
A Teleki Mag yar Ház
tisztelettel meghívja

Kovács Zita  – Büki Barbara

THORMA JÁNOS
című könyvének és

Büki Barbara – Kovács Zita

BAY-GYŰJTEMÉNY
című albumának a bemutatójára, 2015. július 13-án

(hétfőn), 18 órára, a Teleki Mag yar Házba (Nagybánya,
Thököly Imre út 5-7.).

Köszöntőt mond Dávid Lajos igazgató, Teleki Mag yar
Ház, Ludescher István alpolgármester (Nagybánya)

A ,,Thorma János könyv” (rövidfilm). A Thorma
János kötetet bemutatja Szakál Aurél múzeumigazgató.

A ,,Bay-gyűjtemény al bum” (rövidfilm). A Bay-gyűj -
te mény könyvet bemu tat ja Kovács Zita művészettörténész.

Beszélgetés az új művészeti könyvekről: dr. Bay Mik -
lós műgyűjtő (Bu da pest), Kovács Zita művészettörténész,
Türr István Múzeum (Baja), Szakál Aurél igazgató, Thorma 
János Múzeum (Kiskunhalas), Thorma Gábor, Thor ma- ro -
kon és szervező (München).

***

Ezek a kiadványok nem véletlenül jelentek meg egy szer -
re, és nem véletlenül kerülnek egyidőben bemutatásra. Mind -
kettőt a kiskunhalasi múzeum adta ki, a város és a müncheni 
Siemens Kulturális Alapítvány anyagi támogatsával.

Az első, az igazán fontos Thoma János élet mű-ka taló -
gus, megjelenését közel két évtizedes munka előzte meg.
Az alapot az 1997-ben megjelent első Thorma-monográfia,
a dr. Bay Miklós által összeállított katalógus adta. Ter mé sze -
tesen az elmúlt években számos Thorma-munka bukkant
fel. Az adatok feldolgozásának tudományos nagy munkáját
Büki Barbara és Kovács Zita nagy szakértelemmel végezte
el. Az albumban 231 reprodukció található és 542 festmény
adatait tartalmazza három nyelven.

A Bay-gyűjtemény, amely javarészt a nagybányai fes té -
szetből merít, több évtizedes gyűjtés eredménye. Ebben az
albumban 222 műalkotás: festmény, grafika, szobor repro -
dukciója található meg.

Remélem, jelenlétükkel sokan
megtisztelik Thorma emlé két.

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.

A Németh László
Elméleti Líceum nagy

szeretettel várja az
előkészítő osztályba

iratkozó gyermekeket!
A következő tanévben az iskola há -

rom kisdiáknak ösztöndíjat biztosít (az
egész tanév idejére), ezen kívül a dél u -
táni programban részt vevő I-IV. osz -
tályos diákok étkeztetésének (ebéd) a -
nyagi költségeit is biztosítja. A vidék -
ről ingázó gyermekeknek az iskola áll -
ja az utazási költségeit. Iskolánkban min -
den kulturális pro gram és mellék te vé -
kenység ingyenes, az iskola ugyan ak -
kor fedezi a diákok versenyeken való
részvételi és utazási költségeit. Az elő -
készítő osztály tanítónénije: Szaniszló
Emese.  Iratkozni lehet az iskola tik tár -
ságán: Luminişului utca, 1 szám, tel:
0262-213 586.

Hogyan legyek
némethlászlós?
Iratkozási útmutató
VIII. osztályosoknak

Osztályfőnököd, leendő tanáraid biz -
tosan segítenek majd beiratkozni. A ki -
töltendő ívre írd a következő kódokat:

C osztály: Ha humán (filológia) osz -
tályba készülsz, szereted a nyelveket,
az irodalmat, társada lomtudo mányo kat
és történelmet, a te kódod 194

A osztály: Ha reál (mate mati ka- in -
formatika) osztályba készülsz, jó ma te -
kos vagy, és szereted a számí tógé pe -
ket, de emelt óraszámban szeretnéd az
angolt is tanulni, a te kódod 195

B osztály: Ha reál (biológia-kémia) 
osztályba készülsz, azaz kedveled a ké -
miát, biológiát, a te kódod: 196

A biztonság kedvéért írd be mind -
három kódot, fontold meg jól a sor ren -
det. Ha igazán némethlászlós akarsz
lenni, más kódot ne írj!

Ajándékkönyvekkel lepte meg a diákokat az
Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület

Az idei tanévzárón könyvekkel jutalmazta az Iskoláinkért, Gyermekeinkért
Egyesület azokat az I-XII. osztályos, mag yar tagozaton tanuló diákokat, akik a
tantárgyversenyeken és a tanulásban kiemelkedő eredményeket értek el. Aján -
dék könyveket kaptak a nagybányai Németh László Elméleti Líceum, a Nicolae
Iorga Általános Iskola, a koltói Petőfi Sándor Általános Iskola, a szinérváraljai 
Alexiu Berinde Iskolaközpont, a szamosardói Kós Károly Általános Iskola, a fel -
sőbányai Műszaki Iskola és a domokosi Benkő Ferenc Általános Iskola kie mel -
kedő eredményeket elért tanulói.

Köszönjük a tanulókat felkészítő tanárok fáradozását, a Communitas Ala pít -
ványnak pedig a díjazáshoz szükséges anyagi háttér biztosítását!

Gratulálunk minden ügyes diáknak!
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Gyalogtúra a fernezelyi
Bódi-tóhoz

A nagybányai EKE Gutin Osztálya
és a Szatmári Természetjárók 2015.
jú lius 5-én, vasárnap gyalogtúrát
szer veznek a fernezelyi Bódi-tóhoz.

A gyalogtúra a 8-as autóbuszvonal
végállomásától kezdődik kiépített kö -
ves úton, kisebb-nagyobb emel ke dők -
kel, nagyrészt erdőben a kis Bódi-tóig.

A táv oda-vissza megközelítőleg 12 
km.

Találkozás 9.40 órakor (a vonat ér -
ke zésekor) a vasútállomási busz meg ál -
lónál.

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la punk
biztosan és időben el jus son ön höz, fi -
zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél,
V. Luca ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.

Július elsejétől
nagyobb minimálbér,

nagyobb gázár
2015. július elsejétől megemelték

a nemzetgazdasági bruttó (azaz adózás
e lőtti) minimálbért, mégpedig 1050 lej re.
Ez 75 lej növekedést jelent az eddigi
szinthez képest. Legutóbb a mini mál -
bért ez év elején, január elsejétől e mel -
tek, a mostanihoz hasonlóan, 75 lejjel.

A bruttó minimálbért átlag havi
168,667 munkaórára számítják, ami
6,225 lejes órabért (folyt. a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* A Nagybánya-Újvárosi Refor -

mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Pinti Ödönné született
Lakner Rozália testvérünket, akit 91 é -
vesen szólított magához az Úr.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra Seres Lajos (72), Bándi
József (72) és Rákosi István (72) test -
véreinket.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Baumgartner Tibor (62),
Dorolţan Maria (84) és Einholcz E ber -
hardt Jakob (72) testvéreinket. Nyu -
god janak békében!

* Krisztus Király Plébánia - Pap -
szentelés és primicia a  Szatmári Egy -
ház megyében

Július 4-én, szombaton a szatmári
székesegyházban papszentelésre kerül
sor. A nagybányai születésű Leabu Ma -
rius diakónust és a sárközújlaki szü le -
tésü Fanea József diakónust Nm. és Ft.
Schönberger Jenő püspök a 10 órától
kezdődő szentmise keretében pappá szen -
teli. Leabu Marius első szentmiséjét a
veresvízi Krisztus Király templomban
mutatja be július 5-én, vasárnap este a
18.00 órától kezdődő szentmise kere té -
ben a nagyszámú papság, rokonság és
a hívek közösösségének ünneplésével.
Minden imádkozni és ünnepelni vágyó 
testvért szeretettel hívunk és várunk.

Fa nea József és Leabu Marius dia -
kó nu so kat ennek kapcsán kérdeztük:

- Kérem, röviden mutatkozzon be.
- Leabu Marius Ştefan a nevem,

Nagybányán születtem, és ott is éltem
15 éves koromig. Ekkor Bákóba men -
tem, a kisszemináriumba, majd beirat -
koztam szeminaristának a Szatmári Ró -
mai Katolikus Egyházmegye részéről.
Két évet töltöttem Gyulafehérváron, a -
mi után a Püspök atya Miskolcra kül -
dött, hogy a mag yar nyelvet jobban el -
sa játíthassam, később pedig Eszter gom -
ban folytattam tanulmányaimat.

- Fanea József István vagyok Sár -
köz ről. Egy egyszerű család első gyer -
meke. Sár kö zön nőttem fel, ott kaptam
olyan alapokat az óvodában, az elemi
és általános is ko lákban, amelyek nagy
segítségemre voltak abban, hogy a Köl -
csey Ferenc Főgimnáziumban folytat has -
sam a ta nul mányaimat. A középiskolai
évek, a Szent Alajos Kon viktusban eltöl -
tött hétköznapok alatt „let tem felnőtt”.

Hálás vagyok a sárközi és a szatmári
évekért, mert szüleim és ta náraim nem
csak gondoskodtak, etet tek, tanítottak, ha -
nem neveltek is. Amúgy egy átlagos és
nagyrészt nyugodt ter mé szetű em ber va -
gyok, szeretek hor gász ni és olvasni, ked -
venc szabadidős te vé kenységeim Ró ma
és a Vatikán mű vé szeti értékeinek a fel -
fedezése és elmé lyítése, jelenleg egy ház -
jogot tanulok Ró mában.

- Mikor érezte először a meghí -
vást a papságra?

- (L. M.) Nem emlékszem egy adott,
meghatározható mo men tum ra. Szá mom -
ra az egy hosszabb folya mat volt, amíg
megértettem, hogy Is ten a papságra hív.
Kisgyermek korom óta ministráltam, és 
idővel megszületett ben nem egy kí ván -
csiság, majd egy von zó dás a papi hi va -
tás felé. Ez később egy re erősebb lett.

- (F. J.) Családom vallásos szellem -
ben nevelt. Isten szeretetét min dig is é -
reztem az életemben, s amióta az e sze met
tudom, Istenről is tudok. Ta lán mond ha -
tom, hogy a papi hivatás gondolata min -
dig is bennem volt, de nem akartam ró -
la beszélni, és igye kez tem sokáig távol
tartani magamtól. Úgy gondoltam, hogy
egy Isten-kapcsolat nem feltétlenül jelen ti 
azt, hogy valaki pap is kell legyen. Kö -
zép iskolás idősza kom végén azonban
ez a kérdés nem ha gyott nyugodni, s bár 
teljesen más elkép ze lé seim és terveim is
voltak, 19 évesen úgy döntöttem, hogy
felvételemet kérem a Gyulafehérvári
Papnevelő Intézetbe.

- Mit jelent számára a papi hiva -
tás, milyen előképe van a papságról?

- (L. M.) A meg szentelt életre való
meghívás hatalmas ajándék, amit nem
érdemlek meg, és nem tudom meg ma -
gyarázni, miért kaptam. Csak el fogadni
tudom, és hálát adni ér te az Is tennek.

Már gyermekként felkeltette az ér dek -
lődésemet Pio atya: először a szakálla
tetszett meg, de később az egyházhoz va -
ló hűsége és önátadása fogott meg. Pio
atya mellett Don Bosco és Vianney Szent
János példája gyakorolt rám hatást.

- (F. J.) Amikor papkép zés re jelent -
keztem, céljaim voltak. Még pe dig azt
mond tam az első években: ha úgy látom, 
hogy „nem leszek jó pap”, azonnal el me -
gyek innen. A teológiai é vek alatt és Ilyés
Zsolt lelkivezetőm se gítségével sikerült 
azért magamban né hány dolgot helyre rak -
nom. Ahogy nincs két teljesen egyforma 
em ber, úgy nincs két egyforma papi hi -
vatás sem. Én egy rendkívül sok hi bá -
val, és tökélet len ség gel „megáldott” em -
ber vagyok. Soha nem leszek hibátlan és
szerintem botlásaim végigkísérik majd 
az életemet. De Is ten nem azért hívott
meg a papságra, mert sok jó tulaj don sá -
gom van, hanem azért, mert... fogal mam
sincs. Erre csak annyit felelhetek: ha nem
pap lennék, nem lennék ön ma gam. Mind -
azokat az értékeket, ame lye ket aján dék -
ba kaptam Istentől, a papi hi vatásomat
gyakorolva szeretném ka ma toztatni. Eb -
ben látom életem értelmét.

- Hogyan tekint vissza a teológiai 
évekre?

- (L. M.) A teológián eltöltött évek
szépek és gondtalanok voltak. Az ele jén
mondjuk azért kicsit nehéz volt, amíg
megtanultam magyarul... Lehetősé gem
volt két szemináriumban is élni, megis -
merni nagyszerű embereket, és sok ba -
rátságot kötni.

- (F. J.) Nyolc év képzés van mö göt -
tem, s ez bár soknak tűnhet, mégis azt
mondom, hogy még nagyon az elején
vagyok. Ez idő alatt felhalmozhatatlan
élménnyel és értékkel gazdagodtam, bár
nem mindenre emlékszem szívesen vissza.
Mégis egy teológián, szerintem a Jóis -
ten a legnagyobb megtartó erőt a bará -
tokon keresztül adja. Ezt én így ta pasz -
taltam meg. Az elmúlt évek alatt Isten

mindig gondoskodott arról, hogy le gye -
nek olyan barátaim, akiken keresztül
meg érezhetem az Ő jóságát, szeretetét
és nem utolsó sorban figyelmeztetését,
dorgálását is.

- Hamarosan pappá fogják szen -
telni. Milyen érzésekkel áll elébe?

- (L. M.) Várakozom, nem igazán
izgulok, de türelmetlen vagyok.

- (F. J.) Egy pozitív félelem van ben -
nem, és természetesen már nagyon vá -
rom, bár nem a papszentelés, hanem pa -
pi hivatásom betöltése életem cél ja. Egy
fontos állomás előtt állok. Ér dekes érzés, 
hogy nemsokára gyón tat hatok, szent mi -
sét mutathatok be. Ám szerintem egy
papnak az is nagyon fontos, ami a szent -
ségek, szentel mé nyek kiszolgáltatásán kí -
vül esik. Ami iga zán nagy kihívás, az az,
hogyan tudom majd életemet a hiva tá -
somhoz igazítani. Ezért kérem a Szent lé -
lek megerősítését, és mindenki imáját.

- Mit vár a papságtól, milyen pap 
szeretne lenni?

- (L. M.) Olyan pap szeretnék len -
ni, aki megéli azt, amit prédikál.

- (F. J.) Elsősorban hűséges, má sod -
sorban pedig vidám. Szeretnék mindig
örülni annak az ajándéknak, amit kap -
tam, amiben az életem élem. Még két év
van hátra, hogy befejezzem a tanul má -
nyaimat, aztán az egyházmegye bár mely
pontjára kerülhetek. Papként azzal a lel -
kesedéssel szeretnék szolgálni később, 
amely a teológiai éveim alatt is meg volt
bennem. Bízom benne, hogy bárhova ke -
rülök is, alkalmazkodni tudok majd a
helyzetekhez, körülményekhez, embe -
rekhez. Igyekszem minél kevesebb el -
vá rással bárminek is nekifutni, hogy mi -
nél kevesebb csalódás érjen.

- Ön szerint hogyan, mivel kell
egy pap Krisztus megjelenítője le gyen
az emberek között?

- (L. M.) A pap, de a világi hívő is
elsősorban az élete által tudja jelen va ló -
vá tenni Krisztust a világban: követve
tanítását, folyamatos kommunióban, egy -
ségben vele. A pap ugyanakkor talán
nyitott és elérhető is kell legyen. Egy i -
gazi pásztor  békés, hogy meggyó gyít son
és megerősítsen másokat, de határozott 
és elszánt is, hogy megvédje a rábízott
nyájat a „farkasok” támadásaitól.

- (F. J.) Minden megkeresztelt em -
ber kötelessége hirdetni és élni az evan -
géliumot, az örömhírt. Számomra egy
pap ennek az örömhírnek egy sajátos kö -
vete, s csakúgy, mint annak idején Jé zus, 
minden módot és lehetőséget megtalál, 
hogy a világba sugározza a Reményt!
Azt sugallja már a jelenléte is, hogy Is -
ten szeret mindenkit és elfogad olyan -
nak, amilyen. Hirdeti, hogy Jézus meg -
váltotta a világot és megszabadított min -
denkit a bűntől. Ezt nem képmutatóan,
nem nyálas szövegeket mondva teszi,
hanem valóban hiszi és éli.

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.

Július elsejétől
nagyobb minimálbér,

nagyobb gázár
(folytatás az első oldalról) jelent, áll
a vonatkozó kormányhatározatban.

A munkaadókra 1000–2000 lejes
büntetést szabhatnak ki, amennyiben
az alapfizetést a minimálbérnél ala -
cso nyabb szinten állapítják meg.

Az új minimálbér azt is jelenti,
hogy a munkaadónak 1292 lejt kell
fordítania dolgozójának 1050 lejes fi -
zetésére.

Egyúttal nőnek a közlekedési ki há -
gásokért kirótt büntetések, egy bün -
te tőpont ugyanis a bruttó minimálbér
10 százalékával egyenlő.

Drágul a földgáz
Egy MWh földgáz ára mind a la  -

k osság, mind a hőerőművek számára 
az eddigi 53 lejről 60 lejre emelkedik.

A román kormány és az Európai
Bizottság megállapodása szerint 2016-
 ban a gázár MWh-ként 66, 2017-ben
72, 2018-ban 78 lejre nő.

A gázpiacot a vállalatok számára
2014. január elsejétől liberalizálták, je -
lenleg csak a lakosság kap rögzített
áron gázt.

2015. április elsejétől a lakossági
fogyasztóknak szállított gáz ára átlag
3,9 százalékkal csökkent.

Jámbor Gyula
nyugatijelen.com
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Péter Károly jegyzete:

Nyári tanfolyam 
Nyár van. Most a sör az úr. Engem sem

hagyott békén, eresz alá ültetett bará tom -
mal együtt az egyik kiskocsmában. Hű vös
fogadott, és jól lehűtött sör. Iszogattunk
is bátran, közben egy tanfolyamon vet tünk 
részt. Két-két sör volt a tandíj, de meg ér -
te. Hogy mit hallottunk-tanultunk, el mon -
dom néktek.

A sörben rengeteg kultúra van: a sör
összetevőinek kultúrtörténete, társa dal mi
és politikai képletek, fogyasztási elkép ze -
lések, irodalom minden műnemmel e gyütt
(líra, epika, dráma), politika, földrajz, tör -
ténelem stb. Érthetőbben? Megtanultuk,
hogy van malátás, komlós, könnyű és nehéz sör, valamint barátságos és erős,
ütős sör. Megtudtuk végre, hogy hazai politikánkon hogyan tudnánk változ -
tatni, de nem mondom el senkinek a tanultakat, mert ahova az ügyész küldene, 
ott sört nem adnak. Az egyik négy-sör-tandíjas folyamtársunk ütős sört iha -
tott, mert már a lírát pengette: Nagy László fordításában R. Burns versét sza -
valta, valahogy így: „A jó sör, ó, jön is, megy is. / Sebaj, ha rongyom rámegy
is. / Culám, cipőm is eladó - / A sör, ó, a búra jó. ”

A tanfolyam alatt bejártuk Csehországot, Írországot, Ausztriát, Német or -
szágot és az összes jó sört termő országot. Történelemből csak a babilóniai
„bá beli nyelvzavar”-ig jutottunk…

A tanfolyam „Fogyasztási elképzelések” részét a végire hagytam, mert ez
volt számomra a legizgatóbb, izgalmasabb vagy netán igazgatóbb? Két sör
után már nem is tudom. A második sör után már csak sült kolbászt, miccset és
jól átsült sertéskarajt láttam, sőt hallottam is, amint megadóan vetik magukat
bele a gyomromban keveredő sörtengerbe. Mentem volna már haza, de ma -
radtam volna is, mert „Nem férfi az, aki elfut a sör elől”. A végén, kissé szé -
gyellősen, mégis távoztam, haza jöttem, és megírtam ezt a jegyzetet.

Kulturális programok a Nicolae
Iorga Általános Iskolában

Az V-VIII. osztályosok tevékenységeiből
Színjátékokkal és tanévbúcsúztató

ünneppel zártuk júniusi tevékeny sé gün -
ket. Diákjaink nagy lelkesedéssel ké -
szültek és örömmel mutatták be a több
mint 100 tagú közönségnek szín játé ka i -
kat.

Június 10-én a VIII. osztályosok bú -
csúünnepén általuk előadott Karin thy-
 paródiát, Karinthy-fantázia cím mel, va -
lamint verses-zenés összeállítást lát hat -
tunk. Végzőseink nagy meglepetésére
a 0. osztályosok és szüleik is részt vet -
tek, akik jókívánságaikat egy-egy cso -
kor virággal együtt adták át iskolánk
diákjainak.

Június 17-én Lázár Ervin: A Négy -
szögletű Kerek Erdő egy részletét dol -
gozta fel az V. C osztály,  A süket ki -
rály címmel népmese-feldolgozást mu -
tatott be a VI. C osztály és a VII. C osz -
tály mod ern tánccal örvendeztette meg 
a közönséget.

Programsorozatunkat és ezután meg -
szervezendő programjainkat a Bethlen
Gábor Alap korábban megnyert 2015.
évi „Egyéb támo gatások” előirányzat
„2015 a külhoni magyar szakképzés

éve” elnevezésű  program keretében
el készített mód szer tani csomag kíná la -
ta alapján szer vez zük.

Pályázatunk fő célja, hogy lehető -
séget biztosítsunk a  gimnazisták és ó -
vo dások szüleinek, hogy megismerjék
azokat a pedagógusokat, akik a gye re -
keket az isko lába kerülésükkor szár -
nyaik alá veszik, s akikhez már teljes
bizalommal fordulhatnak. Ugyanak kor
azok számára, akik még nem döntöttek 
az iskolaválasztással kapcsolatban, cé -
lunk, hogy közös tevékenységeink so -
rán észrevétlenül rávezessük őket arra,
hogy egy olyan értékes közösséghez
tartoznak, amelyben a hagyományok,
az emberi értékek megbecsülése és meg -
őrzése elsődlegesek, s érdemes, de u gyan -
akkor  egyértelmű az anyanyelvi iskola 
választása.

Céljaink között szerepel továbbá a
közösség összehozása, formálása, az e -
gyütt működés, a segítőkészség kia la -
kí tása, erősítése, az együttjátszás örö mé -
nek felfedeztetése, családok, közös sé -
gek szabadidejének igényes eltöltése
és az identitástudat fejlesztése.

Köszönet a lelkes munkáért és pél -
damutatásért minden kedves diákunk -
nak és hozzátartozóinak, szer vezőink -
nek: Lapsánszki Edith aligazga tónő nek,
Bálint Beáta magyartanárnak, Kiss Lu -
ca történelem szakos tanárnak, Fülöp
Gábor zenetanárnak, Ujlaki Zita ma te -
matika szakos tanárnak, Ma jor Kinga
és Torkos Erika óvónőknek, Ruskál E -
nikő tanítónéninek, Győri Kinga festő -
művésznek, Bálint Kata képzőmű vész -
nek.

Folytatás ősztől következik, hiszen
fent említett pedagógusaink vállalták a
lelkes munkát, hogy összetartásra és
értékes munkára irányítsák diákjainkat 
és szüleiket.

Elődeink tévé 
nél kül sem

unatkoztak nyáron
- Sajnálom azokat, akik a múlt

szá zad elején Felsőbányán laktak,
mert akkor még nem volt una lom ű -
ző tévé, rádió és internet - jegyezte
meg nemrég egy 25 éves felső bá nyai
ismerősöm.

Korabeli tudósításokra, leve lek re
támaszkodva megállapítottam, hogy a
XIX. század végén és a múlt szá zad
elején városunkban élénk társa dal mi
élet zajlott, és a helybeliek, va la mint
a Budapestről és más váro sok ból ide -
látogató nyaralók a társas szó rakozás 
számos fajtájából válo gat hattak.

Napjaink elgépiesedett világá ban
sokan elidegenednek családjuktól,
ismerőseiktől, és a tévé, az internet
rabjaiként már nem kötődnek a he -
lyi közösséghez.

A XIX. század végén és a XX.
század elején a nyári társas élet ked -
velt helye volt a Petőfi-liget. Pél dá -
ul 1897 júliusában a liget tánc ter mé -
ben jótékony célú batyus mulat sá got
rendeztek. Anti, a cigányprímás haj -
nalig húzta a talpalávalót.

Néhány év múlva a Keleti Kár pát
Egyesület tagjai az Osztrák-Mag yar
Monarchia több városából láto gat tak
el Felsőbányára. Először a szennye -
zéstől mentes Bódi-tó, a Fekete- hegy
és a Gutin bűvölte el őket, a kris tály -
tiszta levegő és víz erősítette tes tü -
ket, lelküket, majd a Petőfi-ligetben
120 személyes vacsora várta őket. A 
bőséges, ízletes vacsora után kivit ték
a lócákat és az asztalokat a te rem -
ből, és kivilágos-kivirradtig ropták
a csárdást és keringőztek. Másnap
zöld zsalugáteres, hűvös nappali szo -
bákban a hölgyek báli élményeikről 
csevegtek. Fejüket csóválva beszél -
gettek arról, hogy a társas vacsora
után az egyik kéjenc városi hiva tal -
nok megcsípte az egyik telt idomú
szakácsnőt.

1897. július 8-án, vasárnap reg -
gel tíz órakor Hollósy Si mon veze té -
sével 10 festő kapaszkodott fel a Bó -
di-tóhoz. Szomjúságukat az An gyal-
 csorgó jéghideg vize csillapította.

- Csak egy pohárral igyatok be -
lőle, ha énekelni is akartok - fi gyel -
meztette Hollósy azokat a festőket,
akik először ittak a forrás vízéből.

Amíg egy üstben 20 kiló mar ha -
húsból gulyást főztek, a művészek
dalolva csodálták a festői tájakat.

Az egyik távoli városból érkezett
fes tő megjegyezte, hogy Felsőbá nya
is megérdemelne egy festőiskolát.

Sok felsőbányait vozott a he gyes -
hegyi csorgó és a Petrezse lyem- for -
rás, ahol terebélyes bükkfák árnyé -
kában nemcsak forrásvízet, hanem
aranysárga sikárlói bort is ittak.

A város felső részében, egy dom -
bon, az Ambrus-tó várta a kánikula
elől menekülőket. Még a múlt szá -
zad ötvenes éveiben is egy tűt sem
le hetett leejteni a tó strandján.

Amikor körülbelül tíz éve meg te -
kintettem a tó helyén tátongó, fűvel
benőtt gödröt és a fásszínekké áta la -
kított öltözőfülkéket, összeszorult a
szívem.

Írásomat derűs hangnemben fe je -
zem be egy százéves vicc felidézé sé vel.

- Az én feleségem olyan, mint egy
pohár jó sör.

- Hogy érti ezt?
- Jéghideg, és habzik a szája.

Boczor József

Győri Sánta Kinga
abszt rakt remekművei
a Teleki Mag yar Házban

Június 26-án Győri Sánta Kin -
ga legújabb munkáiból nyílt kiál -
lítás a Teleki Házban. A meg nyi -
tót Vári Titusz  zongora- és Vári 
Irisz fu vo lajátéka tarkította, Bach
és Beetho ven zenéjének ro man ti -
kus akkordjai varázsolták el az
egy be gyűlteket.

Dávid Lajos bevezető beszédében azt
ecsetelte, hogy Győri Sánta Kinga min -
den alkalommal új arcát mutatja a kö -
zönségnek. Ilyen megközelítésben nem
véletlen talán, hogy a „Megszelídí tet -
ten” c. alkotás is ezt a fajta folytonos
megújulást hirdeti, szelidítésként fog -
va fel a varjak éneklőmadarakká tör té -
nő átalakulását.

A következőkben Dudás Gyula fes -
tő művész azt magyarázta, hogy mivel
a művészet a lélek tükre, a tár latlá to -
gató közönség igényli a hasonló újjá -
éledést. A festőművész kifejtette: sze -
rinte a képzőművésznő számára a mű -
vészet kísérletezés, éppen ezért új tech -
nikákat talál ki.

Győri Sánta Kingának Hollan diá ban
is vannak szakavatott csodálói, például 
Makkai Réka személyében, aki elis me -
rően szólt munkáiról.

A kiállítás augusztus közepéig láto -
gatható. (Varga Gábor)
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Mesék faluról 

Ahogy Mari néni látja
Falusi ház. Virágokkal teleültetett kiskert. Előtte 

kispad. Az arrajáróknak, hogy megpihenjenek, vagy
Mari néninek, hogy esténként elbeszélgessen a szom -
szédasszonnyal és vasárnap délutánonként a temp -
lomból haza igyekvőkkel egy cigarettaszünet idejé ig,
ahogy ő szokta mondani. Minden alkalommal más
és más témát tárgyalnak meg, egészen a dolgok ve -
lejéig. Legutóbb, mikor arrafelé jártam, az egyik
nagymama arról tartott kiselőadást, hogy mit aján -
lottak azelőtti nap a  szakemberek a kismamáknak.
Többek közt, hogy már a fogantatás pillanatától kezd -
ve vigyázniuk kell a kisbabára, terhestornára is el kell
járni, szoptatáskor oda kell figyelnie az anyának a
vitaminbevitelre stb. stb. 

Mari nénihez fordulva, lassan, csendesen meg kér -
deztem, mit szól hozzá. Rám nézett hunyorgó sze me -
i vel és nekifogott a dolgok ismertetéséhez:

- Há’, fiam, akkó’ rígen milyen tornát is csinál -
hatott a gyermekit váró fiatal menyecske, kivált ak -
kó’, ha hétfejű sárkány vót az anyósa. Tornáztunk e -
leget kinn a földeken, kapával, villával, gereblyével
vagy sarlóval, mikor mi vót a munka rendje, osztán

az is megesett, hogy ahogy mongyák most papás-
 mamás szülís vót. Én is így vótam. Hová is futottunk
vóna az urammal, mikó’ mán a feje künn vót a kicsi -
nek. Semmi, kinyomtam szépen, az uram elharapta
a kődökzsinórt, satöbbi, osztán a cseripkorsóbú’ egy
kis vízzel megmostuk, osztán a cseppséget béte ker -
tem a kötőmbe. Az uram befogta az ökröket a sze kér -
be, egy kis máléfiát tett alám, hogy puhán üljek ha -
záig. Otthun az uram szólott a bábaasszonynak, hogy
látogasson meg minket, aki miután látta, minden rend -
be’ van, ellátott az ilyenkó’ szokásos teendőkke’. Szop -
tatás? Há, fiam, a téve’ nem vót semmi gond, két gyer -
meknek való is vót. Az az igazi alapanyag, egy ílet -
revaló mondhatom. Nem is vót komolyabb beteg síg -
be’ egyik gyermekem se, csak ha esetleg nagyob bacs -
ka korukban mezítláb csicsonkáztak a jégen, vagy a
frissen hullott hóban hempergettik meg egymást. A
mai anyák, már nem igen szoptatnak, me’ szerintük
lógós lesz a mellük. Nem tudom mi van velük, én pél -
dául hat gyereket szültem, de a sok fődimunka mel -
letti szoptatás nem viselt meg. Ma sokan szígyellik
ezt az iletisi formát. Azt se’ tudom, mi a szígyen ab -
ba’, hogy Isten teremtményeit itetgetjük, mi anyák.
Osztán, hogy miko’ terhes vótam, megkiméltem-e ma -
gam? Há, mit gondolsz. Ketten vótunk az uramma’,
főd vót innen is, onnan is. Meg kellett dógozni. Osz -
tán még napszámba is e’jártunk, ha vót egy kis i dőnk,

hogy fejlődni tuggyunk. Mit mongyak még ezekrő a
dógokrú? Há, úgy látom én ezekke’ a vín reszketős
szemeimmel, hogy a mai lejányok akikbő osztán kí -
sőbb asszonyok lesznek, hogy nagyon e’ vannak u ri -
zálódva. Mán csak lux ke’ nekiek. E’mennének a
világ tú’só felire is sok pénzt keresni, csak kasté -
lyokba’ ijjenek és bádogszekérrel jöjjenek-men je nek. 
Osztán, gyerek? Gyerek a gumiba, amit ellöknek,
mint egy rossz cipőt. Elig baj ez. A múltkó’ kivitt az
egyik unokám a rígi földjeinkre, amit az urammal dó -
goztunk vót, hogy hogy is níz ki. Há, árendába van
adva, meg is van dógozva, szó se rúlla, de míg ki men -
tünk odáig olyan fődeket láttam, ahun mán csak a
nyúl és a fácány kap menedíket. De, asszongyák, hogy 
az unijós pínzt fe’veszik írte a tulajdonosok.

Há, uram bocsáss, rígen az uramma’, ha esős esz -
tendő vót, még háromszo’ is megkapáltuk a málét.
Nem tudom, hogy a mai fődművelők milyen anya te -
jet ittak, ha mán az elébb emlegettük, de az enyimek
a fődet pusztán, gazza’, bokorra’ benőve sosem hagy ták.

Mit mongyak még? Az anya akármilyen helyzet -
ben is anya legyen (mi meg világháborút is irtünk; a 
maiak mit tudják, mi a nehizsíg), és gyermekeit ki -
vált falun a főd, az anyafőd szeretetére nevelje, mer’ 
ha anyafőggyit a gaz birodalmának agyja át, akkor
saját magát megtagadta anyjával és anyanyelvével
együtt. (Vicsai György) 

155 éve alakult a szinérváraljai 
önkétes tűzoltócsoport

A szinérváraljai önkétes tűzoltócsoport 1860-ban alakult, azzal
a nyilvánvaló céllal, hogy tűz esetén gyors és hatékony bea vat ko -
zást biztosítson mind a településen, mind pedig annak környékén.

A Tűzoltómúzeumban őrzött kora -
beli dokumentumok alapján tudjuk,
hogy a váraljai alakulat 1970-ben kap
hivatalosan alakulati zászlót. Ugyan ak -
kor rendeletben határozzák meg a tűz -
oltóalakulatok feladatait is: intenzív tűz -
megelőzési tevékenységek, szükség e -
se tén operatív tűzoltás, emberéletek és
javak mentése tűz, vagy természeti ka -
tasztrófák esetén, illetve együtt műkö -
dés az állami szakhatóságokkal, intéz -
ményekkel.

Ami a csoport felszereltségét illeti,
1929-ben a tagok és a település lako -
sainak adományaiból 15 ezer lej gyűlt
össze, mely összegből egy kézi szi -
vattyú lett vételezve.

1968-ban a megyei hatságok jó vol -
tából egy Prága R.N. típusú tűzol tó jár -
művet kap az alakulat, amit 1977-ben

egy Delfin márkájú, vízágyúval ellá tott, 
gázolaj üzemű Ro man-8135-ös szi -
vattyús tartálykocsi vált le.

2007-ben egy Honda márkájú, per -
cen kénti 950 li ter szíppantóképességű
szivattyút kap a csoport. Egy esz ten -
dővel később hozzájutnak egy Scania
márkájú, S.G. Pompiers típusú, 3 ezer
li ter tárolóképességű, korszerűen fel -
szerelt tűzoltóautóhoz. Ezt követően is
számos berendezéssel, védőfel szere lés -
sel látták el a tűzoltócsoportot. A cso -
port Malom utcai székhelyének a felú -
jítását 2012-ben fejezték be.

Az elmúlt száz évben, a szinér vá ral -
jai önkéntes tűzoltócsoport munkáját a
következő személyek irányították: Ke -
sely Grigor (1912-1914), Albi Gyula
(1944-1950), Cătană Nicolai (1950-
 1959), Kesely Zoltán (1959-1965), Fe -

kete Melchior (1965-1969), Czompa
La jos (1969-1975), Bogdan Gheorghe
(1975-1979), Lazin Ioan (1979-1985),
Ilc Viorel (1985-1989), Filip Vasile 

(1990- 1999), Măgureanu Eugen (1999-
 2004), Andercău Vasile (2004-).

Tamási At tila

A nagyi konyhájáról röviden
A mai modernnek nevezett vilá -

gunk ban azt gondoljuk, hogy minden,
amit a boltok polcain találunk szebbnél 
szebb csomagolásokban, az jó, laktató, 
és még hozzáférhető áron is kapható.
Viszont, ha összetételük listáját olvas -
suk, rádöbbenünk arra, hogy tulaj don -
képpen mit is eszünk.

A múltba visszatekintve, jó pár év -
tizeddel ezelőtt nálunk, Szamosardón az

asszonyok, a kor kínálta lehető sé gek -
hez mérten, sokszor meg lepték család -
jukat az általuk készített étkekkel, ame -
lyeknek receptjét nem szakács könyv ből
nézték ki, hanem úgymond rögtö nöz -
tek azokból az alapanyagokból, ame lyek
a rendelkezésükre álltak kamrájukban.
Nagy választék nem volt ugyan, mint a 
földesuruknál, de azért mindig felta lál -
ták magukat. Évszakokhoz, alkalmak hoz 

és munkálatokhoz pászítva mindig azo -
kat. A feleségek szívüket-lelküket ad -
ták az étkek készítésekor, hogy meg -
szólás ne érje őket. A mai világunkban, 
mikor már mindent tasakolva megve -
hetünk és a „rakott” kemencéről alig tu -
dunk valamit, ismertetnék egy, az 1940-
 es évek elejéről származó receptet.

Tejbepogácsa. Hozzávalók: cukor, 
liszt, 2 tojás, bróza (szódabikarbóna),
aludttej és vörös kukoricaliszt. Ezeket
a hozzávalókat összekeverték, csi ri z zel

lekenték, majd kemencébe rakták és mi -
után kisült, alkalomhoz illően apró dí -
szeket is raktak rá. Ma már sütőben is
el lehet készíteni, és egészségesebb bár -
melyik üzleti kenyérnél is. Jó étvágyat!

Fóris Henrietta

Az alakulat 1912-ben  Az 1933-35-ös években 1938-40-ben

1967-ben

1987-ben
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Nicolae, a kitüntetésgyűjtő
Az elmúlt korszakokban - nem csak a háborús had -

szintereken, hanem békeidőben is - voltak olyan e gyé -
nek, akik akár életük árán is harcoltak, belső büsz -
keségük által hajtva, a hőn áhított kitüntetésekért.
Főleg egyes szocialista országok kondukátorainak a
szíve kezdett hevesebben dobogni akkor, ha kivált
külföldi országok ismerték el munkásságukat vala -
mi lyen érdemrenddel, címmel, kitüntetéssel.

Nekünk is volt egy ilyen mániákus „kitün te tés -
gyűjtő” vezérünk, Nicolae Ceauşescu elvtárs sze mé -
lyében, aki hatalomra kerülésének évében, 1965-ben 
csupán két említésre méltó érdemrendet tehetett ál -
lam elnöki vitrinébe, a Szovjetuniótól kapottat, ame -
lyet a Nagy Honvédő Háború győzelmének 20. év -
fordulója alkalmából nyújtottak át neki és a bolgár
szomszédoktól átadott GHEORGHI DIMITROV ér -
demrendet. Röpke tíz év után, csak 1975-ben az a -
láb bi kitüntetésekkel halmozták el a nagyvilágból
szeretett államfőnket.

- A Dél Keresztje Nemzeti Érdemrend (Brazília)
- Doc tor honoris causa cím a Nizzai Egyetemtől

(Franciaország)
- A Megmentő Érdemrend Nagykeresztje (Gö rög -

ország)
- Doc tor honoris causa cím a Teheráni Egye tem -

től (Irán)
- Az Ecuadori Csillag Érdemrend Nagykeresztje

(Ga bon)
- Doc tor honoris causa cím a Yucatáni Egye tem -

től (Mexikó)
- A Krizantém legfelsőbb Érdemrendjének Nagy -

szalagja (Japán)
- Az I. osztályú Sikatuna Érdemrend (Fülöp-szi -

getek)
- Doc tor honoris causa cím a Fülöp-szigetek Egye -

temétől
- A Varsói Szerződés 20. évfordulójára Em lék -

érem

- Az Azték Sas Mexikói Érdemrendjének Nagy
Nyakéke

- A Nizzai Magas Szintézisek Intézetének A rany -
érme az 1975-ös évre (Franciaország)

- A Nagy Honvédő Háború 1941-1945 győ zel mé -
nek 30. évfordulója - jubiláris érem (Szovjetúnió)

- A szlovák nemzeti felkelés, a cseh nép májusi
felkelése, Csehszlovákiának a Szovjet Hadsereg ál -
tali felszabadításának 30. évfordulója alkalmából ki -
adott emlékérem (Csehszlovákia)

- Az új nemzetközi gazdasági rend problémái pá -
ri zsi intézetének díszelnöki címe (Franciaország)

A szomszédos baráti Magyarországtól egy sem.
Vajon miért? Talán Miklós bátyánk János bácsit a
nagy vadászataiból kihagyta, és válaszképpen egy,
ilyen-olyan alkalomból kiadott éremre sem méltatták 
a mag yar elvtársak?

No és még valami. A párizsi díszelnöki címéhez
annyit fűznék még hozzá: mi lenne, ha ma, ezzel a
titulussal beülne az Európa Parlament valamelyik ü -
lésére és véleményt mondana a mai gazdasági hely -
zetről és tanácsokkal látná el őket a következő öt év -
re. Szájtátva hallgatnák, az biztos. (Vicsai György)

A szerelmes porszívó
A nő 28 éves, egy fizikai kutatóin té -

zet munkatársa, és doktori disszertá ci -
óján dolgozik, „Pszihológia és kiber ne -
tika” címmel. Távol áll tőle elme káp rá -
zat, a képzelődés ficama, minden, ami -
nek nem a tudomány az alapja. Ezért
lett éber, amikor elhozták az interneten 
rendelt „okos” porszívóját, s az körül -
nézett a lakásban, és őt is felismerte. Ő
három lépést hátrált, de nem ingott meg
magabiztossága. Egy porszívó méri fel 
őt, még ha okosnak is nevezik? Dok to -
ri szigorral ráparancsolt: ma takarítás 
napja van, mutasd meg mit tudsz. Ke -
reste a vezetéket, hogy bekapcsolja a gé -
pet, de nem látta és a gépen vezérlő bil -
lentyűk sem voltak.

A gép megszólalt fémes hangon, de
érthetően: porszívózok három foko zat -
ban, szőnyeget pucolok szárazon, ned -
vesen, újrafényezem a bútorokat és il -
latosítok. Te csak utasíts!

A nő gyorsan felült a kanapéra, ma -
ga alá húzta a lábát, úgy parancsolta: kezd
a porszívózást!

A gép halkan, dallamosan züm mög -
ni kezdett, kinyílt belőle a tömlő, a kar
és simán gurulva végigporszívózta a la -
kást, tenyérnyi kihagyások nélkül, ki -
mért alapossággal. A kanapéhoz érve
megkérte a nőt, üljön át egy karos szék -
be. A nő attól a dallamos motorzüm mö -
géstől mintha elszundított volna, s ab -
ban az ellazult állapotban mintha beszél -
getett volna a porszívóval: megdicsérte 
szakmai hozzáértését, kifejezte örö mét,
hogy választásában nem csalódott. A
gép pedig azt felelte: mindig egy ilyen
kényelmesen berendezett otthonról és
egy tisztaságért rajongó nő ről ál mod -
tam. És mintha azt is mondta volna:
tetszel nekem. Később úgy emlékezett, 
hogy ezt ő mondta a gépnek. Be fe jez ték 
a porszívózást, és a nő körülnézett: hol
lenne a gép helye, a lomtár polcáról, a
régi mellett szó sem lehetett. Magának
is váratlan elhatározással döntött: tu dod

mit, a ruhás szekrényem alján lesz a he -
lyed.

- Köszönöm - válaszolta a gép. - Be -
szí vom az illatodat.

De rövid gondol kodás után foly tatta:
- Zavarna, ha most így ket tesben, s

amíg te olvasol, a lábadnál fog lalnék he -
lyet?

- Nem bánom, ha dallamosan züm -
mögni fogsz.

És úgy maradtak éjszakára is. A nő
mélyen, és mégis könnyen aludt, egész 
valójában felfrissült, ahogy valamikor
gyerekkorában. Jó reggelt kívánt a gép -
nek, az meg vidáman zümmögött.

Va sárnap délelőtt a nő azonban ide -
ges lett. A gép abbahagyta zümmö gé -
sét, várakozva nézett a másikra.

- Valamire meg kell kérjelek - mond -
ta. - Egy órakor feljön a barátom, és...

- Értem - mondta a gép. - Én vissza -
vonulok majd a ruhásszekrénybe, ott is 
érzem majd az illatodat. 

- Aranyos vagy - válaszolt a nő, de
hozzátette, mintha kijavítaná magát:

- Csak azt akartam mondani, hogy
elégedett vagyok veled, semmi többet.

- Értem - duruzsolta a gép.
A nő megfürdött, és felvette új bő

selyempongyoláját. Világos, krémes a -
lapon cseresznyevirágok díszítették azt.
Hosszasan forgolódott a tükör előtt, nem
tudott betelni saját látványával, és hal -
kan dúdolta a porszívó által zümmö -
gött dallamot.

A férfinak elállt a lélegzete a nő szép -
ségétől, a csábos újdonság ígéretétől.
Az ölébe kapta, elhalmozta bókjaival,
csókjaival, végig fektette a kanapén és
férfiúi gerjedelmében bizonytalan ujjak -
kal oldani kezdte pongyoláját. A nőnek 
tetszett ez a fejet szédítő vágy, sikam -
lósan felkacagott. A férfi kibontotta már
félig a cseresznyevirágos selyem pon -
gyolából, amikor két mozdulat között
megdermedt, fülelt rákvörös arccal, majd
a nőnek támadt:

- Kit bújtatsz, te ribanc? Tudtam,
tudtam, hogy van valakid, de most... -
és felpofozta a nőt.

Az sírt, tiltakozott és segítségért ki -
áltott.

Nyikordult a szekrény ajtaja, a férfi
felugrott ökölvívó állásba.

A porszívó a szoba közepéig gurult, 
és vészjosló fémes hangon mondta:

- Eltakarítok utamból minden mocs -
kot.

Közben emelkedett a tömlője is, akár -
csak egy kobra feje.

- Te szemétláda, kidoblak az abla -
kon - ordította a férfi, és már lépett is
felé.

A gép fenyegetőn zúgni kezdett, meg -
dagadt tömlőjéből sziszegett. Már nem 
is kobra volt, hanem egy pi ton.

A másik mozdulatait figyelve, több -
ször körüljárták egymást, mint a fúj ta -
tó szarvasbikák.

A nőnek elállt a szeme, szája a női
hiúságát csinklandozó váratlan fordu -
lattól: párbaj őérte, amire titokban min -
dig vágyott a doktori disszertációjának 
megírása közben is. És - de ez csak ké -
sőbb tudatosodott benne - szájáról el -
hangzott a bíztatás: rajta, ne hagyd ma -
gad!

A férfi is meg a porszívó is magára
értette azt a bíztatást.

- Eltiporlak, te bádog vacakja!
- Eltüntetlek, te mocsok, még le nyel -

ni is utállak.
A férfi ugrott egyet, a gép hátába

került és derékból átmarkolta.
A szobában egy nagy feszültségű á -

ramzárlat ívfénye cikázott, csattanás,
nyo mában égés, perzselés büdössége.

A férfi szörnyethalt az áramütéstől,
a gép roncsokban heverve zihált.

A férfit holtan vitték el a mentők, a
halál oka egyértelmű volt, a nőnek meg 
szigorúan meghagyták, hogy hívjon szak -
embert áramtalanításra.

A nő vakultan a cikázó ívfénytől és
süketen a csattanástól órákig feküdt bé -
na tehetetlenségében. Halk, elégedett ka -
cagásra tért magához. Nem hitt a sze -
mének, a gép épen, teljes ma gas sá gá -
ban állt előtte.

- A mocskot mindig eltakarítom az
utadból, de most pihenni szeretnék a
lá badnál.

A gép meleg érintésétől a nőt jóleső
borzongás járta át, szorosan behunyta a 
szemét, majd egy hangos „ahh” után
együtt aludtak el.

Szigeti Béla

A porszívó feltalálása előtt az au tom ata söprögetőgép tűnt a
legjobb megoldásnak a takarításra (ujnemzedek.hu)
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- Miért nem cseréli ki a szőke nő az akvárium vi -
zét?

- Mert azt várja, hogy a halak megigyák az előző
adagot.

***
Az egyik rendőr meglát egy kisfiút a hal csar nok -

ban az egyik akvárium előtt, amint nézi a halakat és
pislog nekik. Kérdezi a kisfiút, hogy mit csinál.

- Azt olvastam, hogy az alacsonyabb rendű állatok
próbálják utánozni a magasabb rendű állatokat. Meg
akarom hát tanítani pislogni a halat. Nem lenne szí -
v es helyettesíteni, amíg elmegyek a mellékhelységig?

A rendőrnek tetszik az ötlet, így beleegyezik. Kis
idő múlva jön vissza a kisfiú és látja, hogy a rendőr
már nem pislog, hanem áll az akvárium előtt, nézi a
halakat és közben tátog.

***
- Miért jó, hogy nem vízbe fojtották Jézust?
- ???
- Hát hogy nézne ki egy akvárium a templom te -

tején?

***
A meleg horgászik a Balatonban, kifogja az a -

rany halat. 
Az könyörgőre fogja a hangot: 
- Kérlek, dobj vissza, teljesítem három kíván sá -

god!
Megesik rajta a horgász szíve, visszadobja. 
- Na, mi a három kívánság? 
- Sándor, József, Benedek.

***
A férj és feleség a karácsonyi halvacsoránál be -

szélgetnek. Kérdezi a feleség: 
- Emlékszel, édesem, amikor elmentél a Bala ton -

ra pecázni és fogtál két fogast? 
- Persze, aranyom, emlékszem. 
- Képzeld, drágám, az egyik épp ma telefonált,

hogy fiad született.

***
Szabó horgászik a Balatonban. Egy idegen férfi

ül mellette és már 3 órája figyeli, hogy fog-e halat.
Szabó egyszer csak kifakad: 

- Már 3 órája figyel. Maga miért nem horgászik? 
- Nincs hozzá türelmem.

***
Fiatal pár ücsörög a Balaton partján. Megszólal a

fiú: 
- Ó, csak lennék egy kicsit bátrabb! 
- Miért, akkor letepernél és megerőszakolnál? -

kérdezi izgatottan a lány. 
- Á, nem. A tilalom ellenére is mernék horgászni.

***

Kovács néni a Balatonban horgászik és kifog egy
aranyhalat. Azt mondja az aranyhal: 

- Van három kívánságod, de a férjednek három -
szor jobb lesz! 

- Jó. Legyek nagyon szép! 
- Rendben, de a férjed háromszor szebb lesz!
- Legyek gazdag! 
- Rendben, de a férjed háromszor gazdagabb lesz!
- Az utolsó kívánságom, hogy kapjak egy na gyon

picike szívinfarktust.
***

A horgász véletlenül a buszban, az ülés alatt fe -
lejti a halat, a mit fogott. Pár nap múlva megjelent
egy hirdetés a helyi újságban:

„Aki a buszban felejtett egy zacskó halat, az szí -
veskedjék befáradni a garázsba, és elviheti a buszt.”

***
Süket em ber az állatkertben az akvárium előtt so -

káig nézegeti a halakat. Egyszer csak megszólal:
- A tiedét, te hülye ponty!

***
- Milyen messze van az akvárium az istállótól?
- Egészen pontosan HAL-LÓ-távolságra...

***
Az agresszív kismalac kifog egy aranyhalat a tó -

ból, mire az megszólal:
- Teljesítem egy kívánságodat, kérj bármit!
- Jó! - így a kismalac. - Ne legyen benned szálka!

***
A tanító megkérdezi:
- Ki tudná megmondani, hogy mi az aranyhal?
Pistike azonnal jelentkezik:
- Én tudom! Egy meggazdagodott szardínia.

*** 
Pistike kérdezi a tanárnőtől biológia órán:
- Tanárnéni! Hogyan beszélgetnek a halak?
- Bolond vagy te, Pistike, a halak nem tudnak be -

szélni! Honnan veszel ilyen badarságot?
- Hát onnan, hogy tegnap késő éjjelig fent voltam 

a nagy meleg miatt, és olyan 11 óra körül hallottam
az anyukámék szobájából, ahol az akvárium is van,
hogy az egyik hal azt mondja a másiknak: „Ne ha -
rapdálj olyan erősen, mert a végén még kirúgom az
akvárium ol dalát.”

***
- Tudod te, mi az a logika? - kérdezi a rendőr a

társától.
- Micsoda?
- Na, majd megmagyarázom... Van neked ak vá -

riumod?
- Van.
- Ebből logikusan következik, hogy te szereted

az állatokat. Így van?
- Így.
- Ebből pedig logikusan következik, hogy szere -

ted a természetet, a jó életet, tehát a nőket is. Igaz?
- Igaz.
- Na látod, ez a logika!
Másnap a felvilágosított rendőr odalép a főnö ké -

hez:
- Mondd, főnök, van neked akváriumod?
- Nincs.
- Na látod! Akkor te buzi vagy.

***
Az etióp gyerek kifog egy aranyhalat.
- Van há...
- Hamm...

Az akváriumban megbetegszik egy halacska.
Az állatorvos azt mondja az akvaristának:

- Öntse be neki ezt a gyógyszert, és utána víz -
csere. Ha a harmadik nap sem gyógyul meg, ak -
kor jobb, ha lehúzza a vécén a halat.

A disznó, aki mindent hallott, azt tanácsolja a
halacskának:

- Szedd össze magad..., úszkálj szépen!
De a halacska túl elcsigázott ehhez.
Második nap a disznó újra azt mondja:
- Szedd össze magad..., úszkálj szépen, mert

baj lesz!
De a halacska még mindig túl fáradtnak érzi

magát.
Harmadik nap a disznó megint azt mondja:
- Kelj fel, mert ha nem teszed, lehúznak a vé cén!
Végre a friss víz hatására a betegecske, lus -

tács ka halacska újra úszkálni kezdett. Látván ezt
az akvarista, örömmel mondja a családnak:

- Ezt megünnepeljük, disznót vágunk!

Tanulság: bizonyos helyzetekben jobb, ha
befogod a szád, és a saját dolgoddal foglalkozol!

- Elhagylak, Gedeon, megtarthatod az
akváriumot, de viszem a vizet...

- Ha nem mondod ki azonnal
a boldogító igent, bekapom a horgot!

Vérbeli akvarista
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Petőfi Sándor Pro gram
50 mag yar fiatalt küldenek a szórványba

Augusztusban indul teljes létszámmal a Kárpát-medence szór vány
magyarságának megerősítését célzó Petőfi Sándor-pro gram -
mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős állam tit kára
egy a fővárosi Magyarság Házában rendezett konferencián.

Potápi Árpád János rámutatott: a Kő -
rösi Csoma Sándor-pro gram mintájára
indított pro gram az egykori monarchia
területére terjed ki, érintve Romániát,
Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlo -
véniát, Ausztriát, Szlovákiát, Csehor szá -
got, Bosznia-Hercegovinát, Macedó niát
és Dél-Lengyelországot. 

A pro gram keretében ötven mag yar
fiatalt küldenek ki, a cél a szór ványte -
rületeken fogyásban lévő magyarság i -
dentitásának megerősítése, a közösségi 
hálózatok kiépítésének segítése. Érinti
a vajdasági magyarságot az idei te ma -
ti kus pro gram, a külhoni mag yar szak -
képzés éve. A Vajdaságban 27, mag yar
nyelven is oktató szakképző intéz mény
működik.

Potápi Árpád János hangsúlyozta:
a szülőföldön maradás alapvető fel té te -
le a társadalmi és gazdasági státus meg -
erősödése, ezért a pro gram célja a gaz -
da ságpolitikai szemléletmód erősítése. 
Ennek keretében hosszú távú koncep ci -
ókat támogatnak minden külhoni  ma -
gyar régióban (tanműhelyek felsze re lé -
sét, tangazdaságok létrehozását). Átjár -
hatósági ösztöndíj indul, ami egy hó na -
pos gyakorlati lehetőséget jelent kül -
honi diákok számára magyarországi in -
tézményben, valamint továbbképzések 
valósulnak meg az innovációs és vál -
lal kozói képességek erősítése érde ké -
ben. Az államtitkár meg állapította: szá -
mos történelmi, földrajzi és kulturális ok
miatt a szerbek és a magyarok nagyon
hasonló helyzetben vannak. Mind a ma -

gyarság, mind a szerbség jelentős része 
nem az anyaország területén, hanem a
határokon kívül él – mondta.

A népszámlálási adatokra utalva rá -
mutatott: 1991 és 2011 között szinte ki -
vétel nélkül azt lehetett látni, hogy a ma -
gyarság számaránya és a száma is fo gyat -
kozott, csökkent. Drámai a csökkenés a
szórványterületeken, miközben a tömb -
magyarság területein kicsi, vagy nincs
is – jelezte.

Szerbiában elsősorban a Vajda ság -
ban élnek magyarok, főként a bácskai
régióban, és ott is jelentős csökkenés
volt tapasztalható. A szerbeknek ugyan -
akkor hasonló demográfiai helyzettel
kell szembesülniük – jegyezte meg az
államtitkár. Kitért arra is, hogy a szom -
szédos országokban élő magyarság mel -
lett szerte a világban nagyon nagy a
mag yar diaszpóra.

A nemzetpolitika két legfontosabb
célterülete így a Kárpát-medence és a
diaszpóra – hangsúlyozta Potápi Árpád 
János, aki az alaptörvényt idézve je -
lezte: alkotmányos kötelességük foglal -
kozni a külhoni magyarsággal. Kifej tet -
te: a nemzetpolitikai stratégia átfogó cél -
ja a közösségek gyarapodása számbeli, 
gazdasági, szellemi és jogi értelemben. 
A nemzetpolitikára fordítandó összeg
2015-ben 17,62 milliárd fo rint – kö -
zöl te.

750 ezer honosítási
kérelem érkezett

A honosításról szólva beszámolt ar -
ról, hogy eddig csaknem 750 ezer ké re -
lem érkezett, és mintegy 700 ezren tet -
tek esküt. Jelezte: a külhoni magyarok
választójogot is kaptak, a válasz tások -
ra a külhoni szavazók számára előzetes 
regisztráció szükséges. 2014-ben az or -
szággyűlési választásokra 231 864 re -
gisztráció és 128 378 szavazat érke zett.

Beszámolt arról a tervről is, amely
szerint mag yar emigrációs és diasz pó -
ra központot alakítanának ki a Magyar -
ság Házában. A központ feladata a di -
aszpóragyűjtemények feldolgozása adat -
bázisban, kutatási célokra, a kapcsolat
erősítése a diaszpórában élőkkel, a ma -
g yar emigráció történetének bemu tatá -
sa állandó és időszaki kiállításokon, va -
lamint tudományos és ismeretterjesztő
előadások, konferenciák szervezése. 

(maszol.ro)

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST
mindössze
25 lejért!

Megvásárolható
a Teleki Mag yar
Házban!

Ambrus At tila:

Ki- és bevándorlás
Új népvándorlás kora jött el. Soha

nem volt ennyi földönfutó, mint nap -
ja inkban: csak a háború sújtotta Szí ri -
ából tizenegy millió em ber menekült
el. És árad a tömeg Afganisztánból,
Irakból, fekete Afrikából, felkere ked -
nek a koszovóiak és mennek a ro má -
nok, a magyarok is álmaik Euró pá já -
ba igyekeznek.

Nyugat Európa számára a kelet- eu -
rópaiak bevándorlása, amit elegánsan 
a munkaerő szabad mozgásának ne -
veznek, a demográfiai hanyatlás (a né -
pességfogyás és az elöregedés) mér -
séklésének az eszköze. Magyar or szág
számára hasonló jóval kecsegtetett a
kettős állampolgárság kiváltotta mig -
rációs késztetés főként a vajdasági és
erdélyi magyarok körében. Noha er -
ről nem volt ildomos beszélni határon 
innen és túl. Ezért úgy tűnt, nincs na -
gyobb fenyegetés az erdélyi magyar -
ságra a beolvadásnál. És valóban. Az
erdélyi magyarok disszimilációs vesz -
tesége 1956 és 1992 között a sta tisz ti -
kák szerint 120 ezer lélek volt. Még
mélyrehatóbb volt a nyelvcserével nyo -
matékosított identitásváltás: a több sé -
gi nemzet három és fél évtized alatt
140 ezer gyereket és fiatalt hódított el 
a mag yar nyelvű közösségtől.

Nem ritka jelenség már a nagy vá -
ro sokban, hogy a mag yar nagyszülő és
a szép mag yar nevű unoka jelbe széd -
del kommunikál. Előbbi nem tanulta
meg a románt, utóbbi a magyart...

Ma azonban be és fel kell is mer -
nünk, hogy a nyelvcserés iden titás vál -
tásnál is nagyobb veszteséget okoz a
kitántorgás. Mennek a fiatalok külföld -
re, kiürülnek a falvak, kiürülnek az is -
kolapadok is. Tévedés lenne azt hinni,
hogy a kivándorlásnak kizárólag gaz -
da sági okai vannak. A külföldi munka -
vállalás elsősorban életszervezési min -
ta, amelyben nagy szerepet játszik az
otthoni pozitív jövőkép hiánya. Köny -
nyebben szánják rá maguk a ki ván -
dor lásra azok, akik környezetükben
gyökértelennek érzik magukat. A dön -
tést nagyban befolyásolja az emig rál -
ni készülők tájékozatlansága is: a mai 
kivándorlók fejében a néhány évti zed -
del ezelőtti helyzet, egy merőben té ves
kép rajzolódik ki a befogadó Nyu gat -
ról, amelynek már semmi valóság a lap -
ja nincs. A világ kivándorlást és asszi -
milációt serkentő tartalékai kime rül -
tek, látványos meggazdagodásra, fel e -

melkedésre, előrehaladásra az újon nan
bevándoroltaknak kevés az esélyük.

Mégis mennek a fiataljaink...
S míg a beolvadás mértékének a

csök kentésére volna recept: a színvo -
nalas oktatás, a többségiekhez képest
bizonyos előnyök (a kedvezmény tör -
vény, a kettős állampolgárság) révén
a pozitív szociális identitástudat ala kí -
tása, esetleg a tömbbe vándorlás, a ki -
vándorlásnak egyelőre nincs ellen sze -
re. Noha elvándorlás elleni lépésekre
sürgősen szükség van. Cselekvésre a
sopánkodás helyett.

Azon is érdemes eltűnődni, hogy a 
mod ern kori népvándorlás hasonlóan 
terra incognitát teremt-e a Kárpátok két
oldalán, mert bizonyára észrevették:
Romániába senki sem akar beván do -
rolni, sem szír, sem koszovói albán, sem
fekete-afrikai.

Ezért is érthetetlen a felfokozott be -
vándorlás-fóbia, amelyben az erdélyi 
magyarság az utóbbi napokban szen -
ved. Milyen jó lenne, ha kiván dor lás-
 fóbia törne hirtelen ránk! Ha felis mer -
nénk, hogy a lassan kiürülő otthon ban,
Erdélyben is lehet jövőt teremteni, s
hogy a kelet-európai térség a közel jö -
vőben egy kevésbé konfliktusos, ci vi -
lizációk tényleges összecsapásától men -
tes övezetté válhat. Aki a kultúrák bé -
kés együttlétezésének a bizonyos ságá -
ról beszél, fejét a homokba dugja. A
Nyugat multikulturális modellje meg -
bukott, kiderült számukra is, amit mi
a szocializmus éveiben tudtunk: az e -
rőszakos asszimiláció kritikus szá mon 
felüli közösségek esetében megva ló -
síthatatlan. Az új nyugati modell, az in -
terkulturalitás – a szó erdélyi értel mé -
től eltérően – szintén asszimilációt,
ráadásul totális asszimilációt takar.

Ezért van igazuk azoknak, akik e -
zektől a feloldhatatlan konflik tusok -
tól meg akarják óvni társadalmukat.
Így értékelődik át François Mauriac
jóslata: Európa a XXI. században vagy
keresztény lesz vagy nem lesz. Az Eu -
rópai Unió tagállamainak közösen kell
megoldást találniuk az egyre na gyobb
méreteket öltő külső bevándorlásra.
Eközben Romániának a saját né pes -
ség elvándorlására is orvosságot kel -
lene kidolgoznia. Ellenkező esetben
valóban ismét átjáróházzá változik a
térség, mint az első nagy népván dor lás
korában, a sötét középkor kezdetén.

(maszol.ro)



Ultrahangos „fehér bot”
A biztonságosabb és komfortosabb

térbeli tájékozódást elősegítő megol -
dást fejlesztett ki egy mag yar startup
va kok és gyengén látók számára. Az
ultrahangalapú eszköz a fehér botot egé -
szíti ki, annak mintegy 70 cm-es ha tó -
távolságát 4 méterre növeli, és szám ta -
lan sérülést képes megelőzni, ame lye -
ket a látásukban korlátozottak leg több -
ször fejmagasságban szereznek. A ké -
szü lék a klasszikus echolokáció el vén
működik. Egy 40 kHz-es ultra hang-
 im pulzust bocsát ki maga előtt, mint -
egy 15°-os nyílásszögben. Ez a rö vid
hangimpulzus a kúpszögön belül lévő
objektumokról visszaverődik, az esz -
köz ezt detektálja, a készülékben ta lál -
ható mikrokontroller pedig méri a visz -
szaverődés időtartamát. Az időtar tam -
ból a segédeszköz távolságot szá mol,
ez alapján jelez vissza a felhasz ná ló -
nak rezgés vagy csipogás formá já ban.
Ennek üteme a közeli objek tu mok nál
gyorsabb, távolabbiaknál lassabb, így
egy meglehetősen intuitív érzékelést
tesz lehetővé. Az alapkészülékhez kü lön -
böző platformok tartoznak, ame lyek kö -
zött egy mozdulattal váltha tunk. Hord -
ható kézfejen, csíptethető kabátszélre,
táskaszíjra, valamint rögzíthető a fehér 
botra is. Az ütésálló Nawent kife je zet -
ten szerethető formára tervezték, a pro -
to típusok egyike például katicabo gár-
 burkolatot kapott, amellyel a gye re -
kek re is gondoltak az alapító tervezők.

Meglepő felfedezés:
összefüggés van

a születésünk hónapja
és a betegségeink

kialakulása között
Lehet, hogy eddig nem hittünk az

asztrológiában, de a legfrissebb kuta tá -
si eredmények alapján talán érdemes
újragondolnunk az egészet. Ugyanis a

Co lum bia Uni ver sity Med i cal Cen ter
kutatói 1,7 millió em ber adatainak az
elemzésével felfedezték, hogy össze -
füg gés lehet születési hónapunk és a
kü lönböző betegségek kialakulásának
kockázata között. Nich o las Tatonetti, a 
Jour nal of the Amer i can Med i cal
Infor matics As so ci a tion szaklapban meg -
jelent kutatás egyik vezető szerzője a
Huffington Postnak azt mondta, hogy
a születési hónap gyakorlatilag a kör -
nyezeti kockázatok egyik változója,
ami fontos tényező a korai fejlődésben. 
De ugyanakkor arra is felhívta a figyel -
münket, hogy az azonosított kockázat
nem elég nagy ahhoz, hogy egyből el -
kezdjünk aggódni, és az orvoshoz ro -
han junk. Az elemzésben 1900-2000 kö -
zött született New York-iak adatait ele -
mezték, a születési hónapjukat vetették 
össze az adatbázisban használt 1688
betegség valamelyikével. Összesen 55
betegség esetében találtak összefüg -
gést a születés hónapja és a betegség
ki alakulása között. A kutatás legfon to -
sabb megállapításai: Az októberben szü -
letettek esetében volt a legmagasabb a
betegség kialakulásának a kockázata,
és a májusban születetteké a legala cso -
nyabb; Az asztma kialakulásának esé -
lye a júliusban és októberben született
babáknál a legmagasabb; A novemberi 
babáknál nagyobb kockázata van a fi -
gyelemhiányos hiperaktivitás zavar ki -
alakulásának; A márciusi babáknál meg -
nő a szívbetegség kialakulásának a
koc kázata; A téli babáknál magasabb a 
neurológiai problémák kialakulásának
esélye. (huffingtonpost)

Megöli a kreativitást
az erőlködés

A kreativitás-kutatások egyik friss
következtetése, hogy minél tudato sab -
ban gondolkodunk, annál kevésbé le -
szünk kreatívak. A kutatók a vizsgálat
során arra kérték az embereket, hogy
próbáljanak meg elképzelni és leraj -
zol ni egy szót. Eközben pedig agy -
szkenner segítségével vizsgálták az agy -
működé süket, hogy kiderüljön, melyik 
rész ak tív és mikor. Allan Reiss pro -
fesszor, a tanulmány egyik szerzője sze -
rint az eredmények azt mutatják, hogy
az agy végrehajtási, kontrollközpontja
– amely lehetővé teszi a cseleke detei -
nek meg ter vezését, megszervezését és

végre haj tását – negatívan korrelál a
krea ti vitással. Reiss szerint a kreativi -
tás egy rendkívül nagyra értékelt em -
be ri tulaj donság, amelyre épp úgy
szük ség van a munkában vagy a já ték -
ban. A mű vé szetben, a tudományban
vagy az üzleti életben, mindenhol egy -
aránt a fejlődés hajtómotorja. “Pszi -
chiá terként az in ter perszonális kapcso -
latokban is ta pasz talom a kiemelt fon -
tosságát” – nyi lat kozta. Úgy véli, min -
den területen azok érik el a legjobb ered -
ményeket, akik kreatívan és rugal ma -
san gondol kod nak. Az eredmények azt
mutatták, hogy sokkal kreatívabb raj -
zok készültek ak kor, amikor a kisagy
volt aktív eköz ben. Ez az agynak egy

olyan ősibb ré sze, amely a mozgás fő
szabályozó köz pontja, és a neuroló gu -
sok eddig nem feltételezték, hogy en -
nek a rész nek köze lehet a kreativi tás -
hoz is. A ku tatás azt is igazolja, hogy
néha az eről tetett próbálkozás, hogy
krea tívak le gyünk, nem a legjobb mód -
szer arra, hogy szabadjára engedjük a
kreativi tá sunkat. Az erőlködés a kont -
roll köz pon tot fogja stimulálni, amivel
éppen azoknak a területeknek az akti -
vitását csökkentjük, amelyek a kreati -
vitásban szerepet játszanak. Vagyis
mi nél töb bet gondolunk rá, annál in -
kább elront juk majd – foglalta össze
Manish Saggar, a tanulmány első szer -
zője a lényeget. (psyblog)

Nemessé tesz…
VÍZSZINTES: 1. Támadás. 5. “A

szerelem minden megnyilatkozás -
ban...” (Pi erre Lescot). 13. Lobog a
zászló. 14. Régi büntetőeszköz. 15.
Könnyűfém, rövid neve. 16. Ablak ke -
ret! 17. Idegen női név. 19. Ünnepé lye -
sen átad. 20. ... mays; a kukorica rend -
szertani neve. 22. Schütz ...; színésznő.
23. Varjúféle madár. 24. Kis súly. 26.
Me mento ...!; Emlékezz a halálra! 28.
Számítógép-memória. 29. Rikoltozó.
31. Ravel műve. 33. Ellenben. 34. Le -
ereszkedő jóindulat. 35. Csillagkép.
36. Becézett Mónika. 38. A kőrakás ré -
sze! 39. Rókalyuk. 41. ... Charles; ame -
rikai dzsesszzenész. 43. Festőművész
(Mór). 45. Csemege a focimeccsen.
46. Amerikai cigarettamárka. 47. A
csat szélei! 49. Finom kolbászféleség.
51. Részekre bont. 52. Szintén nem.
54. Szoknyás nép. 55. A Pál utcai fiúk

vezére (János). 56. Hivatali munka -
hely. 58. Tartó. 59. Tétel. 61. Harci
gép. 62. Valaminek a dallamára (lat.).
65. Idős (röv.). 66. Bizony (rég.). 67.
Tüzet szüntető. 68. Német autómárka.

FÜGGŐLEGES: 1. Rangjelző
szó. 2. Teremsport. 3. Etnakráter! 4.
Török tiszt volt. 5. Kipling farkas ve zé -
re. 6. Szobrász (György). 7. Becézett
Elemér. 8. Vél. 9. Ady Endre egyik ál -
neve. 10. Kettőt lead! 11. Mosdótál.
12. Gátba ütközik. 16. A gondolat be -
fejező része. 18. Keskeny, lócaszerű
ágy. 19. Vasdarab! 21. Szervál. 23. A
seprű alapanyaga. 25. ... az Isten (Jó -
kai). 26. Edényeket tisztít. 27. Biza -
kodik. 30. Jód és er bium vj. 31. Karó.
32. Stannum. 35. Szerb királyi palota
Belgrádban. 37. Néha-néha egy-egy
le velet küld. 39. Márai Sándor szü lő -
városa. 40. Király (fr.). 42. Terep járó -
márka. 44. A harc kezdete és vége! 46.
Majombeszéd. 48. Erkély. 50. Sorsá -
val megelégedett. 51. Áll alatti zsír pár -
na. 53. Hónap (ném.). 55. Karóval ver.
57. Délkelet (röv.). 58. Sportfogadás.
60. ... de camp; szárnysegéd (fr.). 62.
Le. 63. Hol land és mag yar gkj. 64. ...
West; amerikai filmszínésznő. 67. Me -
sebeli! 69. A muzsika részlete!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Fix dátuma lehet ezentúl
a húsvétnak

Ferenc pápa szerint a katolikus egy -
ház kész megváltoztatni a húsvét idő -
pontjának meghatározását annak érde -
ké ben, hogy más keresztény egyhá zak -
kal egy napon ünnepelhesse Krisztus
feltámadásának ünnepét. Ezt a Corriere della Sera című olasz lap írta az
egyházfőt idézve. 

Az egyház hajlandó meghatározni egy fix dátumot a húsvétnak annak ér -
dekében, hogy az ünnepet egy napon tarthassa az összes keresztény, legyen
az katolikus, protestáns vagy ortodox - közölte Ferenc pápa a lateráni Szent
János-bazilikában tartott meditáción. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a katolikus egyház már VI. Pál pápa óta ké -
szen áll erre. Az egyházfő szerint a római katolikus egyház hajlandó meg -
vitatni a témát más keresztény egyházakkal, és ő már tett is erre vonatkozó
javaslatot a konstantinápolyi és az orosz pátriárkának. 

“Találkozik egy katolikus és egy ortodox, és azt kérdik egymástól: a te
Krisztusod már feltámadt? Az enyém majd jövő vasárnap” - mondta a tőle
nem szokatlan, ironizáló stílusban Ferenc pápa. 

Az eltérő naptárak miatt viszonylag ritka alkalomnak számít, hogy a kato -
likus, a protestáns és az ortodox egyházak ugyanabban az időpontban ün nep -
lik a húsvétot. 

A nyugati kereszténység a XIII. Gergely pápa által 1582-ben bevezetett
gregorián naptárt követi, míg a keleti, ortodox egyházak megtartották a Jul ius 
Caesar ókori római hadvezér és politikus nevéhez fűződő Julián-naptárt. Eb -
ből adódóan a húsvét időpontja akár öt héttel is eltérhet egymástól a ke resz -
ténység két nagy ága között. 

A 20. században 26-szor fordult elő az időpontok egybeesése, a 21. szá -
zadban pedig 31-szer lesz, miközben az egyidejű ünneplést sokan a ke resz -
tény egység szimbólumának tekintik. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden
harmadik-negyedik húsvét esik egybe a két században. 

A nyugati kereszténységben a húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség
utáni első teliholdat követő vasárnap és hétfő. Naptári időpontja ezért minden 
évben eltérő, március 22. és április 25. közé eshet. Az ortodox keresztény
egy házakban ennél bonyolultabb a számítás, és azt más naptár alapján is
végzik. (mti)
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Mit is jelent az, hogy
a csónak megtelt?

Boot ist voll, azaz a csónak megtelt – ezzel a címmel közölte az
osztrák Die Presse azt az exkluzív hírt, amely szerint Magyar or szág
átmenetileg nem tud több menekültet visszafogadni Nyugat- Eu -
rópából, még ha egy uniós rendelet erre is kötelezné.

A kormány feltehetően eleve kül föl -
di lapban akart előállni ezzel az Euró -
pában nagy vihart kavaró lépéssel, és
az is nagyon is fontos volt, hogy az
osztrák lap a cikk címében a „Boot is
voll” kifejezést használta, ennek ugyan -
is mélyre nyúló gyökere van a német,
osztrák és főleg a svájci nyelvterüle ten.
Svájc a második világháború idején ez -
zel a hasonlattal indokolta, miért nem
tud több menekültet, főleg zsidókat be -
fogadni.

Az akkor mindössze 4 millió lakosú 
Svájcnak egyre nagyobb menekült hul -
lámmal kellett megküzdenie a harmin -
cas években. A nácik hatalomra jutása u -
tán, 1933 őszéig még csak 2000 mene -

kült érkezett Svájcba, jelentős részük ér -
telmiségi és zsidó volt. 1938 végéig azon -
ban a menekültek száma 10 ezerre emel -
kedett, a háború végéig pedig 115 ezerre. 

1938-ban Evianban tartottak egy
nem zetközi menekültügyi konferen ciát,
amin nem a migránsok sorsa volt a kér -
dés, hanem a befogadó államok teher bí -
ró képessége. Svájcban abban az idő -
ben a menekültek befogadásáról vagy
elutasításáról lényegében a rendőrség
döntött. A rendőrség köreiben köztu dot -
tan idegenellenes és antiszemita hangu -
lat uralkodott. A fő cél nem titkoltan mi -
nél több menekült elutasítása volt, azaz 
az ország védelme a bevándorlók elől.

Az Anschluss után Ausztriából több

mint 100 ezer zsidó menekült el, közü -
lük hatezren Svájcba mentek. Svájc
1938- ban intézkedéseket követelt a Har -
ma dik Birodalomtól a menekültáradat
megfékezésére.  A német hatóságok az
úgynevezett J-pecsét, azaz a „zsi dópe -
csét” (Judenstempel) bevezetését java -
solták. Bár vannak arra utaló doku men -
tumok, hogy a svájci rendőrség vezető -
je felismerte és kifogásolta az ebben
rejlő diszkriminációt, és minden né met -
re vonatkozó vízumkötelezettség be ve -
ze tését szerette volna elérni, Svájc vé -
gül elfogadta a vörös J-pecsét alkal ma -
zását. 1938. október 5-től a náci Német -
orszában így jelölték meg a német és
osztrák zsidók útlevelét, a J-pecsétes út -
levéllel érkezőket pedig Svájc a ha tá -
ron visszafordította.

Az intézkedések ellenére mégis több
ezer osztrák zsidó jutott el Svájcba. Eb -
ben nagy szerepe volt  Paul Grüninger, 
St. Gallen-i rendőrfőnöknek, aki az ér -
vénytelen papírok ellenére több száz
zsidót engedett be az országba azzal,
hogy szocialista menekültként tüntette
fel őket a hivatalos okiratokban. A ren d -
őrfőnököt 1939 tavaszán ezért eltá volí -
tották hivatalából, 1940 végén pedig a
bíróság kötelességszegésért és okirat -
ha misításért ítélte el. Paul Grüninger
később megkapta  az Igazak érmét Iz -
rael államtól, és a Yad Vashemben em -
lékfát ültettek a tiszteletére.

1942 elején a nácik több ezer zsidót
deportáltak keleti területekre, és már má -
jusban megkezdődött a zsidók megsem -
misítése Auschwitzban. Erről a svájci
hatóságok is tudtak. A zsidók nyil ván -
va ló fenyegettsége ellenére a svájci ha -
tó ságok ezután tovább szigorították a
határőrizetet. 1942. augusztus 13-án
Hein rich Rothmund rendőrfőkapitány
Eduard von Steiger szövetségi taná csos
jelenlétében bejelentette, hogy Svájc tel -

jesen lezárja határait a zsidó mene kül -
tek előtt. Bár az intézkedést a svájci la -
kosság hallgatólagos beleegyezése kí -
sérte, a döntés el len helyben is sokan
tiltakoztak.

Mint látható, az ország hozzállását
végig az a kettősség jellemezte, hogy
ismerték és megértették a menekültek
fenyegetettségét, de ezt felülírta az az
érv, hogy egy kis ország a Harmadik Bi -
rodalom fenyegető árnyékában, hábo -
rús időkben nem fogadhat be minden -
kit. Ezt fogalmazta meg végül a fent
említett mentőcsónakos allegóriával
Eduard von Steiger:

„Akinek egy már szinte teljesen meg -
telt mentőcsónakot kell irányítania kor -
látozott kapacitással és korlátozott kész -
letekkel, miközben egy hajókatasztrófa
több ezer áldozata segítségért kiált, an -
nak keménynek kell mutatkoznia, ha nem
akar mindent elveszíteni. Így még ak -
kor is megőrzi emberségét, ha ideje ko -
rán óv a hamis reményektől, és leg a -
lább a már a csónakba felvettek meg men -
tésével próbálkozik.”

Svájc végül csak 1944. július 12-én
bírálta fe lül menekültügyi politikáját.
De ak kor már késő volt. 1944. március
19-én Né metország megszállta Magyar -
or szágot. 1944. május 15. és július 8.
között több százezer zsidót vagoní roz -
tak be, és küld tek megsemmisítőtá bo -
rok ba. 

Svájc a háború idején 296 ezer ide -
gen állampolgárnak nyújtott men edék -
jo got, ezek közül azonban csak 21 ezer 
volt a zsidó. 24 ezer zsidót a ha tárairól,
15 ezret pedig a külföldi kö vet ségein u -
tasított vissza. Azok száma fel becsül he -
tetlen, akik eleve meg sem pró bálkoz -
tak a meneküléssel. A „zsi dó pe csét” al -
kal mazása miatt 1995-ben Kas par Vil li -
ger államszövetségi elnök nyil vánosan 
bocsánatot kért. (az in dex.hu nyomán)

Ki nem találná, miért
találták fel a forgóajtót?

A forgóajtó remek találmány, a statisztikák szerint sokkal ha té -
konyabb mint a hagyományos ajtó, és rengeteg energiát taka rít
meg az épületnek, ahová beszerelik. Ennek ellenére az embe rek
nagy része nem szereti használni. Ennél is érdekesebb, hogy mi
vezetett a feltalálásához.

A forgóajtót egy Theophilus Van
Kannel nevű amerikai mérnök találta
fel, a szabadalmat 1888-ban kapta meg
rá. Nem mondhatni, hogy in stant bom -
basiker lett, az első darabot csak 11 év -
vel később állították üzembe New
York ban, a Times Square egyik étter -
mében, a Rec tor’s-ban. Aztán gyor -
san divatba jött a városban, a 20. szá -
zad elejének felhőkarcoló-építési lá zá -
ban szinte minden sokemeletes, nagy
for galmú épület ilyen bejáratot ka pott.

A forgóajtó valójában nem telje sen
Van Kannel ötlete volt, valójában egy
német feltaláló, bizonyos H. Bock -
hacker már 1881-ben szabadal mazta -
tott egy hasonló ajtót Német ország ban,
ezt fejlesztette tovább Van Kannel. A 
forgóajtó előnyei számosak, például:

– csendes a működése, és az utcai
zaj sem jön be rajta,

– nagyrészt kiszűri az esőt, havat,
port,

– egyszerre lehet ki- és bemenni
rajta,

– kevésbé szökik ki rajta a benti
meleg a szabadba, mint egy hagyo má -

nyos ajtónál, így energiatakarékos is.
Van Kannel számára azonban ezek -

nél sokkal fontosabb volt, hogy nem
kell udvariasan kinyitni és tartani a nők
előtt. A feltaláló rühellte az udvarias -
kodást, a lovagiasságot, a ki-engedi- e -
lőre-a-másikat etikettet, és direkt olyan
megoldást választott, ami ezeket mind
feleslegessé teszi. Nem járt sikerrel, az
etikett hamarosan előállt a for gó aj tó-
 használatra is udvariassági szabá lyok -
kal, miszerint a férfinak kell elő re men -
ni, és erős karjaival beindítani az ajtó
forgását, hogy a mögötte be lé pő nő -
nek ne kelljen megerőltetnie ma gát.

Van Kannel cége, a forgóajtókat
gyártó In ter na tional Re volv ing Door
Com pany egyébként a mai napig lé -
te zik. A feltaláló már nem élte meg a
legnagyobb forgóajtó-botrányt, ami -
kor egy kigyulladt bostoni éjszakai bár -
ban 500-an haltak meg, mert a pánik -
ban menekülő tömeg nem tudott elég
gyorsan kijutni a forgóajtón. Azóta e -
lőírás minden forgóajtó mellé hagyo -
mányos ajtókat is építeni gyors eva -
ku álás esetére. (in dex.hu) Már nem is isznak annyit az oroszok

Majdnem öt literrel csökkent az o -
roszok évi átlagos alkoholfogyasztása
az elmúlt öt évben az orosz egész ség ü -
gyi minisztérium vezető pszichiáter- nar -
kológusa szerint. Jevgenyij Brjun az al -
koholfüggőség el len harcoló Anonim
alkoholisták egyesület fennállásának
nyolcvanadik évfordulóján ismertette a
javuló statisztikát az MTI szerint.

Brjun szerint öt év alatt 18 literről
13,5-re csökkent az egy főre jutó éves
alkoholfogyasztás mértéke. A 13,5 lite -
res adat szerinte megfelel a mediterrán
alkoholfogyasztási kultúrára jellemző
átlagos adatnak.

Moszkvában is csökkent a szeszes i -
talok fogyasztása, ami Brjun szerint a
fejlett fővárosi infrastruktúrával magya -
rázható: az embereknek van lehető sé gük

megvalósítani önmagukat, másrészt pe -
dig a moszkvai lakásokban kényel met -
len kisüstit főzni.

A szeszfogyasztási statisztikák az
előállított alkohol mennyisége alapján
készülnek. Úgy számolnak, hogy a -
mennyit előállítanak, annyi fogy el, de
valójában nem tudni, hogy mennyit isz -
nak meg belőle, az pedig végképp nem
ismert, hogy házilag mennyi párlat ké -
szül. A harmincezer fős városoknál ki -
sebb településeken felmérések sincse nek
minderről.

Brjun szerint az alkoholfüggő oro -
szok még mindig vonakodnak attól, hogy 
segítséget kérjenek az Anonim alko hol -
isták egyesülettől, mert „nem értik, hogy
ez a józanok egyesülete, és nem az al -
koholistáké”. (in dex.hu)
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 A gyötrő féltékenység
 (Folytatás előző lapszámunkból) A legelemibb, és legáltalá no sabb

em beri érzések egyike. Min den ki ismerheti saját tapaszta lat ból, felé irá -
nyuló érzésekből, kör nyezetéből. Művészeti és irodal mi alkotások jól
ismert témája.

Ki a hibás a féltékenység megjelenéséért?
Aki féltékeny, a párját hibáztatja, vádolja. Sokszor nehezen születik meg a

belátás arra nézve, hogy a „hiba az ő készülékében van”. Kívülről azonban azt
tapasztalhatjuk, hogy ez az érzés eltérő intenzitással, de jelentkezik az illető kü -
lönböző kapcsolataiban. A part ner személyisége, viselkedése, - a joggal, okkal
felmerülő gyanú, a korábbi érzelmi, vagy szexuális hűtlenségek – természetesen
súlyosbíthatják a féltékeny em ber aggodalmait. A támadásokat megértő, empa ti -
kus hozzáállással fogadó part ner segítségére lehet párjának indulatai leküzdé sé -
ben, bizalmatlansága oldásában, szégyenérzete csökkentésében. De hát a partne -
rek türelme sem végtelen… 

Mivel magyarázható a féltékenység? 
Általános a nézet, hogy a jelenség hátterében önértékelési zavar áll. Gyakran

látjuk, hogy mennyire sérülékenynek éli meg kapcsolatát a féltékeny em ber. Ri -
vá list lát mindenkiben, állandóan készen áll a kudarcra, legyőzetésre. Fantá ziái -
ban partnere bármelyik pillanatban felrúghatja a kapcsolatot, egy szebbért, oko -
sabbért, gazdagabbért, stb. 

Az önértékelési zavar mélyén gyermekkori sérülések állhatnak. A feltáró, di -
namikus szemléletű pszichoterápiás módszerek ezek tudatosítására, korrek ció -
já ra törekszenek. 

Az anya-gyermek kapcsolat a fejlődés meghatározó eleme. Ebben a viszony -
ban alakul ki a bizalom és önbizalom, az elfogadottság érzése, a képesség a meg -
hitt, intim kapcsolatra. Ha az anya és gyermeke közötti kapcsolatban zavar lép
fel, a személyiség legalapvetőbb funkciói sérülhetnek. 

A szülőkkel – elsősorban az azonos nemű szülővel - való kapcsolat zavara, a
leértékelés, az elhanyagolás a későbbi önbizalomhiány alapjául szolgálhatnak.
Gyermekkori trauma, szexuális abuzus mélyreható nyomokat hagy a személyi -
ség fejlődésében. A testvérrel történő rivalizációban átélt – vélt, vagy valós –
alulmaradás szintén táptalaja lehet a későbbi énkép zavarnak.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a párkapcsolatban az egyik, - vagy mindkét – fél
partnerétől a korai sérülések jóvá tételét, korrekcióját várja. Ha ezeket az igénye -
ket a part ner nem tudja, vagy nem akarja kielégíteni, az a sértett félben nagy in -
dulatokat kelthet, és beindíthatja a part ner elvesztésétől való félelmet. 

A családterápiás elméletek a hangsúlyt a pár együttes működésére helyezik,
és azt vallják, hogy a féltékenység, - hasonlóan sok egyéb problémához, - a pár
kap csolatának rendszer szintű zavara. A terápiás iskola képviselői szerint a meg -
oldást is közösen, mindkét fél részvételével lehet elérni. 

Egy másik elmélet, - az evolúciós pszichológia, - a viselkedés evolúciós gyö -
kereit kutatja. Nem ad magyarázatot az egyéni eltérésekre. Az általános emberi
viselkedés, indítékok, személyiségvonások megértését a törzsfejlődés során
szükséges alkalmazkodás szükségletén keresztül igyekszik értelmezni. 

Az elmélet a férfiak és nők féltékenységére másféle magyarázattal szolgál. A
férfiak esetében, - a család egységének kialakulásával - meghatározóvá vált a
szükséglet arra, hogy minden kétséget kizáróan biztosak lehessenek abban, saját
genetikai gyermeküket nevelik, értük vívják mindennapos küzdelmüket. Ezzel
magyarázza az evolúciós pszichológia, hogy számukra miért a szexuális hűt len -
ség a félelem legerősebb forrása. 

A család kialakuló rendszerében a nők a teljes egység megőrzésében váltak
leginkább érdekeltté, társuk esetleges elvesztése elemi egzisztenciális fenyege -
tettséggel járt. Ez magyarázhatja, hogy a nők számára az érzelmi hűtlenség, pár -
juk elvesztésének a veszélye jelenti a legnagyobb félelmet. 

Út a féltékenység legyőzésére 
A gyógyulás lehet egy természetes folyamat is. A személyiség érésével, a fel -

nőtté válással, önálló egzisztencia kialakulásával növekedhet az érintett személy 
biztonságérzete, önbizalma. Ez természetesen kihat partnerével való kapcso la tá -
ra is. Az empatikus, támogató, megértő viselkedés a part ner részéről segíthet túl -
jut ni a kritikus helyzeteken, fokozza a kapcsolat erejét, az intimitásra való ké -
pes séget.

Ha a probléma nem rendeződik spontán módon, és valaki azt tapasztalja,
hogy kapcsolataiban visszatérő módon, vagy az adott kapcsolatban hosszú időn
keresztül nem sikerül legyőznie a féltékenységet, érdemes szakmai segítséget
kérnie. Egyéni, - vagy párterápiás pszichoterápia keretein belül egyaránt el lehet
jutni a probléma hátterének felismeréséhez és átdolgozásához, meghaladásához.

            Dr. Pálvölgyi Rita, pszichiáter, pszichoterapeuta
                      (www.harmoniamuhely.hu)

 Recept

Zöldséges karaj
olaszosan

Itt egy ízletes hétvégi fo -
gás: ezt a finom cukkinis-
 pad lizsános karajt villám -
gyor san elkészíthetjük, a
sikere pedig garantált!

Hozzávalók:
• 40 dkg füstölt karaj
• 15 dkg moz za rella
• 1 cukkini
• 1 padlizsán
• 1 konzervparadicsom
• 1 vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 2-3 ek olívaolaj
• só, bors, bazsalikom
Elkészítés:
Készítsünk mártást: a hagymát és a fokhagymát tisztítsuk meg és aprítsuk fel.

Előbbit olívaolajon pirítsuk üvegesre, utóbbit pedig keverjük bele a konzerv pa -
ra dicsomba a bazsalikommal együtt. Ezt követően a paradicsomos mártást önt -
sük a hagymára, sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg kis cukorral, majd 2-3 perc
alatt forraljuk össze. A padlizsánt és a cukkinit tisztítsuk meg és a karajjal együtt
szeleteljük fel. A mártásból egy kicsit tegyünk egy tűzálló tepsi aljára, majd erre
felváltva helyezzük a felkarikázott zöldségeket és a húst. A tetejére öntsük rá a
maradék mártást és reszeljük rá a sajtot. Sütőben 180 fokon 20 percig süssük
meg. Bármilyen tésztával tálalhatjuk.

Citromos pulyka
Cikkünkben mutatunk egy

végtelenül egyszerű, ám an -
nál finomabb főétel recep -
tet. Ennek a citromos puly -
kának nincs párja!

Hozzávalók:
• 20 dkg pulykamellfilé
• 1,5 dl tejföl
• 1 citrom
• kapribogyó
• olaj
• só, bors
Elkészítés:
A felkockázott húst egy kevés forró olajon pirítsunk meg, majd ízlés szerint

sózzuk, borsozzuk. A tejfölt, a kapribogyót és a citrom levét adjuk hozzá. Hagy -
juk, hadd főjenek össze, majd tésztával tálaljuk. (femcafe)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

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

Telefonszám: 0729500350.
• VITA BENE kft – Munka he lye -

ket ajánlunk hölgyeknek otthoni be teg -
ápolás munkakörben Ausztriában. Fel ké -
szítő tanfolyamokat is ajánlunk. Tel.:
0740 077 491.

• Régi, Singer típusú varrógépek el -
adók. Telefonszám 0362-803523, vagy:
0771-738541.

• 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.

• Eladó 3 szobás ház a Plugarilor
ut cán, központi fűtéssel és garázzsal.
I rány ár 57 000 Euró. Tel. 0735501529

• A virághegyi sírkertben egy, vagy
két rendezett, használatlan hely átadó
(eladó). Telefon: 0744 198 099, 17-19
óra  között.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a koltói

PAP FERENC
temetésén  részt vettek, sírjára ko szo -
rút, virágot helyeztek és fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS

Július 2-án volt 6 hete annak a
szo morú napnak, amikor a szeretett
é des anya, anyós, nagymama és déd -
nagy ma ma

VENCZEL IRMA
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Nyu galma legyen csendes,
emléke áldott. A bánatos család

Fájó szívvel emlékezünk a koltói
APJOK GÁBORRA,

aki 6 hónapja eltávozott az élők so -
rá ból. Nyugodalma legyen csendes.

A gyászoló család

„…ahonnan senki soha nem küld
je let, nem tér vissza / Hiába várom /  
Tu dom, örök a hosszú álom.”

Szomorú szívvel emlékezünk arra 
az 1 évvel ezelőtti napra, július
5-ére, ami kor a szeretett anya,
nagymama, testvér

EISSELE ILONA
örökre eltávozott szerettei köréből.

Emlékét szívünkben kegyelettel
és szeretettel őrízzük.

Lánya Klára, családja és húgai.

„Nem vártok már minket ra gyo -
gó szemetekkel. / Nem örültök már
ne künk szerető szívetekkel, / De a
könnycsepp a szemünkből virágos
házatokra hull, / A gyertya fénye
szívünkben remény / Ar cotok, mo -
solyotok vidámságotok, ta nácsotok /
Életünknek központja és ked ves for -
rása most.”

Mély fájdalommal emlékezünk 2011.
július 10-re és 15-re, amikor  szeret te ink

BARA ISTVÁN és ÉVA
(Nagysomkútról)

örökre itt hagytak bennünket. Em -
lé küket hűen őrzi szerető családjuk.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzűk ki
ro konunknak, Einholcz
Juliannának és családjának a
szerető férj, apa, após, nagyapa

EBERHARDT (HARY)
elvesztése miatt okozta fájdal -

muk ban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Özv. Szopkó
Erzsike, Csen des Gizike és családja

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

* Tersánszky Könyvtár – JÚ -
LI USBAN ZÁRVA!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb július 9-én.
0747017580 (Csoma Bea)

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
FELVÉTELE:
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 vagy 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.

Baba-mama Klub - minden szerdán
délután 5 órától a Teleki Házban!

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított
és bőví tett ki a dás

A TELEKI  MA GYAR
HÁZBAN!

TMH-TÁBOROK
Néptánc tábor

– július 20-26. között

Bábos tábor
– augusztus 31 - szeptember 6. 
Részletek, információk a 0740-

 751490 tele fon számon, vagy  a Te -
leki Mag yar Házban.

JÁTSZÓHÁZ legfeljebb a hom -
lokzatfelújítás után lesz!

l Tatárok, betyárok, bányarémek (bányászmondák, legendák)
l Schönherr breviárium (Schönherr Gyula írásaiból)
l Nagybánya 1848-49-ben (szerk. Balogh Béla)
A Teleki Mag yar Ház kiadványai! Keresse az intézmény irodájában!
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Liga 1: a Dinamo el len kezd
a Marosvásárhelyi ASA

A Marosvásárhelyi ASA hazai pá -
lyán, a Bukaresti Dinamo el len kezdi
meg szereplését a román élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság 2015/2016-os idé -
nyében – derült ki a Hivatásos Labda -
rúgóliga (LPF) bukaresti székházában
szerdán megtartott sorsoláson.

A Liga 1 2015/2016-os idényének el -
ső fordulója (július 11.): Maros vá sár -
he lyi ASA–Bukaresti Dinamo, FC Vi -

itorul–Kolozsvári CFR, Temesvári ACS
Poli–Pandurii Târgu Jiu, Astra Gi ur -
giu–Con cordia Chiajna, CS Univer si -
ta tea Craiova–FC Botoşani, Bukaresti
Steaua–Petrolul Ploieşti, FC Volun tari–
CSMS Iaşi.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Szerbiáé az aranyérem
és az olimpiai kvóta

Szerbia nyerte meg a mag yar-román közös rendezésű női ko sár -
labda Európa-bajnokságot, miután vasárnap a budapesti Sy ma-
 csar nokban rendezett döntőben legyőzte a francia csapatot.  Törté ne -
tük első diadalával a szerbek részvételi jogot szereztek a jövő nyári,
riói olimpiára.

A torna legjobbja a fináléban 25 pon -
tot dobó szerb Ana Dabovic lett, az á -
lomcsapatban pedig rajta kívül honfi -
társa, Sonja Petrovic, továbbá a francia 
Sandrine Gruda és Celine Dumerc, va -
lamint a spanyol Alba Torrens kapott
helyet. A 2001-ben és 2009-ben Eu ró -
pa-bajnok franciák a negyedik döntő -
jüket vesztették el.

A kontinenstornán a második fran ci -
ák, a harmadik spanyolok, a negyedik
fehéroroszok és az ötödik törökök részt
vehetnek egy év múlva az ötkarikás já -
tékokat megelőző selejtezőtornán.

A magyarok a csoportkör végén
búcsúztak egy győzelemmel és három

vereséggel, és a 14-20. helyen zártak.
Eredmény, döntő:
Szerbia-Franciaország 76-68 (15- 22,

18-10, 20-17, 23-19).
Korábban, a 3. helyért:
Spanyolország-Fehéroroszország

74-58 (12-18, 22-12, 21-14, 19-14)
Az Eb végeredménye:
1. Szerbia, 2. Franciaország, 3. Spa -

nyolország, 4. Fehéroroszország, 5. Tö -
rökország, 6. Oroszország, 7. Monte -
negró, 8. Litvánia, 9-13. Szlovákia, Gö -
rögország, Csehország, Horvátország,
Lettország, 14-20. Magyarország, Svéd -
ország, Olaszország, Ukrajna, Lengyel or -
szág, Románia, Nagy-Bri tan nia (MTI)

Nyolc mag yar, három
román arany Bakuban

Magyarország 8 arany-, 4 ezüst- és 8 bronzérmet szerzett a va sár -
nap zárult bakui Európai Játékokon, Románia versenyzői pe dig 12
érmet (3 arany, 5 ezüst, 4 bronz) gyűjtöttek az először meg ren dezett
viadalon. Az összesített éremtáblázat élén Oroszország zárt óriási
előnnyel (79, 40, 45), a második Azerbajdzsán (21, 15, 20), a
harmadik pedig Nagy-Bri tan nia lett (18, 10, 19). Magyar ország a
11., Románia pedig a 17. helyen zárt a játékokon, ame lyek 
záróünnepségét vasárnap este tartották.

A piros-fehér-zöld színeket képvi se -
lő sportolók közül aranyérmes lett Ko -
zák Dănuta kajakos 500 méteren, a Ká -
rász Anna, Kozák Danuta, Szabó Gab ri -
el la, Vad Ninetta alkotta kajak négyes 500
m-en, a Kammerer Zoltán, Szalai Ta más
ka ja kos páros 1000 m-en, a Kammerer -
rel, Kulifai Tamással, Pauman Dáni el -
lel és Tóth Dáviddal felálló kajak négyes 
1000 m-en, Dudás Miklós kajakos 200
m- en, Sastin Marianna és Barka Emese
bir kó zó a 60, illetve az 58 kilogrammo -
sok között és a Bali Dániel, Farkas Ba -
lázs, Hegyi Dóra, Lendvay Dóra, Szöllősi 
Pan na alkotta aerobik csoport.

Magyarországot 200 versenyző kép -
viselte az Európai Játékokon, ame lye ken
49 ország több mint 6000 sportolója
vett részt. Dr. Simicskó István, az Em -
beri Erőforrások Minisztériumának spor t -
ért felelős államtitkára szerint a mag yar
csapat nagyszerűen teljesített Baku ban.

„A mag yar csapat kiválóan helyt -
állt, komoly akaraterőről tett tanúbi zony -
ságot. Még akkor is, ha az erős kezdés
után nyolc aranyéremnél többet vár -
tunk a végén” – fogalmazott az állam -
titkár a Mob.hu-nak. Simicskó István
aláhúzta, az azeriek bizonyítottak mint
rendezők, az viszont kevésbé „nyerte
el a tetszését”, hogy általában a bírói
rásegítés sem maradt el – ez Harcsa
Zoltán ökölvívő pénteken elvesztett e lő -
döntőjében is érezhető volt.

A multisportesemény egészéről el -
mondta, nehéz belőle messzemenő sport -
szakmai következtetéseket levonni, volt
ugyanis nemzet, amely a legjobbjait hoz -
ta el, míg mások a fiatalabbaknak sza -
vaztak bizalmat.

Szabó Bence, a Mag yar Olimpiai Bi -
zottság főtitkára szerint a mag yar sport
ismét megmutatta erejét. „A fogyaté ko -
sok sportjától kezdve az ifjúságiakon
át a nem olimpiai sportágak és olimpiai 
sportágak képviselői vetélkedtek itt, Ba -
kuban. Azt gondolom, egy jó ered mény,

hogy ismét ott vagyunk a topban. Egy-
 két kimagasló eredmény is született,
nagyon örülök például az aerobi ko sa -
ink sikerének is, és annak, hogy né hány
fiatal versenyző – első sorban úszásra
gondolok – megmutatta, hogy nincs
messze a világ élvonalától” – mondta a 
Mob-hu-nak a főtitkár, aki szerint „na -
gyon megbecsülik a mag yar sportot,
nagyra tartják az eredményeinket, és tud -
ják, hogy a nagy világversenyeken a ren -
dezésben sem vallottunk soha szé gyent”.

Románia sportolói közül Ana- Ma -
ria Brânză párbajtőröző volt a lege red -
ményesebb, aki egyéni elsősége után
csapatban is aranyérmes lett Simona
Ghermannal, Simona Poppal és Ama -
lia Tătărannal az oldalán. Andreea Chi -
tu cselgáncsozó az 52 kilogrammosok
között nem talált legyőzőre.

Az ezüstérmesek listájára Andreea
Iridon tornász (gerendán), a Roxana Bor -
ha és Elena Meroniac alkotta kajakos
páros (500 méteren), a Lavinia Pana e -
tével, Bianca Gorgovannal, Dacian Bar -
nával, Ga briel Bocsevel és Lucian Săvu -
lescuval felálló aerobikos csapat, Ti be -
riu Dolniceanu kardozó, illetve a Dol -
niceanu, Alin Badea, Iulian Teodosiu és
Mădălin Bucur alkotta férfi kardcsapat 
iratkozott fel. A dobogó harmadik fo -
ká ra Andreea Iridon és Marius Ber be -
car tornász (korlát), Daniela Hondiu
szambós (60 kg) és Simona Gherman
párbajtőröző állt fel.

A román küldöttség 147 verseny zőt,
83 férfi és 64 női sportolót számlált Ba -
kuban, akik 22 sportágban képviselték
a piros-sárga-kék színeket. Az Európai 
Játékok megrendezéséről 2012 de cem -
berében döntött az Európai Olimpiai
Bizottság – a többi kontinens hasonló
kezdeményezéséhez csatlakozva –, az
első versenysorozatnak Azerbajdzsán fő -
városa, Baku adott otthont. A játékokat 
ezentúl négyévente megrendezik.

(Krónika)

Törölték a magyargyalázó román
ultrák Facebook-oldalát 

A Facebook törölte annak a román ultracsoportnak az ol da lát,
amelyik magyargyalázó pólókat árúsított a szeptemberi ma g -
yar-román futball-Eb-selejtező előtt – írja az In dex.

Pénteken a magyarországi portál
még arról számolt be, hogy hiába je -
lentették többen a Facebook admi nisz -
trátorainak, hogy sértő a Pyro Sud Est 
csoport által megosztott tartalom – az 
ulrák olyan mezeket mutattak be, a me -
lyen román emberek egy mag yar zász -
lót pisilnek le –, arra hivatkozva, hogy
nem sértik a közösségi alapelvekben
foglaltakat, magyarul: nem gyű lölet -
keltő, nem távolítatták el. 

Péntek óta azonban már vannak ú -
jabb fejlemények, nemcsak a kifo gá -

solható posztokat, hanem az ultra cso -
port teljes oldalát törölték. (maszol) 

Visszaigazolt Carlos Tévez
A Boca Ju niors labdarúgócsapata hivatalosan bejelentette Car los

Tévez szerződtetését, aki a Bajnokok Ligája-döntős Juventustól tért
vissza első profi klubjához. 

„Tévez visszatérése karrierje csúcs -
pontján fantasztikus hír a Boca minden 
tagja és szurkolója számára” – mondta
Dan iel Angelici, a Boca elnöke a csa -
pat honlapjának. A hírek szerint az ar -
gentin klub ötmillió eurót és 18 éves
csatártehetségét, Guido Vadalát adja a
csatárért a Juventusnak, mely két éve i -
gazolta le a 31 éves támadót. 

Tévez 2001 és 2004 között szerepelt 
az argentin együttes felnőtt csa patá ban.
A Bocából való távozása óta meg for -

dult egyebek között az angol Man ches -
ter Unitedben és a Man ches ter City ben,
a Juventust pedig 2013 óta erősítette. A 
31 éves csatár az elmúlt szezonban az
olasz bajnok és kupagyőztes csapat e -
gyik legjobbja volt 29 góljával.

A Juventus már gondoskodott Té vez
pótlásáról: az Atlético Madridtól meg -
szerezte a horvát Mario Mandzukicot,
a Palermótól pedig az argentin Pablo
Dybalát.

(maszol)


