Mennyibe kerülne? 
- Semennyibe. 
- Hogyhogy? 
- A gondolat ingyen van!

***
Egy vendég állandóan a leg -

erősebb altatókat kéri a szál lo -
dai orvostól, mégis minden éj -
jel nőkkel szórakozik a bárban.
Egyszer meg is kérdezi tőle az
orvos:

- Nem hat az altató, amit ad -
tam?

- Dehogy nem, doktor úr, a
feleségem úgy alszik tőle, mint
a bunda.

***
- A férjem esténként fel dob

egy pénzt, hogy elmenjen-e a
kocsmába vagy sem. Ha fej, ak -
kor elmegy. 

- És ha írás? 
- Akkor még egyszer dob!

***
- Mi van a szülőszoba aj ta -

jára írva?
- Nyomni!

***

A nagymama elviszi a kis
unokáját a természet tudo má nyi
múzeumba. Megállnak a dino -
szaurusz hatalmas csontváza e -
lőtt. A kisfiú így szól: 

- Nagyi, gondolom, na gyon
félhettél ezektől a szörnyektől
kiskorodban!

***
- Doktor úr, az a beteg, aki

éppen most távozott a rende -
lésről, összeesett a kapu kü szö -
bén. Mit csináljak?

- Fordítsa meg, hogy úgy
nézzen ki, mintha most jönne! 

***
Egy férfi a válóperes ügy -

védnél: 
- Beszélt már a felesé gem -

mel? 
- Igen, azt mondta, hogy ha

nem fizeti pontosan a tartás dí -
jat, akkor büntetésül vissza megy
önhöz.

***
A lányka reggel megy ha -

za, és az anyja ezekkel a sza -
vakkal fogadja:

- Hol voltál az éjszaka?
- A barátom meghívott va -

csorára. Aztán megreg geliz tünk.
***

A vizsgálat után így szólt
az orvos a beteghez:

- Tudja, hogy az utolsó pil -
lanatban jött el hozzám?

- Jaj, olyan súlyos a baj, dok -
tor úr?

- Ellenkezőleg! Még egy nap,
és magától meggyógyult volna.

***
- Aggodalomra semmi ok!

- mondja az orvos a betegének. 
- Ezzel a betegséggel elélhet a -
kár hetven évig is!

- De hiszen már hetven va -
gyok!

- Na, mit mondtam!

***
 - Melyik feleség nem bán -

ja, ha a férje falja a nőket?
- A kannibálé!
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GYALOGSZERREL
Csíksomlyóra

Egyre többen vesznek részt a csíksomlyói búcsún; a fél év ezre des
római katolikus hagyomány a magyarság nagy nemzeti talál ko zó i nak 
egyikévé vált, ha nem éppen a legnagyobbá; pünkösdkor év ről- évre
sok százezres tömeg gyűl össze a somlyói nyeregben, a Ma ko -
vecz-kápolna körül. Az ünnepi szentmisén való résztvétel talán leg főbb
célja az ideutazóknak, pedig a zarándoklat – hagyományos
értelmében – az úti célra történő megérkezésre és a testet-lelket egy -
aránt megpróbáló-megerősítő utazásra egyforma hangsúlyt fek te tett. 
Ezzel szemben a közelebbi székely falvakból vonuló keresz t alják, a
moldvai és gyimesi csángók zarándokcsoportjai, meg a vi lág minden
tájáról gépkocsival, buszokkal, különvonatokkal ideu ta zó százezrek
között ma már ritka és magányos fajta a távolról ér kező vándor, a
gyalogos peregrinus; a nagybányai Sza nisz ló Jó zsef több mint félezer
kilométert gyalogolt, míg Csíksomlyóra eljutott. 

– Honnan a gyalogos zarándoklat 
ötlete?

– A zarándok szót hallva sokakban
valószínűleg a középkori Savonarola
hitszónok képe él, aki magából kifor -
dul va, térden csúszva, eszelősen hado -
nászik az útszélen... Ahogyan nagya pám
szomszédasszonya, a néhai krasz nacé -
gé nyi Soós Mári néni mondaná: „Ir gal -
mas Szűzanyám, halálos nagy vétke le -
het ennek a szegény embernek, hogy
így kell neki vezekelnie!” Szó ami szó, 
igyekeztem én is rendesen össze gyűj -
te ni mindenféle gazemberséget, de az
én életembe se fért bele sokkal több zsi -

ványság, mint a másokéba. Ezért in kább
életem örömeiért akartam köszönetet
mondani. Kétségtelenül egy kis hety -
ke ség is van benne, hatvanévesen a zon -
ban éppen ideje, hogy az em ber ily mó -
don is megköszönje mindazt a jót, ami
vele élete során történt: a szép csalá -
dot, szerető társat, unokát, mindazokat
a helyeket, amelyek végigkísértek az
é letem során, azt, hogy erdélyi mag yar
vagyok – de legfőképpen hogy mega -
da tott a kegyelem, hogy mindebben
hinni tudjak.

Az ötlet megfogalmazásába valószí -
nűleg az is besegített, hogy divatba jött
manapság az „El Camino” (Szent Ja -
kab-út – ősrégi zarándokút Spanyol or -
szág Galícia tartományának főváro sá -
ba, San ti ago de Compostelába. szerk.
megj.). Miért ne lehetne meg a magunk 
erdélyi, csíksomlyói zarándokútja? An -
nál is inkább, mert a különféle ko rok -
ban működtek erdélyi zarándokutak. A 
Mária-út ma ezeket kívánja össze fog -
ni, sokat kell azonban még dolgozni a -

zon, hogy mindez rendszerbe álljon.
Pedig a lelki és közösségi építkezés mel -
lett, nem mellékesen, fontos jövedelmi
forrása lehetne az érintett közössé gek -
nek.

Az út ötletét forgatva magamban egy
háromgyermekes kismama bejegy zé sé -
vel találkoztam valahol az interneten:
„Ha foglalkoztat a gondolat, hogy elin -
dulj az úton, akkor indulj el, ne halo -
gasd.” A végső lökést talán ez adta az
induláshoz.

– Milyen útvonalat választottál?
– „Az ezer mérföldes utazás egyet -

len kis lépéssel kezdődik.” – írta Lao

Ce „Az Út és Erény könyvében”. A 760
kilométeres is. A magam első kis lépé -
sét nagybányai házunktól tettem meg,
aztán elindultam Égerhát felé, kis szat -
mári-szilágysági kitérővel idézve fel
az életem során bennem fontossá nőtt
tájakat. „Erdélyen át a trianoni határtól 
az ezeréves határig” – ezt a címet ad -
tam zarándokutamnak: Kraszna gyöngy
– Krasznacégény – Érmindszent – Csa -
nálos (trianoni határ) – Nagykároly –
Tas nád – Zilah – Kolozsvár (2 nap pi -
henő) – Apahida – Magyarszovát –
Szász régen – Szováta (1 nap pihenő) –
Székelyudvarhely – Csíkszereda – Má -
défalva – Gyimesfelsőlok útvonalon
érkeztem Gyimesbükkre (Kontu máci-
 ká polna, ezeréves határ). Itt két nap pi -
henő következett, ezalatt bejártam a Bo -
ros pa ta ka (Apa havas ) és az Ugra pa -
ta ka (Hosszúvész havasa) környékét.
Csíksomlyóra Mádéfalváról gyalogol -
tam el, majd vissza, végül Csíksze re d á -
ból indultam vonattal haza Nagybá nyá -
ra. A legszebb talán a Zilah-Kolozsvár

útszakasz volt, illetve Szászrégentől vé -
gig, a Hargitán át a Székelyföld, a Gyi -
me sek: egyrészt a jó idő is hozzájárult,
másrészt itt már mag yar vidéken jár -
tam, s ezen a kb. 300 kilométeren min -
denhol volt kellő számú pan zió.

– Az autósok hogyan tolerálják az 
út szélén baktató, magányos za rán -
do kot?

– Mivel műúton, szabályosan, me -
net irány baloldalán, biciklismel lény -
ben, éj jel többféle macskaszemmel köz -
leked tem, eléggé egyértelmű volt gya -
lo gos szándékom. Ennek ellenére le -
het tek vagy tízen, akik megálltak és
felajánlották a segítségüket. Ugyan any -
nyi idétlen is akadt, akik rámhúztak
remélve, hogy majd azon szórakoz hat -
nak, milyen rémülten ugrálok el elő lük.
Nem volt ilyen szerencséjük – nekem
viszont igen. A kamionok félel mete -
sek, de a sofőrök nagyon profik. Nincs
esély vitatkozni velük. Szerencsének tar -
tom, hogy utamon egy közlekedési bal -
esetet sem láttam. A Szilágyságban vi -
szont három eltaposott borzot is; vala -
mi rendkívüli történhetett, hiszen a borz
sem mindennapi, vasalva pedig igen -
csak szomorú látvány.

– Mindenhol panziókban töltötted 
az éjszakát?

– A 27 nap alatt 4 éjszakát töltöttem
a szabad ég alatt, 9 éjszakát családi és
baráti házakban, a többit motelekben.
Kétszer gyalogoltam napi 30 km-t reg -
geltől-estig esőben, hideg szélben. O -
lyan is történt, hogy Zilahtól félnapi já -
rásra van egy panzió, onnan Kolozsvár 
alá, másfélnapi járásra semmi. Ültem
Ken dermálon a falu utolsó, elhagyatott 
házának tornácán, falatoztam a jó csa -
nálosi sváb szalonnából és olyan csen -
des, meleg, csillagos éjszaka mutat ko -
zott, hogy eldöntöttem, átgyalogolok
az Almás völgyéből a Nádas völgyébe. 

Mikor reggel hétkor végre megpil lan -
tot tam az első „panzió” feliratot Ma gyar -
nádason, a mögöttem lévő táblán ez állt: 
„Zilah, 70 km”. Ezt a távot 23 és fél óra 
alatt tettem meg. Nem hagyhatom szó
nélkül Csányi Sándor nagylelkű ven dég -
látását vadonatúj sarmasági motel jé -
ben, amelynek első vendége voltam.
Nemcsak kár, de kimondottan bajunk,
hogy ritkán hallunk ilyen emberekről.

– Voltak-e bár alkalmi útitársaid?
– Gondolatban, lélekben sokan. A

két kedők mellett sok igaz barát tele fo -
nált utamon, leginkább mindig aggódó
és sok jótanáccsal teli feleségem, de
Kraszna-parti gyermekkori játszó tár -
saim is mindennapos beszél getőtár sa -
im voltak, akik az állatok ellátása és a
reggeli fejés után rögtön nekem druk -
kol tak. Ezennel is megköszönöm igaz
jó társamnak a jókívánságot, amivel u -
tamra engedett: „Mosolyogj, vándor!”

Hű útitársam és étkem volt a sza -
lon na: előbb Molnár Szilveszterék Krasz -
na-parti szalonnája, majd unokaöcsém
csanálosi sváb szalonnája, aztán a kö -
zéploki csángó néni szalonnája kísért – 
ebből még most is van egy kétujjnyi sze -
let... Mondhatom, hogy Erdélyben min -
denhol értenek a szalonnához, méltó kép -
pen megbecsülik, igazi nemzeti kincs.

Az enyhet adó kék „szanitár szesz” -ről 
se felejtkezünk el: minden falusi bol -
tocskában kapható, s szúnyogcsípéses
gyermekkoromat is végigkísérte: örök
darab. Volt még egy titkos fegyverem:
feleségem körömvirágos, kénes szárító 
kenőcse, ami nélkül nem tudtam volna
a vízhólyagjaimmal megbírkózni.

De a legfontosabb megemlékeznem 
útipoggyászomnak arról a kitartó la kó -
járól, aki akkor is mellettünk áll, ha
netán vétettünk; ismer minket és látja,
hogy mi lakik a szívünkben.

folytatás a 9. oldalon



Tovább élhet, ha fűszeres
ételeket eszik

Akik hetente 6-7-szer fűszeres ételt
esznek 14 százalékkal kisebb a halálo -
zási kockázatúk, mint azok, aki keve -

sebbszer esznek ilyeneket - írták kínai
tudósok. Azért erre ne vegyenek mér -
get – figyelmeztetnek más tudósok. Kí -
nai kutatók 487,375 em ber részvé telé -
vel átfo gó tanulmányt adtak ki, eszerint
az, aki többször evett fűszeres ételt, an -
nak ki sebb volt a halálozási kockázata
abban a hét évben, amíg követték őket a
ku tatók – írta az In de pend ent. Amikor
a kutatók az adatokat megtisztították
az olyan befolyásoló tényezőktől mint
a kor és a nem, arra jutottak, hogy aki
sok szor eszik erőset (általában csili pap -
rikát, csiliszószt, vagy csiliolajat), an -
nak 14 százalékkal kisebb a halálozási
kockázata. Hasonló eredményekre ju -
tottak a rák, valamint a szív- és légző -
szervi betegségek kockázatánál is. Töb -
ben azonban kritizálják a kutatókat,
mert szerintük nem feltétlenül a csili
te het erről, hanem például az, hogy a
legtöbb csilit a vidékiek eszik, akik to -
vább élnek. A kínai tudósok sem tud -
ták minden kétséget kizáróan bizonyí -
tani igazukat, a Cam bridge-i Egyetem
Orvosi Kutatási Tanácsának epidemio -
ló giai egységének tagja, Dr Nita Fo -
rouhi szerint ez a kutatás inkább csak
egy hipotézis, és az ezzel foglalkozó

kutatások számát növelheti meg. Az
erős pa prika és a hozzá köthető ve gyü -
letnek, a kapszaicinnek már eddig is
több pozitív hatásáról írtak korábban,
például, hogy gyulladáscsökkentő vagy
fertőtlenítő, de ezek közül még egyet
sem bizonyítottak tudományosan –
mondta Forouhi.

Miért nem vagyunk
soha megelégedve

a szelfiinkkel?
Mert igazából nem úgy nézünk ki,

mint ahogy azt elképzeljük - legalábbis 
ez derült ki ausztrál kutatók frissen
publikált kutatásából. A Brit ish Jour -
nal of Psy chol ogy szaklapban megje -
lent tanulmány szerint az idegenek jó -
val könnyebben választják ki azokat a
képeket, amelyek hasonlítanak ránk,
mint saját magunk. A kutatásban az
iga zolványkép-választással kapcso la -
tos kérdéseket vizsgálták. “Úgy tűnik,
hogy azok az idegenek, akik egy per -
cig figyelték meg egy ismeretlennek az 
arcát, megbízhatóbban kapták meg a
ha sonlóságokat. A legtöbb em ber szá -
mára nehézséget jelent, hogy kivá lasz -
szon magáról egy olyan fotót, ami leg -
inkább visszaadja a vonásait - magya -
rázta a kutatás vezetője, Da vid White.
Előbb a kutatásban résztvevő alanyo -
kat arra kérték meg, hogy töltsenek le a 

Facebookról képeket magukról, majd
osz tályozzák őket aszerint, hogy me -
lyik hasonlít hozzájuk leginkább és
me lyik a legkevésbé. A résztvevőkről
a folyamat során egyperces webka me -
rás videó és két fotó is készült: egy mo -
solygós és egy semleges arckifejezést
mutató. Majd idegeneket kértek meg,
hogy megnézve a felvételt és a két ké -
pet, osztályozzák a Facebookról letöl -
tött fotókat a hasonlóság szerint. Ez után
pedig egy on line arcfelismerő tesz ten
is lefuttatták az eredményeket. Kide -
rült, hogy az idegenek más képeket tar -
tottak az alanyhoz hasonlóbbnak, mint
maguk az alanyok, és az általuk válasz -
tott képek pedig 7 százalékkal jobb
eredményt értek el az on line arcfel is -
me rő teszten is, mint azok a fotók,
amelyeket a emberek saját magukról
választottak. (spring.co.uk)

Kiszínezték
Marosvásárhelyen

a MOGYE lépcsőit is
A Digitális Erdély Fesztivál kere -

tében önkéntesek festettek mintákat a
MOGYE lépcsőire. Két lépcsőre az
egyetem épületét rajzolták fel, vala -
mint az intézmény román nevét. Egy
harmadik lépcsőre az egyetemen taní -
tott tantárgyak nevét írták fel román,
mag yar és angol nyelven. A MOGYE
feljárója a negyedik lépcső, amelyet
kiszíneznek Marosvásárhelyen. Koráb -
ban lefestették a Rákóczi-lépcsőt, a
Furnica- és a Malomkő utcai lépcsőket
is. A kezdeményezők azt remélik, a
színes lépcsők ismertebbé teszik Ma -
rosvásárhelyt a világon, és hozzájárul -
hatnak a Marosvásárhely Európa Kul -
turális Fővárosa cím megszerzéséhez.
(erdély fm)

Ötből egy romániai
blokkolja az on line

reklámokat
A románok 20 százaléka használ

reklámblokkolót, ezzel európai szinten 
a középmezőnyhöz tartozunk. A leg -
nagyobb arányban Görögországban és
Lengyelországban használnak Ad -
Blockot, minden harmadik lakos hasz -
nál ilyen programot. Ezzel szemben
Csehországban, Franciaországban és

Szlo vákiában csak a lakosság 9-10
szá zaléka blokkolja a hirdetéseket.
Világszerte egyre többen használnak
reklámblokkolót, Európában az elmúlt
egy évben átlag 35 százalékkal nőtt az
ilyen típusú szoftvereket használók
szá ma, az Egyesült Államokban közel
50 százalékkal. 2015-ben becslések
sze rint mintegy 22 milliárd dollárral
kevesebb reklámbevételük lesz az on -
line tartalomszolgáltatóknak, jövőre
pe dig kétszer ekkora kieséssel szá mol -
nak. (erdelyfm)

UFO-k akadályozták
meg az atomháborút

a Földön a NASA
volt űrhajósa szerint

A Földre érkezett békeszerető ide -
ge nek akadályozták meg a nukleáris
há ború kirobbanását az Egyesült Ál la -
mok és a Szovjetunió között a hideg -
háború idején – ezt állítja legalábbis a
NASA egykori űrhajósa. Dr. Ed gar
Mitch ell – aki az Apollo 14 küldetés
során, 1971-ben hatodik emberként
járt a Holdon – meglehetősen sajátos
nézeteit tette közzé a földönkívü liek -

ről. Az egykori asztronauta azt állítja,
hogy az idegenek az 1940-es évektől,
az első amerikai atomfegyver-tesztek
idejétől látogatták a katonai bázisokat
és rakétasilókat. Szerinte az űrlények
felkeresték azt az Új-Mexikói tesztte -
rületet is, ahol az első atombombát fel -
robbantották. A 84 éves Mitch ell sze -
rint az idegenek először feltérképezték
a katonai kapacitásokat. A NASA volt
űrhajósának az a határozott vélemé -
nye, hogy a hidegháború alatt az ide ge -
nek rendszeresen lelőtték a tesztra kétá -
kat, és titokban mindent megtettek
azért, hogy visszatartsák az emberi sé -
get az atomháborútól, és békét te remt -
senek a Földön. (Mir ror)

Balzac és az asszonyok
VÍZSZINTES: 1. “Az asszonyok

kis hűtlenségeiket olyan könnyedén
...” (Balzac). 13. Hordódeszka. 14. In -
dusztriális. 15. Világító dióda. 16. Né -
met személyes névmás. 17. Olasz köl -
tőnő (Tullia d’). 19. Találó. 20. Se -
gély kérő jelzés. 22. Ablakkeret! 23.
Te lér! 24. ... Cu rie; No bel-díjas (1903),
francia fizikus. 25. Erő rejlik benne.
27. Hajórész. 29. Teremsport. 30.
Zacs kó. 32. Szórakozóhely, mulató.
34. Nagy erővel szúr. 36. Görög betű.
37. Attól fogva. 39. Lent. 41. Mi lesz,
már? 42. Római hatos. 44. Likőr eszen -
cia. 45. Mely személy? 47. Rangjelző.
49. Afrikai ország; fővárosa: Bamako.
51. Világos angol sör. 53. Feleség
(tréf.). 55. Hélium és kálium vj. 57.
Plédet terít rá. 59. Annál lennebb. 61.
Angol diákváros. 63. Újság. 65. Be ne -
dek ...; mesemondó. 66. Életre kelt
agyag szobor. 68. Feltéve. 69. Omszk

folyója. 71. Ománi, máltai és francia
gkj. 72. Az Északi-tengerbe ömlő,
belga folyó. 73. Viszketés enyhítése.
76. Kettőt leejt! 77. Női énekhang. 78.
... üt ki; rosszul sikerül. 79. Repül.

FÜGGŐLEGES: 1. Cukrozás. 2.
Széria. 3. Mennél előbb! 4. Török tiszt
volt. 5. Hunyadi nádora. 6. Thaiföldi,
olasz és gaboni gkj. 7. Borfajta. 8. Pen -
getős hangszer, líra. 9. Korszak. 10.
Hull a könnye. 11. Esni kezd az eső.
12. Színültig. 18. Képzőművészeti al -
kotás. 19. Házikó. 21. Maró folyadék.
24. Előtag: zene-. 26. Mindig ez van!
28. Nyugati-gót király. 29. Szervíroz.
31. Két lakó! 33. Királyi kincstár. 35.
Megszólítás. 38. Fosztóképző. 40.
Lakatlan! 43. Kissé sima! 46. Iszkoló.
47. A gondolat befejező része. 48. A
pincébe. 50. Az ókorban nem osztot -
ták. 52. Teacseppek! 54. Eltulajdonító.
56. Filmrendező (Márton). 58. Fej lő -
dik. 60. Zeng az eleje! 62. Terület
(röv.). 64. Festőművész (Bertalan). 67. 
Norvégia fővárosa. 68. Hangot felfog.
70. Ami a ..., az nem a Tamásé (köz -
mondás). 73. Kutyabeszéd. 74. Épület -
szárny. 75. Svéd, zambiai és gaboni
gkj. 78. Páratlanul bohó! 80. Tábor la -
kók!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Gyalogszerrel Csíksomlyóra
folytatás a 7. oldalról

– Összesen közel egy teljes hónap
és 760 km vándorút áll mögötted. Jó
kis rálátás a mai Erdély szinte min -
den népére, szegletére...

– Amikor útnak indultam, tudva hogy
a Szilágyság és a Mezőség romá nok- -
lakta vidékein nincsenek napi járásra
panziók-szálláshelyek, eldöntöttem, hogy
előítéletek, cimkéző sztereotípiák nél -
kül szólítok meg minden jóakaratú em -
bert akiben segítségre találhatok. Nem
fejtem ki részletesen, de elmondhatom, 
hogy a nemzetekre aggatott jelzők i -
gen is igazak – talán ezért is élnek.

Aludtam Csányi Sándornál, de alud -
tam a világ legszegényebb emberénél is
– aki nem azért volt szegény, mert reg -
gelire tökmagot evett és hozzá csalán -
hajtást az udvarról, hiszen ez csak az
eszköztelenség, a tárgyak hiánya. Ami -
kor a reménytelenség, a teljes magá ra -
hagyatottság, a teljes fölöslegesség szé -
gyene uralja az életet – ennél nagyobb
szegénységgel még nem találkoztam...
Nántűn, Szoporhoz közel találtam rá
vaksötétben, amikor jobb híján már az
elhagyatott házakat kémleltem, ahol meg -
szállhatnék – na ennyit a nemzeti szte -
re otípiáról, hogy a román em ber min -
dig vándort befogadó, saját ingét is oda -
adó, stb. Nántű ugyanis valamikor sváb
falu volt, magyarokkal tűzdelve, mára
viszont szinte egységesen román. Az én 
emberem, Ferenczi Kálmán Sándor o -
daszármazott, tehetős szatmárhegyi em -
berek gyermeke volt, nálam néhány év -
vel fiatalabb; a világban tájékozott, a ma -
ga szintjén műveltnek is mondható. A
családja kihalt, esztergályosként került 
az utcára, havi 150 lej (kb. 50 USD)
segélyből és valamelyik újhitű pro tes -
táns felekezet konzerveiből tengeti éle -
tét. Tiltakozása ellenére annyit tettem
az asztalára, mint a panziókban.

Egyébként mindenkinek kö szön tem,
magyarnak, románnak egyaránt, lehe tő -
leg előre, így én választottam meg kö -
szönésem nyelvét, az enyémet, a ma -
gyart – aztán ki-ki úgy válaszolt, amint 
tudott, vagy akart, a maga nyelve sze -
rint. Nemigen emlékszem, hogy ne kö -
szöntek volna vissza.

A nagykárolyi cigánysoron, a Ruha
István szülőháza közelében előzött meg
két cigány fiatal:

– Bahrtalo! – mondta az idősebb.
– Avello bahrtalo ! – válaszoltam

em lékeimből. Jó néven vették. Nekem
is jól esett, hogy az ő nyelvükön vá la -
szolhattam.

– Májusban talán legszebb az er -
dé lyi táj, ezt legalább ilyen jó le he -
tett nap mint nap, a maga válto za -
tos ságában vé gigélni...

– Így igaz, s jó volt látnom, hogy
Erdély, az erdélyi falu kezd magához
térni: látszik rajta az anyagi gya ra po dás,
a közösségek munkája, a jó példa, ma -
g yar és román vidéken egyaránt. Egyre 
több a közműfejlesztés, a házakon is
meglátszik a gondos gazda keze. A föl -
dek jobbára műveltek és ami nagy örö -
mömre szolgál, igencsak szakszerűen
végzik ezt a nem könnyű mesterséget.

A csíkrákosi Cserei-kúria közelé ben
láttam egy bácsit amint szépen, üte me -
sen, élvezettel kaszálta a lucernát:

– Szépen fog a kaszája, bátyám! –
mondtam oda menet közben.

– Magam is azon vagyok! – vá la -
szolta kihúzva magát.

Bevallom, az eszközhiányos téeszi -
dőkben nekünk ritkán sikerült ilyen szép
táblákat nevelnünk, pedig sem a szor ga -
lom, sem a szaktudás, sem az elhiva tott -
ság nem hiányzott: azonban nem volt
elég puszta kézzel nekimenni a föld nek.
Érmindszenten láttam, míg az Ady-kú -
ria udvarán falatoztam madárlátta reg -
ge limet: a szomszéd házból kijött egy
húsz év alatti vékony leányka, babos kis
nyári ruhácskájához a most divatos fe -
hér tornacipőt hordta. Édesanyja kísé re -
tében ment hátra a szérűre, ahol ki nyi -
totta a legnagyobb John Deer traktor fül -
kéjét, begyújtotta a hatalmas gépet és szé -
pen kivonult a hátsó udvarból. Később
a faluvégen láttam dolgozni, a kli ma ti -
zált fülkében fülhallgató volt a fején.

Ismerek Erdélyben néhány olyan te -
lepesfalut, amit nyilván szeretnek a la -
kói, én magam viszont holtan sem sze -
retnék ott lakni: szemmel láthatóan ki -
et len, lakhelynek alkalmatlan földekre
telepítettek valamikor nagyon elke se -
re dett, mindenre elszánt embereket. Te -
lepüléseink zöme azonban szemnek és
léleknek üdítő, lakhatásra kiszemelt he -
lyen épült, láthatóan szeretik is az ott
élők, akik az évszázadok során a ma guk
képére formálták ezeket a falvakat: a
magyarok magyarrá, a románok ro mán -
ná, a svábok svábbá tették helységeiket 
– vegyes településeken akár egyes ut -
cákat is. Templomaink szépek, sze re tet -
tel gondozottak, látszik a közösség ra -
gaszkodása. A Székelyföldön minden
magára valamit is adó település állított
turul-emlékművet: szép, változatos szob -
rai ezek a szárnyaló nemzeti léleknek.
Az egyik legszebb mégsem ott, hanem
a szilágysági Dobra templomkertjében
található. A legeredetibb viszont Zala
György zilahi turulja, a református temp -
lomkertben – egy egész éjjel vigyázta
álmomat.

Másrészt ha nem lennék erre kié lez -
ve, a Székelyföld kivételével nemigen
tudtam volna megmondani, hogy  ma -
gyar vidéken járok-e: semmi nyoma a
mag yar életnek, sem feliratokban, sem
mag yar szóban. Erdély egyre egysé ge -
sülő, helyi arcát elvesztő homo geni zá -
ciót él meg. És mintha az eggyütt gon -
dol kodás közti távolságok is megnőt -
tek volna : a svábmagyar gazdának Nagy -
károly mellől ugyanolyan messze van
a gyimesi csángómagyar mint fordítva: 
mindkettő azt hiszi a másikról, hogy az 
már külföld.

Valamit tennünk kellene a nem zet -
egyesítésért, hogy érezzük egymás gond -
jait, örömeit. S főleg az utóbbiakra kel -
lene jobban odafigyelnünk. Ha kérded, 
mindenhol és minden nyelven ugyanaz 
a válasz: itt uram, nagyon nehéz az é -
let! A gyimesi Ugra pataki Tankó Hu -
szár Péter mondta: itt, ebben a huza tos,
hideg völgyben a szénafűn kivül sem -
mi nem terem meg, éjszakára még be -

gyújtunk, nem úgy van hogy meg te rem
a gabona, vagy a pityóka mint odabenn 
Csíkban...

– A hitünk kevés, vagy a lel künk -
ben szunnyadó derű?

– Talán a pozitív gondolkodásból, a 
jó gondolatokból kellene több... Már -
pe dig világunkat – legyen ez a mi kis
benső világunk, vagy a tágabb erdélyi
mag yar világ – ezek viszik előbbre. Az 
út elején kiüresítettem magamat min -
dentől amit elmémben, lelkemben ma -
gammal cipelni szoktam, s hagytam,
hogy megtaláljanak a jó gondolatok, a -
melyekért fohászkodni érdemes.

És itt hirtelen értelmet nyertek az
út szeli, faluvégi fakeresztek, amelyek a
hozzám hasonló vándort Erdélyben is
– igazi keresztény országhoz méltóan
– évszázadok óta elkísérik. Engem min -
dig meghatottak ezek a „pléhkrisz tu -
sok”. Talán gyermekkorom homokos
szőlődűlőit juttatják eszembe, amikor
a keresztutakhoz a jó sváb gazdák ku -
tat ástak a szomjas jószágnak, s mellé
keresztet állítottak, legyen kihez fo -
hász kodni míg megtöltik a vályút... A
legszebb faragott korpuszt talán Ken -
dermál határában láttam, egy mezőségi 
dombtetőn pedig a Megváltó bájosan
naív megjelenítését, a népi alkotókedv
igazi remekét! Minden alkalommal meg -
süvegeltem a Szenvedőt és sokszor fenn -
hangon is megkérdeztem: biztos, Atyám,
hogy jó ötlet volt legszelídebb, legen ge -
delmesebb szép fiadat feláldozni e zért
a világért...? Biztosan megérdemli ez a
világ, hogy feláldozzuk érte leg szebb,
legokosabb, csillogó szemű fi a inkat?

Utamon a legszebb zarándok mon -
da tot egy Ugra-pataki székelycsángó
asszonytól kaptam – lehet ő is hallotta
valahol –, aki a kisboltban volt vá sá -
rolni a patakszádánál, s hazafelé menet 
a havas alá, a rózsafűzért morzsolgatva 
mondta: „Tudja, egyik így mondja, a
másik másképpen, de a szép gondolat
is egy ima.”

És most már azt is tudom, hogy ki -
kért imádkozunk, amikor a templom -
ban a jó és elhivatott papokért szól a
fohász: láttam a mádéfalvi plébánost,
a ki a somlyai búcsúba induló ke reszt -
alja élére állt, szüntelen imájával és é -
nekével bátorítva a zarándokokat. Mi -
re elhagytuk a falut, 8 lovasszekér és
500 gyalogos zarándok fölött volt a lét -

szám... Az Atya este is gyalog vezette
haza híveit, templomuk előtt megál dot -
ta őket, elénekelték himnuszainkat és
megvendégelte a zászlóvivőket!

– Milyen érzés most vissza te kin -
teni a megtett útra – lelki és fizikai
értelemben is?

– Fizikailag tökéletesen jól vagyok,
két vízhólyag beheggedt helyét le szá -
mítva, meg azt, hogy olyan fekete va -
gyok mint egy traktorista. Az emberek
olyat mondanak, hogy megcsi nosod -
tam. De hát egy ilyen út nem a szép ség -
ről szól, legalábbis egy másfajta szép -
ség ről...

Örülök, hogy megtettem. Elsősor ban
magamnak tartoztam ezzel. Én Er dély -
ben nem turista vagyok: sehol sem volt 
olyan vidék, ahol ne jártam volna, ta -
lán a gyimesi Boros pa ta ka fölötti Apa
havast és a Hosszúvész havasát kivéve. 
Nekem Erdély a hazám. Büszkeség?
Mint a tízes államvizsga után: a jól vég -
zett munka öröme-büszkesége.

A visszajelzésekből mindenesetre azt
olvasom ki, a tudatuk alatt sokakat szem -
besítettem azzal, hogy már régóta meg
kellett volna tenniük a maguk kis „za -
rándoklatát”. És az őszinte, baráti cso -
dálat mellett ott van az is, hogy „öljük
meg a tükörtartót”...

Ma már van sejtésem a határaimról,
arról is, hogy mit hogyan bírok – e ze -
ket eddig is így gondoltam. Pedig tit -
kon arra számítottam: valami újat tu -
dok meg magunkról. Egy ilyen hosszú
vándorláson az em ber kiüresíti magát a 
gondolatoktól, érzésektől és hagyja, hadd
jöjjenek, töltsenek be maguktól az arra
érdemesek. Nos, abban kaptam mege -
rősítést amit eddig is tudtam, amit ed -
dig is vallottam, és örülök, hogy ezek
szerint jó értékek mentén haladt eddig
az utam.

„Kenyeret nem dobunk el” – nyug -
tázta öreges mozdulataimat a diák ko rom
óta nem látott barát Székely udvar he -
lyen, amikor elraktam a magyarszováti 
kenyérszelet-maradékot. Korondon
lát tam egy öreg nénit, aki a nagyanyám 
mozdulatával gyűjtötte össze kenyere
morzsáit... Istenem, de régen is láttam
ezt a mozdulatot... 

Márainak igaza van: magyarnak len -
ni nem állapot. Magyarnak lenni ma -
gatartás. (Művelődés, 2015 júliusa /
Kép és szöveg: Dávid Lajos)

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!

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!

Téglajegyet-vásároltak: 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!
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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!

 Babával a strandon - 5 tanács,
 hogy ne legyen baj

A kánikulában mindenki vízpartra és strandra menekül a hőség
elől. Mi a teendő, ha kisbabával szeretnéd élvezni a strandolást?
Íme, 5 tanács, ami segíthet.

 1. Kenni, kenni, kenni!
A legfontosabb, amire figyelni kell, hogy a kisbabádat ne érje közvetlen, erős

napfény. A babakocsiban ugyan nagyrészt védett a baba, de ha kiveszed belőle,
és kirakod magad mellé a takaróra, akkor mindenképp kend be naptejjel. 

A kisbabáknak nagyon érzékeny a bőrük, így védelem nélkül, félárnyékban is 
10-15 perc alatt is leéghetnek. Védelmükre válassz legalább 30-as faktorszámú,
ki fejezetten gyermekek számára készült naptejet. Arra is figyelj, mi van fel tün -
tetve a naptej flakonján. A normál naptejek, amiket SPF jelzéssel láttak el, csak
az UVB sugarak el len védenek. Ezért válassz olyan naptejet, ami az UVA su -
gárzás el len is véd. És ne feledd, a naptejet (még a vízállót is) a víz lemossa, ezért 
fürdés után újra kell krémezni a babádat!

 2. Így hűsöljetek a vízben!
Olyan strandot, uszodát vagy fürdőt válassz a strandoláshoz, melynek van ba -

ba úszásra alkalmas medencéje. A közmedencék vizében a kicsi könnyen össze -
szedhet valamilyen fertőzést, ezért kell alaposan körülnézni a szóba jöhető stran -
dok között. Ha olyan strandra mentek, melynek van meleg, gyógyvizű meden cé -
je, akkor abban sem ajánlott pancsikolnotok! Természetes vízben, tavakban és
tengerekben már inkább ajánlott a babával való fürdőzés, ezekben ugyanis nem
szerezhet fertőzést. Mindenesetre vedd figyelembe, hogy ha a babád nincs a
nyil vános fürdőzéshez szokva, akkor 10-12 hónapos kor előtt megijesztheti a
nagy víz. Használjatok becsücsülős babaúszógumit, nagyobbacska kortól kar -
úszót vagy úszógumit! De az is jó megoldás lehet, ha viszel magaddal a strandra
egy kisebb, felfújható babamedencét, amiben biztonságosan, árnyékban hűsöl -
het a kicsi.

 3. Altass okosan!
A nagy melegben a kisbabád is el fog pilledni, így biztosan hamar elalszik

még a strandon is. Valószínűleg a legkényelmesebb számára a megszokott he -
lye, a babakocsija. Ebbe belefektetve el tudod ringatni, és bármikor árnyékos
hely re tudod tolni. Ha szívesen fektetnéd magad mellé a pokrócra, akkor figyelj
arra, hogy ellenőrzöd mennyire egyenetlen alatta a talaj. Ha szükséges, rakj alá
még egy törülközőt is. Ha a kicsi a földön fekszik, hangyák mászhatnak az alvó
babára, és szerezhetnek nyugtalan, kellemetlen perceket a kicsinek.

 4. Pótold a folyadékot!
A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás. Ha még szoptatod a ba -

bá dat, vedd többször is a melledre. Ha már nem szopizik, akkor kínálj neki minél 
többször cumisüveget! Ne cukros üdítővel, hanem tiszta vízzel csillapítsd a
szom ját! Ügyelj a víz hőmérsékletére! Mi felnőttek hajlamosak vagyunk a hő -
ség ben jéghideg vízzel oltani a szomjunkat, azonban a kisbabánknak nincs szük -
sége erre.

 5. Nézz a lába elé!
Ha már csúszik-mászik, esetleg totyog a babád, akkor figyelj rá, nehogy vala -

milyen eldobott éles tárgyba, esetleg növénybe vagy kagylóba lépjen. Ha mégis
előfordul, fontos, hogy minél hamarabb tisztítsd ki a sebét. Ehhez először mosd
ki vízzel a sebet, majd végül fertőtlenítsd! Ügyelj a rovarcsípésekre is. Nyáron
sok bogár bújik meg a fűben, csípésük megkeserítheti a baba napját. Sok csípés
viszkethet, beduzzadhat, akár allergiás tüneteket is okozhat. Ha a csípés okozta
tünetek nem enyhülnek vény nélkül kapható kenőcsök segítségével, akkor min -
denképp fordulj orvoshoz!

                   Viniczai Andrea (babaszoba.hu)
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JÓKÍVÁNSÁG

Özv. PAP SÁNDORNÉNAK Kol -
tóra 80. születésnapja alkalmából
kívánunk jó egészséget, hosszú éle tet
szerető családja körében.

"Születésnapodon nem kívánunk
egyebet

Csendes lépteidet kísérje szere tet.
Szívedben béke, lelkedben nyu -

galom
Légy nagyon boldog ezen a szép

napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb, amit adhatunk a csa -

ládi szeretet."
Isten éltessen!
Ezt kívánja lányod, vejed, uno káid 

és dédunokáid.

Születésnapja al kal -
mából a szamosardói
FÓRIS HENRIETTA
STEFÁNIÁNAK sok bol -
dogságot és örömöt az
életben, valamint ter vei,
vágyai valóra vál tá sához 
sok szerencsét kíván

Gyuri bácsi és a szomszéd Miki bácsi

APRÓHIRDETÉS

• 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

• GYERMEKGONDOZÁST vál -
la lok részidőben. ELADÓK házi szö -
vésű vászonzsákok. Tel. 0362803523,
0771738541

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SZILÁGYI KÁLMÁN
pszichológus

73 éves korában hirtelen elhunyt
Magyarországon.

Temetése 2015. augusztus 29-én
lesz Komáromban.

A gyászoló család

Fájdalommal és megrendüléssel
búcsúzunk a 2015. augusztus 14-én
rövid, de súlyos betegség után el -
hunyt Komáromban élő volt iskola -
társtól és baráttól

SZILÁGYI KÁLMÁNTÓL

Nyugodjon békében.
Őszinte részvétünk özvegyének

Kovács Zsuzsának és családjának.
Medgyesi At tila és Zsuzsa, vala -

mint Vári József és Ildikó

,,Nem az a fájdalom, amelytől
könnyes a szem, hanem amit a szí -
vünkben hordunk némán, csen de sen."
Fájó szívvel tudatjuk mind azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

FINA SÁNDOR

AL EX AN DER FINA Stefani
Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója
életének 50. évében váratlanul el -
hunyt. Temetésére Németor szág ban
került sor. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik utolsó útjára el -
kísérték és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló szerettei

Fájó szívvel búcsúzunk jó ba rá -
tunktól

FINA SÁNDORTÓL (SANYI)

Nem felejtünk el soha. Örökké
barátaid. Moroz Simona, Kostyál
Gellért, Illés Zoltán At tila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, anyós
és nagymama

DEMETER IZABELLA

2015. augusztus 19-én távozott
közülünk. Utolsó útjára augusztus
21-én 12 órakor a Tanatorio kápol -
nából kísérhetik el. Drága emléke
szívünkben él! 

A gyászoló család

Szomorú szívvel búcsúzunk meg -
hitt barátnőnktől

DEMETER IZABELLÁTÓL

Együttérzésünket és részvétün ket
fejezzük ki a gyászoló család nak. 

A Papp család

Mély fájdalommal szívünkben
veszünk végső búcsút szeretett,
igaz barátnőnktől

DEMETER IZABELLÁTÓL
Őszinte részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak.
A Béres család

Őszinte részvétünk a Demeter
családnak, barátnőnk és szomszéd -
asszonyunk

DEMETER IZABELLA
elhunyta miatt. 
A Hindli család

MEGEMLÉKEZÉS

Álmodtunk egy öregkort, cso dá sat 
és szépet, de a kegyetlen halál
mindent összetépett. Életed elszállt,
mint a virág illata, de emléked  ra -
gyog, mint a fényes csillag. Hosszú
útra mentél, búcsút sem intettél, el -
hagytad a házat és minket, akiket sze -
rettél. Küzdőttél, de már nem lehe tett, 
egy könyörtelen betegség el vet te
életedet. Örök álom zárta le két
szemed, megpihenni tért két dolgos
kezed. Egész életeden át szívesen dol -
gozva szerényen éltél, most bánatot
ránk hagyva csendesen elmentél. Ott
pihensz, ahol már nem fáj sem mi, a
nyugalmadat nem zavarja sen ki.
Hiányod fájdalom, elviselni ne héz,
örökké él szívünkben a rád em -
lékezés. Egy reményünk van, ami él tet
és vezet, hogy egyszer majd ta -
lálkozunk veled. 

Szomorú szívvel emlékezünk
2014. augusztus 25-re, amikor a
szeretett férj, édesapa és nagyapa, a
nagysomkúti

TAR LAJOS

eltávozott szerető családja köré -
ből. Emléke legyen áldott, nyu gal ma
csendes. A Jóisten örködjön sír ja
felett. 

Soha el nem múló szere tettel.
A bá natos családja

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 :)

NAGYBÁNYA ÉS
KÖRNYÉKE

3. javított, bőví tett ki a dás
A TELEKI HÁZBAN!

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

NYÍRBÁTOR
augusztus 26-án

NYÍREGYHÁZA
ÁLLATKERT

augusztus 27-én.

0747017580 (Csoma Bea)

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 



2015. augusztus 21. SPORT-VILÁG

 M4 Sport: nem sok jót
 ígér a mag yar kormány
 az erdélyi nézőknek

Az uniós szabályozás megváltoztatásának felgyorsítása az egyetlen
módja annak, hogy a határon túl élő nézők is követhessék M4 Sport
csatorna adásait – közölte Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes Szávay Istvánnak, a Jobbik alelnökének inter pel -
lációjára válaszolt. A képviselő arról kérdezte írásban Semjén Zsoltot, mikortól
lesz elérhető a mag yar közszolgálati televízió július 18-tól sugárzó új sport csa -
tornája a határon túliak számára.

A kormányfőhelyettes válaszában rámutatott: a felvidéki, erdélyi területeken
a lakosság a helyi kábelszolgáltatók üzletpolitikája következtében, a közszol gá -
lati csatornák mellett nagyrészt hozzájut több magyarországi kereskedelmi
televízió műsorához is. Az MTVA, ha lehetősége van rá, európai sugárzási jog -
gal vásárol tartalmakat, de ez sportjogok esetén általában - különösen a ki emel -
kedő események tekintetében - nem lehetséges.

Semjén Zsolt szerint a közmédia most induló új sportcsatornája, az M4 Sport
esetén alapvető terjesztési problémát okoz az események miatti korlátozás, nem
kizárólag a nemzetközi sportesemények kapcsán. Azáltal, hogy a külföldi kábel -
szolgáltatók a műsoridő jelentős részében nem továbbíthatják műsorunkat, nincs 
érdemi érdeklődésük egy ilyen, szakaszosan elérhető csatorna terjesztése iránt.

Semjén emlékeztet: az elmúlt években igen sok Kárpát-medencei kábelszol -
gáltatónál megjelent az M1 adása, így az ezeknél a szolgáltatóknál előfizető né -
zők láthatták magyarul az egyébként az adott országba az MTVA által nem su -
gározható sporteseményeket is. Ez megváltozott azáltal, hogy átmenetileg a Du -
nára kerültek a sportműsorok. „Az M4 Sport esetén hasonló a helyzet, de a csa -
torna reflektorfényben van, arra a kizárólagos jogokkal rendelkező helyi tévé -
társaságok jobban figyelnek, mint régen az általuk illegálisan továbbított M1-re”.

Semjén a megoldást abban látja, hogy az Európai Unióban oldják fel jelenlegi 
korlátozásokat. Vagyis a néző fizethessen elő legálisan mag yar műholdas vagy
IFTV szolgáltatásra, és az MTVA adhasson el a kódolt adások vételéhez kód kár -
tyát külföldre is. A jogtulajdonosok ne adhassanak kizárólagos területi jogokat,
hanem csak nyelvi jogokat. „Tehát például román kommentárral kizárólagosan
adhassa Románia területén a TVR, de a mag yar nyelvű változatot tűrnie kelljen”
– írta az interpellációban adott válaszában a politikus. (maszol)

Az ASA megőrizte egy 
éve tartó veretlenségét 

a Steaua el len 
Rangadóhoz méltatlan, helyzetek ben

szegény játék után 1-1-es döntet lennel
osztozkodott meg pontokon a baj noki
címvédő Steaua és az ezüst ér mes Ma -
rosvásárhelyi ASA labdarú gó csapata
az élvonalbeli bajnokság hét végi, 7.
for dulójának bukaresti mérkő zésén. 

Az első fél órában csak elvétve le -
hetett látni komolyabb kezdeménye zé -
seket, de a 30. percben Filip Jazvics
lövése felébresztette a hazaiakat, akik
a túloldalon góllal válaszoltak: Greg o -
ry Tadé indítását Adrian Popa értéke -
sítette. Fordulás után egyenlített az
ASA egy hasonló góllal, mint amilyet
ka pott: Luis Pedro tálalt a bosnyák Jaz -
vics elé, aki élt a lehetőséggel, és Co -
jocaru kapus lábai között lőtte hálóba a 
labdát. Ezután mindkét csapat inkább a 
védekezésre koncentrált, így nem sok
említésre méltó helyzetet lehetett látni.
Csupán a hajrában pörgött ismét fel a
találkozó, amikor Jazvics passzát gyen -
gén rúgta kapura a bolgár Alexandar
Dedov, illetve a túloldalon Stăncioiu
hárította Iancu szabadrúgását.

Ez a döntetlen egyik csapatnak sem
kedvező, hiszen mindketten a negye -
dik meccsükön ikszeltek ebben a sze -
zonban, és így nehezen gyűlnek a pont -
jaik. Az viszont dicséretre méltó az
ASA részéről, hogy az elmúlt egy év
alatt egyszer sem kapott ki a Steauától:
a múlt szezonban mindkét találkozót
megnyerték a vásárhelyiek, és a nyári
Szuperkupában is diadalmaskodtak. 

      (A Krónika nyomán)

Leleplezett doppingolás 
Kevesebb, mint két héttel a pekingi

világbajnokság rajtja előtt huszon nyolc
versenyző el len indított fegyelmi eljá -
rást a Nemzetközi Atlétikai Szövetség
(IAAF) a 2005-ös hel sinki és a 2007-es 
oszakai vb-k doppingtesztjeinek újra -
elemzését követően. 

Az IAAF jogi szempontok miatt a
neveket nem hozta nyilvánosságra, de
tájékoztatása szerint az érintettek túl -
nyomó többsége már visszavonult, to -
vábbá egyikőjük sem nevezett a kínai
fővárosban jövő szombaton kezdődő
se regszemlére. A sportági szövetség azt
is közölte, hogy elsősorban olyan ke -
let-európai sportolókról van szó, akik
közül többen már korábban is voltak
büntetve doppingvétség miatt. 

Az IAAF mostani bejelentése előtt,
mint ismert, a Nemzetközi Dopping el -
lenes Ügynökség (WADA) indított vizs -
gálatot annak kapcsán, hogy a német
ADR/WDR és brit Sunday Times, egy
kiszivárogtatott IAAF-adatbázis alap ján
elkészített tényfeltáró anyaga sze rint a
sportági szövetség korábban bün tetlenül
hagyott több tucat gyanús min tát adó
olim piai- és világbajnoki éremszerző at -
lé tát. Az IAAF ezt határozottan tagadta,
de az elmúlt hónapok során egykori ne -
ves versenyzők beszámolói is alátá masz -
tották a sportág és a doppingolás össze -
fonódást.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy
van-e összefüggés a most nyilvá nos -
ság ra hozott esetek és a sajtó által ki -
robbantott botrány között. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Halep példát állított
a világklasszis focisták elé

Járni is alig tudott, minden baja volt, mégis a végsőkig küzdött a
torontói fináléban a román teniszező vasárnap este.

Simona Halep nagyot nőtt a
szemünkben. A mellkisebbítő mű -
téte után szárnyakra kapott já té -
kos világ életében küzdeni tudá -
sáról volt híres, de most még er -
re is rátett egy lapáttal.

Vasárnap a Serena William -
set is búcsúztató, mindössze 18
esztendős szlovák születésű, de
svájci színekben versenyző Be -
linda Bencic el len lépett pályára
a torontói döntőben.

A világranglistán harmadik
helyezett teniszező az első szettet nagy csatában, rövidítésben bukta el tinédzser
riválisával szemben, és bár ettől még teljesen nyílt maradt a meccs, az élet közbe
szólt. Mivel egész héten tűző napsütésben ütögettek a sportolók, Simona Halep
fáradtan és kissé égett bőrrel várta a viadal utolsó meccsét. Ráadásul sérült boká -
val vágott neki a találkozónak.

Az első játszma végén kérte ki először az orvosi időt, és ekkor már a comb iz -
mát ápolták. Helyzete játékról játékra súlyosbodott, olyannyira, hogy a folyta -
tásban újból segítséget hívott magához. Ekkor már vérnyomást és lázat is mértek
nála, miközben egy másik szakember sérült lábát próbálta sebtében helyrehozni.

Bencic 4:2-re, majd 5:3-ra is vezetett az adogatni már csak kínkeservesen,
futni pedig egyáltalán nem tudó Halep el len. Csakhogy ő ekkor sem adta fel, pe -
dig nagyon jól tudta, hiába is fordítaná meg a szettet, a torna megnyerésére már
semmi esélye, újabb egy óra játékot már nem bírt volna el szervezete. És láss cso -
dát, a fiatal svájci elizgulta a dolgot, Halep pedig tulajdonképpen félholtan ki tu -
dott egyenlíteni két ápolási szünet között. De hiába minden erőfeszítés, az utolsó
felvonásban 3:0-s hátránynál úgy dön tött a világklasszis teniszező, nem kockáztat to -
vább. Ekkor már az ájulás határán volt, a pihenőknél magába roskadva ült a székén.

A díjátadón szűkszavúan fogalmazott. Elnézést kért mindenkitől, hogy fel
kellett adnia a finálét, mert bár nagyon szerette volna folytatni, ennyi tellett az
erejéből. Elképesztő, milyen hittel és alázattal áll a sporthoz. Nem tisztem ujjal
mutogatni egyetlen labdarúgóra sem, de egy-két, vagy inkább több játékossal
megnézetném a meccset teljes egészében, hogy egy műesést követően a gyepre
rogyva, borzalmas fájdalmakat színlelve eszébe jusson, talán inkább fel kéne
állni és folytatni tovább. Vaskor Máté (Sport24)

Nagybánya a kézilabda fellegvára!
Szerdán, augusztus 19-én játszották le a bukaresti “Polivalenta”

sport csar nokban a kézilabda Szuperkupa döntőjét mindkét nem vonat -
kozásában, ame lyen Nagybányát a bajnok Minaur HC (férfiak), illetve a 
bajnoki második he lyezett, egyben Román Kupa-győztes HCM (nők)
képviselte maximális si kerrel. 

A nyitó mérkőzésen A Minaur a tavalyi kupadöntős Tg. Jiu-i Energia csa -
patával mérkőzött meg. Az Energia minden energiát beleadott, hogy meg -
nyerje a meccset, a Minaur viszont majdnem ráfizetett arra, hogy kissé fél -
váll ról vette az egészet. Kétszeri hosszabbításra volt szüksége a Minaurnak,
hogy végülis 32–30-ra megnyerje a mérkőzést, egyben elhódítsa a Szuper -
kupát.

Minaur HCM: Tatai (11), Pop – Iváncsik Tamás 9, Ramba 5, Sadoveac 5, 
Aflitulin 3, Ghita 1, Vilovszki 1, Cristescu 2, Bera 5, Popescu, Busecan, Fo -
tache, Mihai, Sabou, Ostrusko 1. Edzők: Lars Walther és Petru Pop.

A nap fénypontja a bajnok bukaresti CSM és a nagybányai HCM közötti
párharc volt. Mindenki szorosan nagy csatát várt, viszont erre a nagybányai
lányok nem adtak esélyt, mivel az első sípszótól az utolsóig uralták a meccset, 
végig vezetve lehengerelték a bajnokcsapatot. A végeredmény 25–31
(12–15) ide!!!

HCM: Munteanu (16), Dumanska – Do Nascimento 7, Abbingh 5, Ne chi -
ta 5, Gei ger 2, Jezic 4, Ardean – Elisei 1, Oltean 1, Tanasie 1, Zamfirescu, Ta -
tár 1, Preda, Szűcs, Marin 2, Vizitiu, Perianu 2. Edzők: Aurelian Roşca és
Ioan Băban.

Gratulálunk mindkét nagybányai csapatnak!

Fotó: Deák László


