
27. (LVII.) évfolyam   •   1466. szám   •   2015. június 19.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

FF2015 - Üzlettér, vásártér, főtér –
szabadtéri kiállítás

Szabadtéri kiállítást szervez a Főtér Fesztivál 2015. al kal mával a Nagybánya.ro.
A kiállítás tárgya a múlt század első felében meglévő főtéri kereskedelmi
egységek, boltok bemu tatása korabeli fényképek feldolgozása által. Szeretettel
foga dunk régi fényképeket a főtér épületeiről, ahol látszanak az ak kori üzletek és 
szolgáltatóegységek.

Beküldeni lehet saját tulajdonban lévő fényképet, szkenelve vagy interneten
talált felvételeket emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro.

A beküldők között értékes könyvadományokat sorsolunk ki a Főtér Fesztivál
2015. idején.

Beküldési határidő: 2015. augusztus 21.

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.

Meghívó

Gyülekezeti Nap
Apahegy, 2015. június 21.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a
június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

amely délelőtt 11.00 órától kerül
megrendezésre, a régi egyházi iskola udvarán.

(Felvételünk a tavalyi rendezvényen készült.)

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.

Színház -
műsorváltozás
A Szatmárnémeti Északi Színház Ha rag

György Társulatának negyedik bérletes elő -
adására 2015. június 26-án, pénteken, 18 
órától kerül sor a Városi Színházban.

A tervezett „Koldusopera” című elő a -
dás helyett, a társulat egy vidám gála mű -
sorral zárja az idei színházi évadot.

Az ünnepi műsor rendezője Bessenyei
István, fellépnek a társulat művészei, akik
vidám jelenetekkel, versekkel, duettben és 
szólóban előadott énekszámokkal, tán cok -
kal szórakoztatják majd a közönséget.

A nyugdíjas „Nagy csa lád”

ANNA-BÁLT
szervez  jú l ius 5-én  (va sár  nap)

a  SEL MONT ét te rem ben.
Téged is szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet a
0362-  417818- as te le fon szá mon.

Tisztelettel hívjuk
2015. június 24-én, szerdán 18.00 órára

Nagybányán a Te leki Mag yar Házba,

2015. június 25-én, csütörtökön
17.00 órára pedig Mára ma rosszi ge ten a

Hollósy Mag yar Házba.

Vendégünk

Fülöp G. László
egyesült államokbeli író,
építész, a „Mára ma -

ros szigeti Törté netek”
és több más könyv,

irodalmi mű szerzője.

Részletek a 7. oldalon.

Tisztelettel meghívjuk
kedves családjával és barátaival együtt

2015. június 26-án,
pénteken 18.00 órára

a Teleki Mag yar Házba,

Győri Sánta Kinga
kiállításának megnyitójára, és

az azt követő fogadásra.
A kiállítást megnyitja:

Dudás Gyula festőművész.
Közreműködik: Vári Titusz

(zongora) és Vári Irisz (fuvola).

Elfogadta a szenátus a mag yar
nyelv napjának megünnepléséről

szóló törvénytervezetet
Elfogadta a szenátus kedden a Romániai Mag yar Demokrata

Szövetség által kezdeményezett törvénytervezetet, amely Romá ni -
ában is a mag yar nyelv napjává nyilvánítaná no vem ber 13-át.

Az ellenszavazat nélkül elfogadott
ja vaslatot 62-en támogatták, míg 4 sze -
nátor tartózkodott.

Az RMDSz képviselőházi és sze ná -
tusi frakciója által közösen kezde mé -
nyezett jogszabály értelmében ezen a
na pon a magyarlakta településeken kü -
lönböző kulturális programokat szer -
vez hetnek, amelyekhez a helyi önkor -
mányzatokon kívül a civil szervezetek
is hozzájárulhatnak. A tervezet kitér ar -

ra, hogy a közmédia is sugározhat az ün -
nepre hangoló műsorokat. Ha a par la -
ment megszavazza a törvény terve ze tet,
a mag yar tannyelvű iskolák ünnepé lyes
keretek között is megemlékezhetnek a
mag yar nyelv napjáról.

A törvénytervezet indoklásában a kez -
deményezők megemlítik, hogy miután
az ENSz 1999-ben február 21-ét az a -
nyanyelv világnapjává nyilvánította, a
román parlament (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* A Nagybánya-újvárosi Refor -

mátus Egyházközség templomában
Tóth Aranka tartotta keresztvíz alá Gher -
man Alin Vistian és Móni Amália Má -
ria kislányát, aki a keresztségben az
Amelia Alina nevet kapta.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Tégen Tibor testvé rün -
ket, akit 73 évesen szólított magához
az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Roth Lászlóné született Dull
Katalin testvérünket, akit 71 évesen szó -
lított magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus templomban Erdőközi Miklós és
fe lesége tartották keresztvíz alá Er dő -

közi István és Izabella kislányát, aki a
keresztségben a Szófia Beatrice nevet
kapta.

* Ugyanitt kötött házasságot Mik -
lós Márton református ifjú, Miklós Já -
nos és Blaj Anikó fia, és Weisenbaier
Anita Adrien római katolikus hajadon, 
Weisenbaier István és Izvor Adrien lá -
nya. Tanúként Augustin Illés és Linda,
valamint Szász Edmond és Noémi vol -
tak jelen. Házasságot kötött továbbá
Józsa Roland római katolikus ifjú, Jó -
zsa István János és Szakács Ildikó fia,
és Székely Tünde Ildikó református ha -
jadon, Székely János és Kiss Erzsébet
lánya. Tanúként Băbaş Cosmin és Irina,
valamint Hosu Alina és Andrei voltak
jelen.

Isten áldása legyen e megkötött há -
zasságokon.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

Nagybányai lakcímmel rendelkező,
flexibilis munkaprogramra hajlandó

személyeket keresünk
kürtőskalács és lángos

készítésére és árusítására.
Érdeklődni a nagypiacon lévő standunknál, 

vagy a 0722388838-as telefonszámon.

Koltó-katalini falunap
2015. június 28., vasárnap

A programból:

* Főzőverseny
(jelentkezni lehet a

0726-770100-ás telefonszámon)

* Sportvetélkedők
(kötélhúzás, lábtenisz, foci stb.)

* Kulturális programok
(szavalás, tánc, egyéb)

* Esti buli

Szervező: Koltó Község Önkormányzata

Elfogadta a szenátus a mag yar nyelv napjának
megünnepléséről szóló törvénytervezetet

(Folytatás az első oldalról) több ki -
sebb ség esetében is törvényt fogadott
el az illető közösség nyelvének nap -
járól. Romániában például szep tem ber
28-a a cseh, de cem ber 13-a pedig a ta -
tár nyelv napja.

A törvény kezdeményezői rámu -
tat tak: a Kárpát-medencében no vem -
ber 13-án ünneplik a mag yar nyelv nap -
ját, és a romániai magyarok is csatla -
kozni szeretnének ehhez az ünnephez.

A mag yar nyelv napjáról szóló ter -
vezetet a szenátus után a bukaresti kép -
viselőházban is vitára bocsátják.

A mag yar Országgyűlés 2011. szep -
temberében nyilvánította a mag yar nyelv
napjává no vem ber 13-át, a mag yar nyel -

vet az államigazgatásban és a közok -
tatásban hivatalossá tevő 1844. évi II.
törvénycikk elfogadásának napját. (MTI)

Egyszerűsítik a villanyszámlákat
Egyszerűsíti és szabványosítja a villanyszámlákat az Országos

Energiaszabályozó Hatóság annak érdekében, hogy azokat köny -
nyebben megérthessék a fogyasztók.

Az elektromosenergia-szolgáltató
vál latoknak legtöbb két éven belül kell
áttérniük az egyszerűsített számlákra.
Amellett, hogy áttekinthetőbbé válik az
első oldalon lévő ábra, össze hason lí tást
találunk majd az előző év azonos idő -
szakában jegyzett fogyasztásunkkal.

A hatóság szerint az első oldalon lé -
vő vázlatos adatok bővebb változatát a
számla hátoldalán tekinthetjük majd át.

marosvasarhelyiradio.ro

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd júniusban

23-án, 15-16 óra kö zött tart ingyenes 
jogta nácsadást a nagy bányai RMDSz
 szék házban (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  e -
me let).

Fontos tudni, hogy szervezési o -
kok miatt a fo gadó ó rák sze mélyes
vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján tör -
ténnek, e zért megkérjük a jog ta nács -
adást i gény lő ket, hogy idő ben je lez -
zék szán dé ku kat a 0262-217103
vagy a 0262- 216593 tele fon számon.
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (19.)    
Páll Norbert volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak:
Kedves felvételiző diák!

Ennyi biztató levél után a Né meth
László volt diákjaitól, éreztem hogy ne -
kem is tollat kell ragadnom és meg -
győznöm nem csak a felvételiző diáko -
kat, hanem a szülőket is, hogy miért jó
a Németh László Líceumban tanulni.

Első osztálytól tizenkettedik osztá ly -
ig anyanyelvemen tanultam, és mai nap -
ig sem bánom. Ötödiktől tizenkettedik
osztályig pedig a Németh László El mé -
leti Líceum padjait koptattam, ahol szín -
vonalas tanításban részesülhettem oly -
annyira, hogy sikerült a képességi vizs -
gám nyolcadik osztály végén, később
pe dig - humán szakos lévén - sikerült szép
eredménnyel érettségiznem. Ezt a dol -
got nagy részben a szakmailag jól kép -
zett tanároknak köszönhetem, akik a Né -
meth Lászlóban tanítottak és tanítanak
mai napig is, és akik egy igen nagy bő -
rönd tudással indítottak el az életbe.
Ennek a bőröndnek köszönhetem, hogy
sikerült bejutnom és elvégeznem a bu -
karesti Alexandru Ioan Cuza Rend őr a -
kadémiát, ami Románia elit intéz mé nyei
közé tartozik, ahol magyarként is meg -
álltam a helyem. Megjegyzem, nem én

vagyok az egyetlen, aki volt Németh Lász -
lós diákként ilyen pályára lépett, ha nem
vannak még rendőrök, tűzoltók és ka -
tonatisztek is.

Szeretném felhívni a szülők és az i -
de készülő fiatalok figyelmét arra, hogy
ez a kis iskola, amit Németh Lászlónak
nevezünk, minden téren bátran fel ve szi
a harcot és megállja a helyét a nag y bá -
nyai iskolákkal és az ország más elit tan -
intézményeivel, ezeket pedig ered mé -
nyekkel lehet bizonyítani, amit a diá -
kok elértek.

A legfontosabb, hogy ne feledjük,
ez az iskola színvonalas tanítást tud nyúj -
tani, és sok lehetőséget ad diákjainak,
hogy megnyilvánuljanak és bizonyít sa -
nak minden téren és szakágban, tám -
pontokat nyújtva nekik a pálya válasz -
tásban.

Ne gondoljátok, hogy ha más nyel -
ven tanultok, jobb lesz, hogy könnyeb -
ben integrálódtok a román társa dalom -
ba, vagy sikeresebbek lesztek. Nem, ez 
nagy tévedés! Ha anyanyelveden ta nulsz, 
akkor is fognak menni ezek a dolgok,
nem szabad eldobni ezt a lehetőséget, a -
mit az erdélyi, a nagybányai ma gyar -
ság kap. Anyanyelveden tanulni nagy

kincs, és ne vegyük el ezt ilyen könnyel -
műen a fiataloktól, mert akkor el fog
veszlődni a nemzeti identitásunk, tu -
datunk, nem lesz, aki továbbvigye a fák -
lyát, eltűnik ez a kis nagybányai mag yar
közösség, és akkor végképp nem fo gunk 
senkihez sem tartozni, ami nagyon fáj -
dalmas lesz.

Utolsó sorban pedig annyit szeret -
nék még hozzátenni, hogy érdemes min -
den beküldött levelet elolvasni, mivel
mindenik értékes, reális bizonyíték ar -
ra, hogy mennyi mindent köszön he tünk
ennek az iskolának.

Vidám nyáresti játék a
Krisztus Király templomban

Valami lőtt seb a szívemen..., avagy
Szokék előnyben! - címmel tart elő a dást
László Zita és Hencz József a Krisztus
Király templomban, június 20-án, 17
órakor.

A szerelem minden bizonnyal elsők 
között van az „örök témák” sorában. Ki -
nek ne volna kedvenc szerelmesregé nye,
filmje, színdarabja... Még a minden na -
pok csevegésében is gyakori téma, va -
lahogy így: „Képzeld, öregem...”, vagy:
„Ezt hallgasd meg, drágám, Rezső...”
Ugye ismerős a szöveg? De még a hely -
zet is, mert kérem, az vesse rám az első
követ, akit még egyszer sem talált szí -
ven ámor nyílvesszője.

Szerelem, óh! Szerelem, ahh! Sze -
relem, jajj! A szavakkal eljátszhatunk,
de az érzés, az nem játék. Előfordul, hogy
„édes bosszúból” ő játszik el velünk.

Hát erről az ismerős témáról szól nánk
az előadásban, remélve, hogy a tisztelt
publikum szívében is megindul az egy -
szer, valamikor megélt szerelmek em lék -
zuhataga: egy pillanat, egy hangulat, egy

illat, egy mozdulat, egy szó, egy hall -
gatás, egy lepréselt virág, egy meg sár -
gult fénykép, egy régi sláger dallam tö -
redéke...

Érzelmes húrokon játszunk, sebaj,
azt mondják, a nosztalgia jót tesz az e -
mésztésnek.

Persze, a szerelem nemcsak könny
és sóhaj és szívfájdalom, de valljuk be,
ezek elengedhetetlen tartozékai a „nagy
érzésnek”. 

Kell ennél hálásabb téma egy hu mo -
ristának? Szerelem görbetükörben: ...
suttogó vallomás és közben az új cipő
szorít..., szerelmes, nagy szavak és a
pad, amin ülünk éppen frissen mázolt...

Magunkra ismerünk? Mosolyogni is
tudunk már rajta? Királyhegyi Pál, Ker -
tész Magyda, Kishont Ferenc és Nyer -
ges András vidám jelenetei frappáns
válaszok az ehhez hasonló kérdésekre.

„Egy érzést nem lehet meg magya -
rázni!” - mondja Benő, az anyag be szer -
ző az egyik jelenetben. És milyen iga -
za van... 

De megidézni, újraélni, körüljárni a 
nagybetűs szerelem, a legkülönbözőbb 
jelzőkkel illethető szerelem, az ilyen -
szerelemnincsis..., az „én nem tudtam,
hogy ez ilyen nagy szerelem” témáját,
hát azt megpróbálhatjuk.

Hencz József

Az alábbiakban közöljük a nagybányai óvodák
és napközik jövő tanévi kínálatát:

A NÉMETH LÁSZLÓ ELMÉLETI LÍCEUM
ÓVODACSOPORTJAI:

(Iratkozás a Németh László titkárságán str. Luminisului 1, tel: 0262 213 586)

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724 865 299, Vincze Melinda, tel.: 0735 500 526

8-as Számú Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda,
tel.: 0735 501 201

12-es Számú Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát
Etelka, tel.: 0742 027 848

Wal dorf napközis csoport, óvónő: Kerekes Gabriella, tel. 0742 146 735

TOVÁBBI NAGYBÁNYAI ÓVODACSOPORTOK
(Iratkozás az óvodák titkárságán, vagy az óvónőknél):

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

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

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

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

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

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

Iratkozás nagybányai mag yar óvoda-
és napközicsoportokba - 2015-2016

Megjelent a Maramureşul Med i cal 60. száma
Az immár 17 esztendős múlttal rendelkező szak -

lapot a Máramaros Megyei Orvosok Kollé giuma
adja ki évente négy alkalommal. Az első meg je le -
nés óta eltelt több mint másfél évtized a latt 2 000-
 nél több oldalon közel 400 szerző 1 100-nál több cik ket 
közölt a lapban. Emellett 50-nél is többre te he tő a
lapban megjelent kulturális jellegű cikkek száma.

Jelenleg 400 példányban jelenik meg a folyó -
irat, de volt időszak, amikor a példányszám el érte
a 800-at (körülbelül ennyi orvos praktizál a me gyé -
ben, ehhez társul még minyegy 400 fog orvos) -
tudtuk meg dr. Mar ian Fe lix főszerkesztőtől.

Sok sikert kívánunk a további munkához!

TETTEK NAPJA
CSALÁDOKKAL A
HÁLA JEGYÉBEN a 

Krisztus Király
plébánián

2015. június 20.
Pro gram:

12.00 óra: Tanévzáró hálaadó
szentmise. Utána beszélgetés külön
csoportokban: apukák, anyukák, nagy -
szülők.

14.00 óra: Ebéd, melyet a hitta nos 
gyerekek, fiatalok készítenek elő. Ebéd
után akadályversenyek, vetél kedők.

17.00 órától: „Valami lőtt seb a
szívemen..., avagy Szőkék előny ben!”
vidám nyáresti játék, László Zita szín -
művész és Hencz József zeneszerző
előadásában. Az előadás jótékony -
sági célt szolgál. 

A vidám zenés előadásra nem csak
a szülőket, hanem minden érdek lő -
dőt szeretettel hívunk és várunk!

Előadás után karaoke, borozás.
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A Bányavidékbe szerelmes dr. Kosutány István kiváló
budapesti orvosnak és sikerkönyvek szerzőjének

látomása az első világháború kitöréséről
Dr. Kosutány István (1880-1972) a Pozsonyi Királyi Katholikus Főgimnáziumban

é rettségizett, majd elvégezte a Kolozsvári Mag yar Királyi Ferenc József Tudo mány e -
gyetem orvostudományi karát. A múlt század első évtizedeiben Kolozsváron és Buda -
pesten dolgozott.

1916 áprilisától 1918 decemberéig az első világháborúban különböző felvidéki ba -
rakk-kórházakban teljesít katonaorvosi szolgálatot.

1922-től 1944-ig budapesten orvos, majd nyugdíjaztatása után helyettes iskola- és
ü zemorvos.

Titokzatos erők - csodás esetek című könyve először 1943-ban jelent meg, amelynek 
újrakiadását  a budapesti Új Elixír Kiadó gondozta.

1992-től az Új Elixír folyóirat állandó munkatársa voltam. Dr. Nagy Róbert, a ve -
gyészmérnök főszerkesztő beleegyezett abba, hogy bányavidéki sajtótermékekben rész -
leteket tegye közzé ebből a könyvből. (Boczor József)

Titokzatos erők - csodás
esetek (részletek) I.

1914 július vége. Gyönyörű, napsütéses, meleg,
talán túlontúl meleg nyár.

Minden évben ilyenkor néhány hetet Nagy bá nyán
töltöttem családi nyaralóházunkban. Az ősi bánya -
város patinás szépsége, az öreg templom, a csodás
Kereszthegy, a Fokhagymás-völgyben csobogó pa -
tak, az éjszakai munkába siető bányászok kézilám -
pásának imbolygó fénye, a fenyvesek közt felkelő te -
lihold varázslatos szépsége éppen úgy megihletett
en gem, mint boldogult apámat, dédapámat, akik é -

letük legboldogabb évtizedeit Nagybánya falai közt
élték le.

Nyaralónk nem épült kolostornak. Vendégszobái 
örömmel fogadták a családtagokat, barátokat, is me -
rősöket.

1914 július végén már puskaporos volt a leve gő...
Július utolsó szombatjára és vasárnapjára kirán du -
lást terveztünk a hegyekbe. Szombaton kora reggel
2-3 ökrösszekér tele volt kacagó, éneklő népséggel.
Mindenki optimista, a háború lehetetlen, a népek
nem óhajtják leölni egymást...

Eltelt két nap. Vasárnap délután... a szekereken
vidám volt a hangulat. Nevetés, dalolás váltogatták
egymást, ahogy a lemenő nap sugaraitól megvi lá gí -

tott vidéken a szekerek előre ballagtak.
Én a legelől haladó ökrösszekéren a kocsis mel -

lett ültem. Fülem hátrafelé figyelt, de szemem előre
nézett...

A nap mindinkább lehanyatlott a távoli hegyek
mögé, s a felhők csodás játéka következett a hirtelen 
hűvössé vált szélben.

Egész lényemet lefoglalta a gomolygó felle gek -
nek szeszélyes játéka. Nem láttam, nem hallottam sem -
mit azon kívül.

A felhők mind merészebb alakulatba tömö rül nek.
Az egyes csoportok űzik, hajtják egymást.

- folytatás a következő lapszámban-

Múltidéző
Már az utóbbi 25 évben meg szok -

tuk, mint Móricka a csalán tapizást, hogy
immár nem búzakalásszal és gyárakkal 
teletűzdelt hazánk banijait számoló pol -
gárait milyen magas szintről is deg ra -
dálják mind az ipar, mind a me ző gaz -
daság fertályáról. De ne essünk búsko -
morságba emiatt, hanem lássuk, ezelőtt
hatvanöt évvel milyen rózsaillatú volt
nálunk a világ és milyen mélyen szo mo -
rú külföldön. A „Művelődési Út mu ta -
tó” 1950. júniusi számában arról írt büsz -
kén, hogy „Ma, már azonban 176 kol -

lektív-gazdaság a Párt irányításával és 
vezetésével megmutatja a szegény és kö -
zépföldműveseknek a jólét és bőség fe -
lé vezető utat, megmutatja, hogy mit je -
lent a szocialista mezőgazdálkodás, a ki -
zsákmányolás alól felszabadult mun ka”.

Míg nálunk a jólétet kezdték aj ná roz -
ni, a külföldi földműveseket elkezdték
sajnálni.

Az olaszországi helyzetről azt írták tá -
jékoztatásképpen, hogy az ország föld mű -
veseinek az életszínvonala (akkor 1950-
 ben) olyan, mint 50-100 évvel az előtt.

„Földjük egyáltalán nincs, vagy ha
van, az csak jelentéktelen földsáv, a mi -
ért kénytelenek napszámba járni napi
200-400 líráért. A földművesek ha von -

ta legfeljebb tíz napon át találnak ma -
guknak munkát. Egy földművescsalád
havi jövedelme 7-8000 líra, míg a leg -
szerényebb élethez is havonta 30.000 lí -
ra szükséges. A munkanélküli zsellérek 
és szegény földművesek nem része sül nek
semmiféle segélyben. A földművesek nyo -
mora a téli hónapokban elvisel hetet len,
mert akkor a mezei munka csökken és
sokkal nehezebb egyéb munkát ta lál ni...”

Franciaországban ebben az időben
a földművesség túlnyomó többségének 
10 hektárnál kevesebb földje van. Az
egész országra kiterjedő adatok szerint
minden 100 francia földműves közül a
10 legnagyobbnak annyi földje van, mint
a többi 90-nek együttvéve. Míg a reak -
ciós Bidault-kormány az 1950. évi költ -
ségvetés 57%-át háborús célokra for dít -
ja, a mezőgazdaság céljaira megsza va -
zott összeg a költségvetés 3%-a. Ilyen
körül mények között a Francia Kom mu -
nista Párt XII. kongresszusa kiadta a
jelszót „arccal a falu felé” és prog ra mot
fo ga dott el, amely a francia földmű ves -
ség vé delmét szolgálja a kizsákmányoló 
nagy tőkés gazdaságokkal szemben.

Az amerikai földműves életmódot
propagandaszerűen így mutatták be. „A
hazug amerikai pro pa ganda hatalmas
rózsaszínű sertések, gabonahegyek és
csillogó új traktorok között szereti áb -
rázolni a pirospozsgás, mosolygó, szé -
les nemezkalapot viselő amerikai far -

mert. Ezek a mezőgazdaság nagy tő ké -
sei, akik mások kizsákmányolásából gaz -
dagodtak meg, az agyongyötört mező -
gazdasági napszámosok verejtékéből ha -
rácsolták össze vagyonukat. Az ameri -
kai pro pa ganda nem mutatja be azt a
közel 6 millió mezőgazdasági dol go zót,
aki a legnagyobb nélkülözések köze pet -
te él és verejtékkel keresi meg a saját és 
családja részére szükséges keserű ke nye -
ret. A kis farmer nem alkalmazhatja a
maga kis földjén a mezőgazdasági gé -
pet, mert azt meg sem vásárolhatja ma -
gá nak. Az amúgy is kevés termésből csa -
ládját kell ellátnia, az esetleges feles -
leget pedig kénytelen potom áron elad -
ni a gabonakirályoknak. Így aztán a far -
merek eladósodnak, 30-40%-os uzsora 
kamatot fizetnek és végül olyan anyagi
romlásba jutnak, hogy abból nem tud -
nak kievickélni. A farmerek banka dós -
sága jelenleg (1950-ben) 8 és fél milli -
árd dollár.”

Ilyen életet biztosít a földművesek
részére az úgynevezett „amerikai élet -
mód”. Mint a leírtakból kiderül, a me -
ző gazdaság gyenge lábakon állott az
említett országokban, míg nálunk min -
den oké. Ma már náluk okés a helyzet,
míg nálunk ugyancsak zavaros. Vajon
miért? Talán azért, mert több párt rend -
szer van és a sarlót kalapácsostól már
egy negyedszázada messzire eldobták.

Vicsai György
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Szinérváralja egykori
ékköve: a Bay-ház (1.)*

Bay, vagy Papolczy?
Ház, kastély,
vagy kúria?

Szülővárosomban, Szinérváralján van
egy épület, amit mindenki Bay-ház ként
ismer. Valójában a Papolczy-Bay, vagy
még pontosabban, a Papolczy-kas tély -
ról van szó, ahogy az egy korabeli ké -
peslapon is szerepel. Hogy miért Pa -
polczy- és nem Bay-ház? Azért, mert e -
redetileg a Papolczy család tulajdo ná -
ban állt az épület, csak később, egy há -

zasság útján vált Bay féle házzá, s ezzel 
az elnevezéssel maradt meg az em be -
rek emlékezetében.

Ház, kúria, kastély, minek nevez he -
tő ez az épület? Szerintem leginkább
kúriának mondható, hiszen háznak túl
nagy, kastélynak pedig túl kicsi. Mivel
azonban jelenleg leginkább Bay-ház ként
ismert, maradok én is ennél a meg ne -
ve zésnél.

A XIX. század második felében é -
pí tett Bay-ház eredetileg lakóépü let ként
volt nyilvántartva, de Trianon után szám -
talan rendeltetést kapott. A 20-as szá mú
marosvásárhelyi gyalogsági had osz tály
besorozó központjaként (1939), a helyi 
gimnázium bentlakásaként, majd a
„Cons tructorul” szocialista szövet ke zet
irodaházaként működött. Az 1989-es for -
dulat után a földgázszolgáltató vállalat
helyi székhelyeként hasznosították a kú -
riát, egészen a közelmúltig. Azóta ro -
ha mos enyészetnek indult az épület, az
azt körülvevő, korábban gondozott fák -
tól árnyékolt, hangulatos udvar pedig
rendezetlenné vált.

A mai szinérváraljaiak többsége csu -
pán úgy ismeri az épületet, mint azt a
helyet, ahová a gázszámlát jártak kifi -
zetni, illetve ahol a földgázszolgáltató
vállalattal kapcsolatos ügyeket lehetett 
intézni. A középkorúak és az idősebb
generációhoz tartozók még emlé kez nek
azokra az időkre, amikor a Bay-ház ban, 
valamint az egykoron az udvarhoz tar -
tozó melléképületben a helyi kisipari
termelőszövetkezet építkezési válla la ta,
asztalosműhelye, tekercselő részlege, il -
letve az ezen tevékenységeket felü gye -
lő és irányító iroda működött.

„A vívók apostola”
és a Mag yar

Köztársaság első
miniszterelnökének a

felesége
A ház műemlékként, épített örök sé -

günk részeként is értékes, de az igazi
értékét az a szellemi örökség adja, amit 
a hozzá kapcsolódó személyiségek köl -
csönöztek neki. Itt született ugyanis min -
den idők legnagyobb mag yar vívója,
„a vívók apostola”, a „penge mestere”,
dr. Bay Béla.

De nem csak emiatt nevezetes a Bay-
 ház. Ebben a házban született 1898- ban
és lakott is egy ideig a későbbi szabad
Magyarország első miniszterelnöke, dr. 
Antall József feleségének, Filepp Klá rá -
nak a nagymamája. Mi több, a kis Klá -
rát, akárcsak négy húgát, az épület szom -
szédságában található református temp -
lomban keresztelték. Mikor Antall Jó -
zsef né 2003-ban Szinérváralján járt - más
jeles személyiségekkel együtt -, hogy a 
szintén Szinérváralján született nagy
humanista és bibliafordító Sylvester Já -
nos születésének az 500. évfordulójára
rendezett ünnepségen, illetve a Bocs -
kai-díjak kiosztásán részt vegyen, azt
nyilatkozta: nem vendégként van je len,
hanem haza jött, a gyökereihez tért
vissza...

A ház akkor vette fel a Bay nevet, a -
mikor Csomaközi Bay Miklós feleségül 
vette Papolczy Máriát, aki hozo mány -
ként megkapta a házat. Ebből a házas -

ságból két gyermek született, egy fiú és 
egy lány, név szerint Béla (1907) és I -
lonka (1908). A második gyermek szü -
letését követően Mária és Miklós há -
zas sága megromlott, ami váláshoz ve -
ze tett. Mária a gyermekekkel Bu da pest -
re költözött, Miklós pedig feleségül vet -

te a fiával egykorú Hermann Arankát.
Csomaközi Bay Miklós 1965-ben hunyt
el Nagyváradon. (befejezés a követ ke -
ző lapszámban)

Tamási At tila

*A cikk a Retro-sport című egyetemi
lap számára készült.

Péter Károly jegyzete:

Oh természet…
Minden év júniusában lelkemet szebbnél szebb versek csábítják, szédítik:

jön nek felém, mint iskolás emlékek, vagy én találom meg őket csak úgy, egy -
szerűen, ráérezve nekem szóló mondanivalójukra. 

Máris olvasom Szabó Lőrinc Szerelmes Júniusának pár sorát. Pontosan azt
mondja, amire én júniusban is már csak gondolni merek:

„Mennyi nő! Borzong tőlük a város.
Ma mindnek akad valakije:

gondolatban mindegyik után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a vágy vagy a hála keze.”

Ha séta közben meglátogatom Nagybánya akácfáit, akkor fülembe máris
Radnóti Miklós lírája (Június) cseng:

„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,

a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó

 jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.”

Ha hűsölni gondolatban még le-lemegyek a Tisza-partra, ott meg a nagy
Petőfi fogad, és megragad:

„Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,

Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.
Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.

Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.”

Elmondhatom magamról, hogy júniusban, amikor a tavasz szerelmesen ö -
lelkezik a nyárral, „Lelkem édes, mély mámorba szédült / A természet örök
szépségétül.” Dr. Bay Béla tanítványaival

A Papolczy-kúria régi
levelezőlapon (1.)

A Papolczy-kúria régi levelezőlapon (2.)

Dr. Bay Béla

Fizessen
elő...

... 2015-ben is a Bá -

nya vidéki Új Szóra a pos -

ta hi va ta lokban, vagy a

postai lap kéz be sí tőknél. 1

hónapra - 6.5 lej + postai

járulék; 3 hó napra - 19.50

lej + postai járulék; 6 hó nap -

ra - 39 lej + postai járulék.

Az előfizetés továbbra

is a leg biz tosabb módja an -

nak, hogy hoz zá jus son la -

punkhoz.
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A kamion beszorul a híd  a -
lá. Kiszáll a sofőr, nézi mit te -
hetne. Arra megy a rendőr és
gúnyosan megkérdezi:

- Beszorultunk, beszo rul -
tunk?

Mire a sofőr:
- Nem, süsd meg, hidat szál -

lítok!
***

A pilóta szól az utasoknak,
hogy kapcsolják be az öveket,
mert leszálláshoz készülőd nek.
Utána odaszól a másod piló tá -
hoz:

- Ha leszálltunk, most már
lefektetem azt a kis szőke ste -
wardesst.

Ezt az összes utas hallja,
mert a pilóta bekapcsolva fe -
lejtette a mikrofont. Az em lí -
tett hölgy rohan is a pilóta fül -
ke felé, hogy kikapcsoltassa,
de közben odaszól neki az e -
gyik utas:

- Ne siessen, hölgyem, a pi -
lóta azt mondta, hogy majd, ha
már leszálltunk!

***
Pistike meséli az óvodában

az óvónéninek:
- Képzeld, az én apukám ha -

vonta 8 ezer lejt keres!
- Nahát, az há romszor annyi, 

mint az én fizetésem - mondja
az óvónéni.

- Persze, de ő azért a pénz ért
dolgozik is, te meg csak itt ját -
szol velünk egész nap!

***
Két férfi beszélget:
- Képzeld el, hogy baj volt

a memóriámmal, állandóan cser -
ben hagyott, mindent elfe lej tet -

tem. Aztán elmentem egy pszi -
chiáterhez, aki rendbe tett.

- Na, és hogy hívják az il -
letőt? - kérdezi a másik.

- Hmmm... izé... ööö... te,
minek nevezik azt a kis kék szí -
nű növényt, ami tavasszal nyí -
lik és olyan kellemes illata van?

- Ibolya!
- Ja, persze, ibolya! - majd

odakiált a feleségének - Ibolya,
hogy is hívják azt a pszi chi á -
tert?

***
Idős férfi elvesz egy fiatal

csinos nőt. A nászéjszakán a nő
elkezd sopánkodni:

- Úgyis meghalunk, úgyis
meghalunk!

Mire a férj:
- Már miért halnánk meg?
- Hát - mondja a nő -, te az

erőlködéstől, én meg a röhö -
géstől!

***
A bá csika elmegy az or vos -

hoz:
- Tessék modani, drága fő -

orvos úr, hogyan tudnék én
AIDS-et kapni?

- Atyaég! Hány éves a bácsi?
- Kilencvenkilenc.
- És miért szeretne AIDS-

 et kapni?
- Hát azért, mert azt hal lot -

tam, hogy AIDS-esen még el
lehet élni 5-10 évet is!

***
A honvédségnél az őr mes -

ter tanítja a honvédokat:
- Kovács honvéd, álljon fel! 

- mondja az őrmester.
- Elmondom magának, mi

a logika. Itt van maga. Meg szü -

letett, felnőtt, majd meghal, el -
temetik. Kinő a sírján egy szál
fű, egy tehén arra megy, le le -
geli, letesz egy szép nagy le -
pényt. Én arra megyek, bele lé -
pek és azt mondom: Kovács hon -
véd, maga de megváltozott. Na,
érti miről van szó?

- Igen - mondja Kovács.
- Akkor mondja vissza! -

szó lítja fel az őrmester.
Kovács belekezd:
- Az őrmester úr meg szü -

le tett, felnőtt, majd meghal, el -
temetik. Kinő a sírján egy szál
fű, egy tehén arra megy, lele -
geli, letesz egy szép nagy le -
pényt. Én arra megyek, bele lé -
pek és azt mondom: Hej, őr mes -
ter úr! Maga semmit sem vál -
tozott!

***
A macska, és az egér be -

men nek a kávéházba. A pincér 
kimegy és kérdezi:

- Mit hozhatok önnek, u ram?
Egér:
- Mondjuk egy kis sajt tor -

tát és 3dl kólát.
Odafordul a pincér a macs -

kához:
- És önnek uram?
Macska:
- Á, nekem csak egy kis tej -

színhabot az egérre!

***

Kohn bá csi elmegy az or -
voshoz és panaszkodik, hogy
már semmi nem az igazi, s
megkérdezi, mit lehetne tenni,
hogy még tud jon szeretkezni.

- De Kohn bácsi, hiszen ma -
ga 83 éves, hát mit akar? - ker -
dezi az orvos,

- De a barátom, Grün azt
mondja, hogy ő akár még
négyszer is tud egy héten...

- Ejnye, Kohn bácsi..., hát
mondja maga is...

***

- Mi az abszolút butaság?
- ???
- Amikor a hajóskapitány

leszól a fütőnek, hogy görbe
fát tegyen a tűzre, mert for dul -
ni fog a hajó. Mire a fűtő vissza -
kérdez: jobbra vagy balra?

***
Két férj beszélget egy po -

hár sör mellett:
- Az én feleségem nagyon

szerény asszony. Soha nincs
semmi kívánsága.

- Az enyémnek se... Ő is
folyton parancsol.

***

Szarajevóban egy útszéli ház -
ba betörnek a katonák. Egyi kük
elkiáltja magát:

- Itt rablás lesz, vagy erő -
szak!

Megjelenik az asszony az aj -
tóben, mire a katona határo -
zot tan:

- Itt rablás lesz!

***
- Mindig aggódom, ami kor

hétvégére elmész a haver ja id -
dal - mondja a csinos, fiatal fe -
leség a férjének.

- Ne aggódj, drágám, ha ma -
rabb visszajövök, mint gon dol -
nád - nyugtatja a férj.

- Hát éppen ez az!

***
- Te Joe, ismered a szex- ro -

deót ?
- Még soha nem hallottam

róla. Mesélj...
- Szóval: hátulról meg le ped

az asszonyt, s amikor már kel -
lőképpen belemelegedtetek a
játékba, gyöngéden a fülébe sú -
god: „Tudod, drágám, ez az a
figura, amit a barátnőm is a leg -
jobban szeret !” Na és ezután
min i mum nyolc másodpercig
rajta kell maradni!...

***

Tegnap már ötre hazaértem 
a munkából. A feleségemnek
nem volt túl jó napja, egész dél -
után szekált. Akármit mond tam
vagy tettem, nem felelt meg ne -
ki. Este 7 körül már kicsit un -
tam a dolgot, és így szóltam
hoz zá:

- Drágám, kezdjünk tiszta
lappal. Tegyünk úgy, mintha
még csak most érkeznék haza.

Kimentem az ajtón, majd
visszajöttem, és bekiáltottam
hozzá:

- Szia, édesem, megjöt tem!
Erre ő kikiabált a szobából:
- Hol a fenében voltál ed -

dig? Már 7 óra is elmúlt!

***
Anasztázia hercegnő a für -

dőszobában teszi a dolgát, ami -
kor belép hozzá az inas.

- Na, de Jean - mondja a her -
cegnő -, miért nem kopog, mi -
előtt benyitna? Mi van, ha ép -
pen nincs rajtam ruha...?

- Az ki van zárva, méltó -
ságos asszonyom, mielőtt én be -
lépnék, mindig bekukkantok a
kulcslyukon.

***
- Hogyan lehet citrommal

időt mérni?
- ???
- Ha fél óráig csavarod, az

pont 30 perc.

***
Cirokék estélyt adnak, a mely -

re meghívják a világhírű sark -
utazót is.

Matild, a háziak lánya egy
pillanatra egyedül marad az e -
g yik szobában a híres vendég -
gel.

Zavarba jön, nem tudja, mi -
ről beszélgessen, ami a sark ku -
tatót érdekelhetné. Egyszer csak
mentőötlete támad:

- Óhajtja talán megnézni a
hűtőgépünket?

Kresztáblák, újraértelmezve
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Nagyváradon épülhet az
erdélyi mag yar kórház

Orbán Viktor miniszterelnök is teljes mellszélességgel kiáll az er -
délyi kórház építésének terve mellett Zombor Gábor egészségügyi
államtitkár szerint. A mag yar állam a nagyváradi reformátusok el -
képzelését támogathatja.

A Királyhágómelléki Református
Egy házkerület kérése és javaslata nyo -
mán indult meg a kormányzati gon dol -
kodás egy erdélyi kórház építéséről, a -
mely a határon túli magyarok egész ség -
ügyi ellátását is segítené – nyilatkozta
a Mag yar Nemzetnek Zombor Gábor,
aki korábban arról beszélt: Romá niá val
együtt építene kórházat Erdélyben a ma -
g yar állam.

Az egészségügyi államtitkár pén te -
ken ismét nyilatkozott a témában a lap -
nak, és a szombaton megjelent cikkben 
elmondta, több helyszínt is vizsgálnak, 
„nem csak egy elemben gondolkodik a
kormány”, egyelőre a terv előkészítése 
zajlik. Arra, hogy pontosan milyen költ -
ségvetésből, mekkora állami szerep vál -
lalással, hol és milyen kapacitással épül -
het fel az erdélyi kórház, az államtitkár
szerint az év második felében lesz pon -
tos válasz.

A fenntartással kapcsolatban je lez te,
a román biztosító akkor köt szerződést
az intézménnyel, ha vannak bizonyos
kötelező elemek a kórházban, de azt sze -
retnék, ha valamilyen formában a  ma -
gyar biztosítók is be tudnának szállni a
működtetésbe. „A romániai magyarok
így akár helyben, a mag yar biztosítót is 
igénybe tudnák venni” – tájékoztatta a
Mag yar Nemzetet az államtitkár.

Egyébként a mag yar állam fi nan szí -
rozásával létesülő romániai kórház ter -
ve már évekkel ezelőtt felmerült. Szász 
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
(NSKI) elnöke még Székelyudvarhely
polgármestereként kezdeményezte, hogy
anyaországi támogatással hozzanak lét -
re egészségügyi intézményt a székely -
földi városban.

Ezzel párhuzamosan régóta dédel ge -
tett álma a Királyhágómelléki Refor má -
tus Egyházkerületnek (KREK) is egy
keresztény kórház megvalósítása Nagy -
váradon. A zöldmezős beruházás kere -
tében az egyház már megvásárolt egy
telket a bihari megyeszékhelyen, u gyan -
akkor ötszáz oldalas hatástanulmány is 
készült. A dokumentumot kidolgozó
szak értők arra a következtetésre ju tot -
tak, hogy Nagyváradon és a partiumi tér -
ségben hiánypótló szerepet töltene be a 
magánkórház, különösen olyan szakte -

rületek esetében, mint a gyermek  és nő -
gyógyászat.

Csűry István, az egyházkerület püs -
pöke a Krónikának nyilatkozva üdvö -
zöl te Zombor Gábor szakállamtitkár nyi -
latkozatát, szerinte ugyanis az erdélyi kór -
ház ügye nemzetstratégiai jelentőségű. 
„Tervünket nem adtuk fel, éppen ezért
örvendünk, hogy elképzelésünk kor -
mány zati szinten is visszhangra talál.
Egyházkerületünk folyamatosan tár gya -
lást folytat a budapesti miniszté rium -
mal és az illetékes államtitkárságokkal
a kórházlétesítés ügyében, és örven de -
nénk, ha az anyaország kormánya tá -
mo gatna bennünket eme törekvé sünk -
ben” – nyilatkozta a Krónikának a ki -
rályhágómelléki püspök.

A kórház működtetése kapcsán Zom -
bor Gábor a Világgazdaság on line szer -
dai konferenciáján elmondta, a román
egészségbiztosítónak a magyarokat érin -
tő „egyébként nem túl sok jó intéz ke -
dé se” mellett van egy olyan szabálya,
amely szerint ha egy magánszolgáltató 
bizonyos funkciókat felvállal és létre -
hoz, akkor egyéves szerződést kap a
társadalombiztosítási rendszertől, amit 
persze évente felülvizsgálnak.

„Ez a feltétel nem olyan egyszerű –
fejtette ki Zombor –, mert egy komp -
lett sürgősségi és intenzív osztályt kell
fenntartani, valamint területi ellátási kö -
telezettséget kell vállalni”. Zombor vi -
lágossá tette: Orbán Viktor minisz ter -
el nök is teljes mellszélességgel kiáll az 
erdélyi kórház építésének terve mel lett.

(refszatmar.ro / kronika.ro)
Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST mindössze
25 lejért!

Megvásárolható
a Teleki Mag yar Házban!

Találkozó a „Máramarosszigeti
történetek” c. kötet szerzőjével!

FÜLÖP G. LÁSZLÓ tengerentúli író
Nagybányán és Máramarosszigeten

A könyv, amelynek ismertetésére
2012-ben egy teljes oldalt szántunk a
Bányavidéki Új Szó hasábjain, három
esztendővel ezelőtt jelent meg a bu da -
pesti Fekete Sas Kiadónál. Bár a köte -
tet akkor meg is vásárolhatták a nagy bá -
nyai olvasók, csak reménykedhettünk ab -
ban, hogy a Tiszakécskén született, ám
gyermekkorát a Szalaván alatt, Má rama -
rosszigeten töltő íróval személyesen is
találkozhatunk, s közösen idézhetjük fel
az egykori rövidnadrágos csínytevő le -
gényke 1944-45 közötti életének hol mo -
solyra, hol pedig aggódásra késztető e -
seményeit, a hajdani Hunyadi és Iza ut -
ca környékének világát a II. világhá bo -
rú és a közvetlen utána következő idők
rendkívüli éveiben.

Nos úgy tűnik, most végre sor ke rül -
het az eseményre!

2015. június 24-én, szerdán
18.00 órától
NAGYBÁNYÁN
a Teleki Mag yar Házban,

2015. június 25-én, csütörtökön
17.00 órától pedig
MÁRAMAROSSZIGETEN,
a Hollósy Mag yar Házban

találkozhatunk Fülöp G. Lászlóval, 
aki ezúttal feleségével és barátaival lá -
to gat Erdélybe!

A könyvbemutatókra – amelyeken
a „Máramarosszigeti történetek” mel -
lett a szerző más könyveit is meg lehet
vásárolni („Dunától a Mississippihez”,

„Min ne ap o lis Tükör”, „Tollvonások”)
– nagy szeretettel várnak minden ér dek -
lődőt!

FÜLÖP G. LÁSZLÓ Tiszakécs kén,
Máramarosszigeten és Szentendrén ne -
velkedett. Érettségi után egy évvel mun -
kaszolgálatra vitték a komlói szén bá -
nyába, később Budapestre az építő zász -
lóaljakhoz. Az 1956-os forradalomban 
aktív szerepet vállalt. 1957. január vé gén
menekült Ausztriába. Építészmérnöki
tanulmányait Bécsben, majd a Min ne -
sota Állami Egyetem építészeti karán
(USA) végezte el. 1963 és 1970 között
tervező és projektmenedzser, majd 1975-
 ig a tervezés és fejlesztés menedzsere
Min ne sota állam Felsőoktatási Minisz -
tériumában. Nyolc évig tanított építé -
sze ti tárgyakat főiskolán, 1975-től Min -
nesotában majd 1983-tól Wis con sin ál -
lamban, a két legnagyobb állami egye -
temen. Feleségével, Sylvester Ágnessel
együtt dolgozva elkötelezett vezetője a 
Minnesotai Magyarok Szervezetének.
Tagja és helyettes elnöke a Mag yar A -
merikai Koalíció Igazgató Taná csá nak;
elnöke volt a Mag yar Baráti Közös ség -
nek, tagja az Amerikai Mag yar Szö vet -
ségnek. Írásai, esszéi megjelentek a me -
rikai és mag yar kiadványokban, iro dal -
mi fordítói munkája is jelentős.

2008- ban több évtizedes, a ma gyar -
ságért vég zett munkája elismeréseként
a Mag yar Köztársasági Érdemrend Lo -
vagkeresztje kitüntetésben részesült.

Dávid Lajos



Eddig ismeretlen, tehetős
várost tártak fel

Ismeretlen bizánci várost tártak fel
Bulgária déli részén; a települést, amely -
ről egyetlen ismert írott forrás sem tesz 
említést, a 12. században hagyták el la -
kói. Velikan városa mellett az ország
déli régióit a török határral összekötő
Marica autópálya építése kapcsán vé -
gez tek leletmentő feltárásokat – olvas -
ható az Ar chae ol ogy in Bul garia hír -
por tálon. Az ásatások során előke rül -
tek 9. századi veremházak, de a lakó -
épületek többségét kőből emelték, s a
régészek feltárták a középkori temetőt
is. „A település a 11–12. században, az
első bolgár állam (632–1018) és a má -
sodik bolgár állam (1185–1190) kö -
zöt ti időszakban, a bizánci uralom alatt 
élte virágkorát” – ismertette Sztanimir
Sztojcsev ásatásvezető régész, a Su -
me ni Regionális Múzeum szakembere. 
Mint kifejtette, a leletek alapján igen
tehetős volt a város. Kifinomult ke rá -
mia tárgyak és ékszerek sokasága ke -
rült napvilágra, de nagy számban tár -
tak fel fegyvereket, egyebek mellett
dár dahegyeket, s rengeteg háztartási fém -
tárgyra, például lakatokra, zsanérokra
leltek. A város a 12. század végén nép -
telenedett el. Mint Sztanimir Sztojcsev 
elmondta, ebben az időben a térségben
több más települést is elhagytak a la ko -
sai. „Jelenleg még nem tudjuk, miért
ürült ki a város, lehet, hogy egy kö zel -
gő támadás, vagy valamilyen járvány
késztette menekülésre az embereket” – 
fejtegette a régész. (mno.hu)

Két és félmilliárdért vett
egy bélyeget

Egy amerikai cipőtervező vásárolta
meg a világ legdrágább bélyegét, az
1856-os brit-guyanai egycentes ma gen -
tát. A bélyeg egy éve kelt el 9,5 millió

dolláros (jelenlegi árfolyamon 2,68 mil -
liárd forintos) rekordáron a Sotheby’s
egy New York-i árverésén. Ám a vevő, 
Stu art Weitzman dizájner és üzletem -
ber csak most fedte fel kilétét. A 73
éves cipőtervező elmondta, hogy a vi -
lág legdrágább bélyegének megszer zé -
se visszarepítette a gyerekkorába, ami -
kor gyűjtött “mindent, amit talált”, és a 
világhírű nemzetközi bélyegek számá -
ra fenntartott bélyegalbumának elején
már akkor egy üres hely várt a végül
ta valy megvásárolt Brit ish Guianára.
Weitzman telefonon, névtelenségét meg -
őrizve licitált a 2014. június 17-i árve -
ré sen az aukciósház által “a bélyegek
Mount Everestjének” aposztrofált rit -
ka ságra, amelyet az év végén három

év re kölcsönadott a washingtoni Nem -
zeti Postamúzeumnak. A fekete tintá -
val bíborvörös papírra nyomtatott bé -
lyeg egy háromárbocos hajót ábrázol a
gyarmat mottójával (“Adunk, de cse ré -
be elvárunk”). A Brit ish Gui ana 1 cent
a világ legelső postabélyegei közé tar -
tozik. A gyarmat postamestere 1856- ban
kért meg egy helyi újságot a bélyeg
nyom tatására, miután késett az anya or -
szágból induló szállítmány. Az egy
pél dányban készült ritkaság számos
gyűjtő kezén megfordult, amíg végül a
dúsgazdag John E. du Ponthoz került.
Du Pont börtönben halt meg 2010-ben, 
miután elítélték Da vid Schultz pan krá -
tor 1996-os meggyilkolásáért. A bé lye -
get a du Pont-hagyaték kezelői bo csá -
tották árverésre tavaly júniusban.

Üveget találtak a Marson
Az üveg a Mars több kráterében a

bolygónak csapódott meteoritok ütkö -
zé sekor támadt hatalmas hő révén ke -

letkezhetett. Ez az első alkalom, hogy
üveget észleltek a bolygón – közölte az 
amerikai űrkutatási hivatal. A Ge ol ogy 
című on line szaklapban bemutatott ered -
mények alapján a szakértők szerint el -
képzelhető, hogy a becsapódási üveg ál -
talános jelenség a Marson. A lerakódá -
so kat a Mars Re con nais sance Or biter
(MRO) amerikai műhold észlelte. Az
űrszonda, amely 2006 óta kering a vö -
rös bolygó körül, a felszín fényvissza -
ve rődéseit mérte. „Ez a fontos új felfe -
dezés rávilágít arra, mennyit tanul ha -
tunk ennek a hosszú távú missziónak a
megfigyeléseiből” – mondta Rich ard
Zurek, a NASA MRO-projektjének ku -
tatója. A szakértők reményei szerint az
üveg konzerválhatta korábbi élet nyo -
mait a Marson. A jövőbeli missziók
fel adata lesz a kráterek pontosabb vizs -
gálata. Korábban a tudósok kimutatták
a Földön ütközéskor, becsapódáskor
keletkezett üvegben megőrződött élet
nyomait. Szerves molekulákat és nö -
vé nyi anyagot találtak több millió év -
vel korábban létrejött üvegbe zárva.
Ha ugyanez igaz a Marsra is, akkor va -
lódi kincsekre bukkanhatnak a tudó -
sok, melyeket azóta őrizhet a vörös
bolygó, hogy életnek adott otthont. Ha
valaha éltek akár csak mikrobák is eb -
ben a távoli világban, akkor az meg ta -
lálható az üvegben. (mti)

A lúzerek divatja
az ananászfrizura

A 20 éves fiú fogadást kötött az
uno katestvérével, a vesztes „jutalma”
pedig az, hogy ananászfejet kell vá gat -
nia. A 20 éves Han sel a Cal gary Egye -
tem hallgatója. Unokatestvérével fogad -
tak, a vesztes „jutalma” pedig a gyü -
mölcs formájú frizura. A fogadást a tan -
év elején kötötték egymással ösztön -
zés képpen, ki ér el jobb eredményt év
végére az egyetemen. A fogadást a lány
nyerte, így Han sel kénytelen volt elvi sel -
ni, hogy unokahúga ananászt vágjon a
hajából. A fiú mindenesetre nagyon
krea tívnak tartja a lányt. Egyetértünk
ve le, valóban ananász lett az ananász.

Hideg-meleg
VÍZSZINTES: 1. “A szerelemben 

...” (Blaise Pascal). 13. Bajor művész -
család. 14. Olyan, mint a róka. 15.
Egy kor vár volt. 16. A főnév egyik
kérdése. 17. Szervezetet létrehozó. 19.
Kis éji ... (Mo zart). 20. Vonatkozó
név más. 22. ... Amin Dada; ugandai
dik tátor volt. 23. Góg társa. 24. Szín -
ültig. 26. Orosz félsziget. 28. Olasz,
német és vatikáni gkj. 29. ..., fratres!;
Imádkozzatok, testvéreim! 31. Ken dert
törő. 33. Pára! 34. Giordano Bruno
szülővárosa. 35. Katolikus (röv.). 36.
Oktalan, meggondolatlan. 38. Az ENSZ
munkaügyi szerve. 39. Kicsavar. 41.
Taszít. 44. Tudományág. 46. Ipari nö -
vény. 47. Pótmama. 48. Almahéjak!
50. Lopva megszerez. 52. Fosztó kép -
ző. 53. Az eozinmáz része! 55. Izraeli
légitársaság. 56. Taszító. 57. El ...; pa -
lesztin szervezet. 59. El tud vinni. 60.
Ústi ... Labem; cseh város. 63. Kiönt a
folyó. 64. Edényeket tisztít. 67. Az ud -

varra. 68. Japán és libanoni gkj. 69.
Fel ajánló. 70. Redőny.

FÜGGŐLEGES: 1. Csőtészta. 2.
Hull. 3. Villaágak! 4. ... Su mac; perui
operaénekesnő. 5. ... mark; védjegy. 6.
Ilyen lap is van. 7. Spanyol, vatikáni és 
olasz gkj. 8. Bekeríti a királyt! 9. Mál -
tai, svéd és ománi gkj. 10. Az itteni. 11. 
Ilyen nyúl is van. 12. Kilencsarkú elek -
troncső. 18. Mocsári madár. 19. Be -
szab! 21. Az egyik pincér. 23. Baj, sze -
rencsétlenség. 25. ... Hoffmann; német
író. 26. Nagy nehezen átvészeli a hideg 
évszakot. 27. Vízhatlan szövet. 30. Ha -
tározórag, a -ről párja. 31. A hajó hátsó 
része. 32. Óraalkatrészek! 35. Éktelen
haragra gerjed. 37. Hiteles mérték. 39.
Ada ...; dunai sziget volt. 40. Ébred.
42. A távolabbi helyre. 43. A gondolat 
befejező része. 45. Zeng az eleje! 47.
Egy őszinte ... (Fonográf). 49. Abba a
másik irányba. 51. Amerikai kosár lab -
dázó (Karl). 52. Mózes könyvei. 54.
Res tell. 56. Tigris hím és oroszlán nős -
tény utóda. 58. Jó a szíve. 59. Dél-
 ame rikai hajítófegyver. 61. Mikszáth
hőse (Miklós). 62. Kalács jelzője lehet.
64. Római számok; összegük: 1499.
65. Széles csík. 66. Kellemetlenség,
baj (fr.). 69. Kilométer (röv.). 71.
Rész ben mozog!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megjelent az 
Erdélyi Gyopár idei
harmadik lapszáma

Tartalmából:
– Új elnöke van az Erdélyi Kárpát- Egye -

sületnek
– EKE-nap a Várban: országzászló az

aján dék
– Kirándulás Böjte Csaba gyermekeivel – 

felnőtt korra is megmarad az élmény
– Készülődés a Vándortáborra: hasznos

tanácsok, vonzó programok
– A Pietrele Doamnei-Rarău Természet -

vé delmi Terület bemutatása
– Kirándulás a Rozsályra 135 évvel ezelőtt
– Barangolás nyár eleji gombáink világában

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!
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Újabb adományok a nagybányai
Teleki-kúria felújításának javára!

Hamarosan a nagyobbik utcai

homlokzattal folytatódnak a munkálatok

VARGA ÖDÖN TIBOR (Edmund) neves szentendrei festőművész két 
alkotásával gyarapodott képzőművészeti gyűjteményünk, amelynek darab -
ja it azok között fogjuk kisorsolni, akik téglajegyek vásárlásával támogatják
a Teleki-kúria felújítási munkálatait! Az adományozó ugyanakkor felaján lást
tett Kárpáti triptichon c. monumentális (700x180 cm) alkotásának áta dá sá ra
is. Amennyiben sikerül árverésen értékesítenünk a kb. 5 ezer euróra becsült műal -
kotást, a bevétel u gyan csak a Ház felújítását segítheti.

Köszönjük az adományt! 

EZÚTON IS TÁJÉKOZTATNI SZERETNÉNK a munkálatokat a -
do mányai val segítő mag yar közösséget, hogy a Te le ki-ház nagyobbik utcai
homlok za tának felújítása – bár ígéretünk volt rá, hogy május vé gén el kezd -
hetjük a munkát – az építkezési engedélyeztetési eljárás elhú zó dása miatt
egyelőre kés ni kényszerül. Reméljük, hogy nem lesz hosszas a várakozási 
idő, s mi hamarabb valóban hozzáfoghatunk a terv bevettek meg va lósítá sá hoz.
Mi min denesetre azon leszünk, hogy ez így legyen, s bízunk benne hogy
azok is mindent megtesznek ennek ér dekében, akik az elmúlt évben is na gyon
sokat segítettek a felújítási tervek el készítésében, az enge dé lyezte té si doku -
mentáció összeállításában. 

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt napokban is
TÉGLAJEGY vásárlásával járultak hozzá
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

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

Téglajegyet-vásároltak: Dom bi Er zsébet és István, Nagybánya – 100 lej
(e züst), Név nélkül, Nagy bánya – 50 lej (bronz), Csongovai Illés, Kap nik bánya
– 100 lej (ezüst), Ju ra sics Klá ra, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Hadadi A dal bert,
Nagy bánya – 100 lej (e züst), Név nélkül – 10 lej (pó ló- bó nusz), Szilágyi E ni kő, 
Nagy bánya – 40 lej (4 db. póló-bó nusz), Ár vai And rás, Győrújbarát – 40 lej (4
db. póló-bónusz), Haszeg Zoltán, Bu da pest – 2500 fo rint és 15 lej (bronz),
Nagy Árpád, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Dinu Gab riella, Nagybánya – 100 lej 
(e züst), Gyarmathy Gábor és családja, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Tim
Már ta, Nagybánya – 50 lej (bronz), Konrádi Sándor, Várkudu – 10 lej (pó ló- bó -
nusz), Tallódi Magdolna, Nagy bá nya – 100 lej (ezüst), Szmutku Zol tán, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 400 lej (1 arany és 1 ezüst),
Lipcsey Magda, Nagybánya – 15 lej (egyszerű), Móré Ambrus és Éva, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Berindán Emese, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Kulik
Mária Angela, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Ze leznik Erika, Nagybánya – 30
lej (3 db. egyszerű), Chira Éva, Nagybánya – 300 lej (arany), Név nélkül,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Bordás Lajos, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Bor -
dás Erna, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Had nagy- család, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Barcza-Likker Alíz, Bu da pest – 60 lej (1 db. bronz, 1 db. egyszerű).

Póló-eladásból származó bevétel: 4 890 lej és 16 100 fo rint
Bögre-eladásból származó bevétel: 2 655 lej és 16 500 fo rint
Jótékonysági rendezvények bevétele: 1 560 lej
ÖSSZESEN 2014-2015: 45 315 lej, 196 700 fo rint és 2 430 euró 

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

Ambrus At tila:

Becsben tartani
vagy pincében?

Azon a napon, amikor a Szenátus
úgy döntött, no vem ber 13. lehet a Ma -
g yar Nyelv Napja Romániában is, a
szlovéniai Muravidékről a horvátor -
szági Eszékre, onnan a vajdasági Új -
vidékre tartottam. Így mit sem tudtam
a szenátusi döntésről, ám ottani mag yar
újságíró kollégáimmal az anyanyelv
megőrzésének szükségességéről, meg -
tartásának lehetőségéről, elvesz tésé -
nek valóságáról beszélgettünk.

Szlovéniában – ahol a hivata los sá -
gok és számos muravidéki mag yar sze -
rint is a mag yar kérdést példamu ta tó -
an megoldották – 1958 óta nincs  ma -
gyar nyelvű oktatás. A tanórák két -
nyel vűek, harminc percig szlovénül,
tizenöt percig magyarul ismerkednek 
a diákok a fák, virágok, madarak, az
égitestek, vegyi anyagok nevével, az
emberi test részeivel. Legalábbis így
kellene lennie a törvény előírása sze -
rint. Valójában azonban gyakran nem 
váltanak át magyarra, hiszen ez a ta -
nárnak és gyereknek is ké nyel me sebb.
Ennek az eredménye pedig az, hogy
az 1958-ban számlált 24 ezer mag yar
helyett már csak mintegy hatezren vál -
lalják a kisebbségi sorsot, noha leg a -
lább másfélszer ennyien vannak.

Horvátországban akár egy gye rek -
nek is indítanak mag yar tannyelvű kö -
zépiskolai osztályt, ha a szülők kérik.
Nem feltétlenül kisebbség-barátság -
ból, inkább következetes törvény alkal -
mazkodás miatt döntött így a horvát
kormány: az iskolához való jogot biz -
tosítja a szigeteken élő horvátoknak
és ez a jog megilleti a kisebbségeket
is. (A kelet-európai szokásnak meg fe -
lelően természetesen nem illeti meg a 
szerb kisebbséget is...) Az eszéki e -
gyetemen mag yar-történelem szak is
indult. Sokan azonban nem élnek a
lehetőséggel, úgy érzik, a horvát nyel -
vű oktatásnak számtalan előnye van.

Így érzik ezt a Vajdaságban is. Sza -
badkán, ahol a mag yar nyelv sze rel me -
se, Kosztolányi Dezső született, a ko -
rábbi évfolyamonkénti négy osztály
helyett már csak kettő indul.

A nyelvvesztés oka nem csak az
iskolaválasztás. A mag yar nyelv háttér -
be szorul a társadalmi élet minden te -
rületén, sőt a családban is. Vannak csa -
ládok, amelyekben a mag yar szülők
szlovénül, horvátul, szerbül vagy ro -
mánul beszélnek gyerekeikkel, s van -
nak, amelyekben valamiféle keverék
nyelven kommunikálnak – dehogy tár -
salognak vagy beszélgetnek. Az ilyen

típusú fele ápa fele víz kommuniká -
ci ónak a következménye az, hogy a fi -
atal kevéssé érti meg a körülötte levő
világot, leírni, elmondani érzéseit, vé -
leményét még kevésbé sem tudja.

Magyartanár meséli, hogy iroda -
lomórán rákérdezett a tizenkettedik
osztályban: mit jelent az, hogy nagy
becsben tartja. Egyetlen diák jelent ke -
zett: azt, hogy tágas pincében (romá nul:
beci) tárolja.

Nos, ezért van szükség a Mag yar
nyelv napjára, hogy évente legalább
egyszer iskolákban és a sajtóban be -
széljenek értékéről, szépségéről, egye -
dülállóságáról, arról, hogy ez öröksé -
günk, melyet eltékozolni bűn.

Az Európa Tanács 2001-et a Nyel -
vek európai évévé nyilvánította, hogy
felhívja a figyelmet az öreg konti nen -
sen beszélt nyelvek gazdagságára, ez -
zel mintegy azt sugallva, hogy az Eu -
rópai Unió szükségszerűen a nyelvek 
uniója is lesz, és egyik népnek sem kell
lemondania az általa természet sze rű -
en könnyedséggel használt anyanyel -
véről semmilyen nagyobb, nemzet kö -
zileg használt nyelv javára.

A mag yar Országgyűlés 2011 szep -
temberében nyilvánította a mag yar
nyelv napjává no vem ber 13-át, a ma -
g yar nyelvet az államigazgatásban és
a közoktatásban hivatalossá tevő 1844.
évi II. törvénycikk elfogadásának nap -
ját. Erdélyben is ez a dátum lesz a ma -
g yar nyelv ünnepe, ami talán hozzá -
já rul ahhoz, hogy a mag yar a min den -
napok nyelve maradjon.

Amikor ezeket a sorokat írom, jú -
nius 17-én múlt 98 éve, hogy Pusz ta -
ka maráson megszületett az erdélyi ma -
g yar irodalom legszebb szavú társa,
Sütő András. Méltatlanul nem olva sott
vallomásában, az Engedjétek hoz zám
jönni a szavakat című regényében az
anyanyelvet imbolygó kalitkaként lát -
tatja, szerinte szavaink pedig a kalit -
ka lakói: madarak. Az anyanyelv fog -
lyai vagyunk e szómadarak miatt, ma -
gunkat csak ezek segítségével fejez -
hetjük ki. Amire pedig nem lesz saját
szavunk, az elpártol tőlünk, hiába bi -
zonygatja bárki, hogy a tulajdonod.

Ezért kell magunkhoz engedni a
szavakat. Ezért kell egy nap, amelyen 
erre hangsúlyozottan figyelmeztetni
tudjuk azokat, akik az asszimiláció és 
a globalizáció kínálta állehetősé ge -
kért önként mondanak le örökségük
birtokbavételéről.

A no vem ber 13-iki nyelvünnepre pe -
dig kötelességünk az év minden nap -
ján felkészülni, így talán megtörténik 
az, ami Kosztolányi szerint sohasem
történt meg: mi magyarok fel tudtunk 
emelkedni odáig, hogy érdektelenül - 
haszon nélkül - szeressük a nyelvet.

(maszol.ro)
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 Feketeribizli és szeder:
 a fogínygyulladás gyógyítói

Biztos, hogy helyesen mosunk fogat? Nem csak a rendszertelen
fogmosás, de a túl erős dörzsölés is okozhat fogínygyulladást. Lás -
suk, milyen természetes gyógymódokkal orvosolhatjuk!

Ha rendszertelen a fogmo -
sás, a baktériumok átterjednek
a fogínyszélekre, ahol gyulla -
dást okoznak. A szaksze rűt -
len, túl erőteljes fogmosás, a
túl kemény vagy elhasznált
fog kefe is felsértheti a fogínyt.

Általános tudnivalók
a fogínygyulladásról
A szájban sok különféle bak -

térium él. Ezek megtelep sze -
nek a fogak felületén, keve -

red nek az ételmaradványokkal, és rövid időn belül foglepedék, úgynevezett
plakk kialakulásához vezetnek. Ha rendszertelen a fogmosás, a baktériumok
átterjednek a fogínyszélekre, ahol gyulladást okoznak. 

Gyulladás kialakulhat úgy is, ha nem megfelelő fogkefét használunk: fel sért -
jük az ínyünket, és a baktériumok megtelepedhetnek a mikrosérülésekben. A fog -
ínygyulladás kialakulásának kedvez a hormoningadozás, például serdülőkorban, 
terhesség és változókor idején, de alapja lehet a C-vi ta min-hiány, a cukorbe teg -
ség, a fogszuvasodás és a dohányzás.

Fogínygyulladás tünetei
Vörös, duzzadt fogíny, amely kissé felpuhul. Ez gyakran fogínyvérzéssel, rit -

kábban fájdalommal jár. A természetes gyógymódok alkalmazása mellett orvos -
hoz kell fordulnunk, ha régóta tartó fogínyvérzés és fájdalom, valamint a fogak
érezhető lazulását tapasztaljuk. Lehetséges szövődménye a parodontitis (fog
körüli gyulladás), szájnyálkahártya-gyulladás.

Természetes gyógymódok fogínygyulladásra
• Reggel és este fogmosás után 1-2 percig öblögessünk mirhából, kamillából

vagy zsályából készült teával, a folyadékot szívjuk át a fogak között és “rágjuk”,
majd köpjük ki, és utána ne öblítsük ki a szánkat.

• A következő növényekből is készíthetünk teát: szederlevél, tölgyfakéreg,
palástfű, csodamogyoró-kéreg, kamilla, ratanhiagyökér vagy fekete ribizli le -
vele.

• Tehetünk 4 csepp teafaolajat egy pohár vízbe öblögetéshez.
• Öblögetéshez, bedörzsöléshez a gyógyszerésztől is kérhetünk tanácsot. A

mirhával, zsályával, kamillával, borsmentával, szegfűszegolajjal készült termé -
kek javallottak.

• A természetes gyógymódok mellett fontos az is, hogy minden étkezés után
alaposan mossunk fogat! Legalább háromhavonta cseréljünk fogkefét, hogy ne
telepedjen meg rajta túl sok baktérium. A fogkefét használat után forró vízzel
ala posan öblítsük át, erősen rázzuk ki, majd fejjel fölfelé szárítsuk. Puha fogke -
fét használjunk, fogmosáskor fontos, hogy lágyan és kitartóan masszírozzuk a
fogínyt.

• A fogak közötti réseket mindennap tisztítsuk ki fogselyemmel (szűk rések -
nél viaszozottat használjunk) vagy speciális kefécskével, ami fogorvostól vagy
gyógyszertárból beszerezhető.

• Lehetőleg tartózkodjunk az édesített italoktól, beleértve a tiszta gyü mölcs -
leveket is. Savas ételek, italok fogyasztása után várjunk egy órát a fogmosással,
mivel a sav átmenetileg felpuhítja a fogzománcot. (hazipatika.com)

Recept

Pirított csirkemáj
Ennek a pirított csirkemájnak

két nagy előnye van: nagyon finom 
és könnyen elkészíthető.

Hozzávalók:
• 50 dkg csirkemáj
• 3 ek olaj
• 1 közepes vöröshagyma
• majoránna
• pirospaprika
• só, bors

Elkészítés: A vöröshagymát fonnyasszuk meg a forró olajban. Ehhez adjuk
hozzá az alaposan megtisztított és kissé felaprított csirkemájat. Kevergetve pirít -
suk meg, közben pedig ízesítsük sóval, borssal, majoránnával és egy csipet pi -
ros paprikával. Krumplipürével vagy főtt burgonyával érdemes tálalni.

                          (femcafe.hu)

6 végzetes hiba, amit az
álláskeresés fázisaiban elkövetsz
 (Folytatás előző lapszámunkból) Az álláskeresés nem mindig

lélekemlő és vidám, sok csalódás és kudarc érheti közben az
embert. Nagyon könnyű bakikat elkö vetni a folyamat különböző
fázisaiban; most azt összegezzük, mire kell figyelni egy-egy állo -
másnál.

Személyes interjú
A személyes interjúkon a hibafaktor nem 

kevés, könnyen bele lehet futni egy-egy
kellemetlen helyzetbe. Az első a késés, amit 
mindenképpen kerüljünk el, nagyon rossz
benyomást tehetünk vele.

Szintén rontja az esélyeket, ha nem ké -
szü lünk fel a cégből, ahova jelentkezünk.
Gondolkodjunk el azon is, mi mit fogunk
kér dezni, mert ha nincsenek kérdéseink
vagy túl általános információkra kérdezünk
rá, az az érdeklődésünk hiányát mutatja.

Ne vágjunk a felvételiztetők szavába, hi -
ba, ha a magabiztosságot és a rámenősséget
összekeverjük az arroganciával.

Idegennyelvi teszt
Az idegennyelvi tesztek buktatót jelent -

het nek, ha nem készülünk fel rájuk. A leg na -
gyobb hiba, ha sokkal magasabb nyelvtu -
dást jelölünk meg az önéletrajzunkban,
mint amilyennel valójában rendelkezünk.

Ez ki fog derülni, és esélyes, hogy mindenki számára kínos pillanatokat ered -
ményezhet, valamint a hitelességünket is megkérdőjelezheti. Ezekkel a tesz tek -
kel kapcsolatban szintén gyakori hiba, ha valaki nem mer megszólalni, nem
tudja félretenni a félelmeit.

Az eredményre várva
Amikor sikerül végigvinnünk minden kört a kiválasztási folyamat során, kö -

vetkezik az egyik legidegőrlőbb időszak: várni kell az eredményre.
Ne telefonálgassunk naponta, ne kérjük számon, ha még nem jelentkeztek.

Helyette írjunk egy levelet, amiben megköszönjük a lehetőséget, hogy szemé -
lye sen meghallgattak minket.

Megírhatjuk azt is, hogy bízunk benne, minket választanak, mert az interjú
után még inkább megerősödött az a szándékunk, hogy ennél a cégnél szeretnénk
dolgozni. (men.hu)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

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

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

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

• 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.
Irány ár 57 000 Euró. Tel. 0735501529

 MEGEMLÉKEZÉS

„Tudom, hogy meghaltál, / még
ma sem értem én; / de nem hiszem, /
hogy pár kavics / mindörökre be -
zárhat, / és hogy föld alatt a hazád a 
házad, / ugyan hogy érteném.”
(Szabó Magda)

Fájó szívvel emlékezünk
KÓSA SÁNDOR CSABA

halálának 7. évfordulóján.
Szerető családod 

Június 15-én volt 6 hete annak a
szo morú napnak, hogy szeretett édes -
anyám

KATONA ANNA
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott. Bánatos leánya Kati

Fájó szívvel emlékezünk, 3 éve
an nak a szomorú napnak, amikor a
drága férj, édesapa, nagyapa és após

DÉCSEY ZOLTÁN
Örökre itt hagyta szeretteit. 
Emlékét kegyelettel őrzi a

bánatos család.

Örökké szívünkben hordunk téged

MISZNER OTTÓ
aki egy éve távoztál szerető csa -

lá dod köréből, és nagyon hiányzol!
A gyászoló család.

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezem arra a 20 évvel ezelőtti
június 20-ra, amikor szeretett
édesapám, a kol tói

TÉGLÁS SÁNDOR
szerető szíve utolsót dobbant,

szor gos keze örökre megpihent.
„Becsület, őszinteség szerényen /

vib rált Őbenne mindig …/ Lelkembe
plán tálta, / s nem csak sejtjeimbe. /
Taní tott: legyek egyenes tartású, /
igaz sá gom páncélja / lelkemnek
pajzsa legyen.”

Emlékét kegyelettel őrzi
bánatos fia.

Fájó szívvel és soha el nem
múló sze retettel emlékezünk

LES GYÖRGY IMRÉRE
Emléke legyen áldott, nyugalma

bé kés. Felesége és gyermekei
családja ik kal. 

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

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb június 25-én

NYÍRBÁTOR
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb július 2-án.
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.

Tersánszky
Könyvtár

JÚLIUSBAN ZÁRVA!

Tel: 0362-401260

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

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított és bővített ki -
a dás! Érdeklődni lehet a Teleki Ma -
g yar Házban, vagy a +40262212668, 
+40744919166 tele fonszá mo kon.
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Dan Petrescu lett az ASA edzője 
„Végre lezárult a Dan Petrescu és a Marosvásárhelyi ASA- fő sze -

replésével játszódó szappanopera” – fogalmazott Dan Petres cu, aki
csütörtökön immár a bajnoki ezüstérmes vezetőedzőjeként tartott
sajtótájékoztatót a klub új ügyvezető elnöke, Bogdan Mara és az
élvonalbeli együttessel szerződést hosszabbító csapatkapitány, Gabi
Muresan társaságában.

A korábban az Urziceni-nyel arany -
ér met szerző szakember hivatalos be -
mutatásakor elárulta, hogy Angliából is
kapott ajánlatot, de nem érezte, hogy ott
annyira akarnák, mint az ASA-nál, e zért
írt végül alá három évre a Maros-parti
piros-kékekkel.

„Örülök, hogy egy olyan csapathoz
kerültem, amelyik izgalmassá tette az el -
múlt szezont” – szögezte le. Rámu ta tott,
hogy a következő idényben már na gyob -
bak az elvárások, már nem csak az él -
vonalban való bennmaradás a tét, ha nem 
az élmezőny és az Európa Liga cso port -
körébe jutás.

Az ASA tavalyi sikerei, de sze mé lye
is nagyobb bizonyítási vágyra ösztönzi 
majd ellenfeleiket, ezért szerinte a „nyo -
más” többnyire rajtuk lesz. „Nagyon ne -
héz lesz megismételni a tavalyi telje sít -
ményt, de nem lehetetlen. Kevés időnk 
van felkészülni, hiszen alig három he tünk
van a Szuperkupáig és az EL-se lej te -
ző kig. Remélem, hogy a vezetőségnek
lesz hozzám türelme” – magyarázta.

Azt a szerződését meghosszabbító
csapatkapitány, Gabi Muresan is elis -
merte, hogy ők bármennyire is sze ret -
nék, hogy minél jobban teljesítsenek az
EL-ben, ehhez csapat kell. Petrescu és
Bogdan Mara is megtartaná a tavalyi
keret 70% százalékát, hogy új érke zők kel

erősítve építsenek versenyképes ke retet.
„Remélem, hogy a többiek is Gabi

példáját követik majd. Azt hiszem, egy -
értelmű, hogy többet akarunk elérni, mint
legutóbb, de nem kell megszállottan a baj -
noki címre összpontosítani. Lépésről lé -
pésre kell haladnunk” – állapította meg 
Mara, hozzátéve, hogy reményei sze -
rint pár nap múlva már csapat be mu ta tót
is tarthatnak újonnan érkezett fut ball is -
tákkal.

Gigel Bucur viszont egészen bizto -
san nem lesz az ASA játékosa, mert bár -
mennyire is szerette volna Petrescu, a
futballista hosszabbított a Kubannal, és
olyan szerződése van, amellyel a ro mán 
ezüstérmes nem tudott volna ver seny -
be szállni. Luchinra nem tart igényt, a -
zokról a labdarúgókról pedig, akikkel
tárgyalásokat folytatnak, nem akart be -
szélni. Mint ahogy a keretről és annak
esélyeiről is majd csak annak össze áll -
ta után nyilatkozik.

Jelezték, az ASA utánpótlás építés sel
is foglalkozik majd: „keresgél” a kör -
nyékbeli tehetséges fiatalok után, de aho -
gyan azt Petrescu leszögezte: „a helyi
fiatalok nevelése nagyon fontos, de ők
csak akkor fejlődhetnek, ha vannak mel -
lettük olyan tapasztalt példaképek, mint
amilyen Sepsi László vagy Gabi Mu -
resan”. (A Krónika nyomán)

„Magyaros” hajrá,
román pont az

Eb-selejtezőkben 
Ismét a hajráig kellett ugyan várni a mag yar gólra, de a finnek el len

idegenben végül kiharcolt három pontjával Dárdai Pál le gény sége
megerősítette harmadik helyét a 2016-os labda rú gó- Euró pa- bajnoki
selejtezőcsoportban. A hatos élén változatlanul Románia áll, de a
belfasti döntetlen változatlanul hagyta a második helyen tanyázó
észak-írekkel szembeni egypontos előnyét.  

Veretlenségét megőrizve, csoport el -
ső maradt Románia a 2016-os lab da rú -
gó-Európa-bajnoki selejtező hétvégi ha -
todik fordulóját követően, de a Bel fast -
ban jegyzett gól nélküli döntetlennel nem
tudott meglépni a második helyen álló
észak-írektől.

Anghel Iordănescu szövetségi kapi -
tány – mint később elmondta – többet
várt tanítványaitól, sajnálja, hogy azok 
nem tudtak kikerülni az ellenfél nyo má -
sa alól. Ez különösképp a második fél i -
dőre volt jellemző, amikor is Tătăru sa -
nunak többször „munkába kellett áll nia”
annak érdekében, hogy hálójuk érin tet -
len maradjon. Mert miközben az első já -
tékrészben még voltak pillanatok, ami -
kor a vendégek érvényesítették akara tu -
kat, és Torje vagy Chipciu révén meg -
iz zasztották McGovern kapust, a térfél -
cserét követően gyakorlatilag csak egyet -
len igazán veszélyes helyzetig jutottak. 
A védelem azonban állta a sarat, és bár
Iordănescu szerint ellenfelük felfej lő -
dött, az észak-írek annyira nem voltak
hatékonyak, hogy a selejte zőso rozat ban
most először ne veszítsenek pontokat
hazai közönségük előtt.

Huszárvágás Helsinkiben
Szeptemberben  azzal a mag yar vá -

lo gatottal játszik idegenben Románia,
amely a Finnországban kiharcolt 1-0-s
győzelmével nem pusztán megerő sítet -
te harmadik helyét az F csoportban, ha -
nem – a belfasti döntetlen segítségével
– közelebb került az első két helye zett -
hez. Dárdai Pál szövetségi kapitány ta -
nítványai bátran kezdtek Helsinkiben,
és miután egy finn kezezést büntet le nül
hagyott a szlovén bíró, ostrom alá vet -
ték a hazai ka put.

Ezek az akciók nem jártak ugyan e -
redménnyel, de összességében minden -
ben a magyarok voltak hatéko nyab bak.
Királynak csupán Eremenko erős lövé -
sénél, a 65. percben volt szüksége bra -
vúrra a hárításhoz. A három pontot érő
mag yar gólig ismét a hajráig kellett vár -
ni: Stieber a 82. percben – szinte percre 
pontosan lekoppintva a két csapat bu -
dapesti összecsapásának eseményeit, a -
mikor is Gera döntötte el a meccset –
bombázta a kapuba a labdát. A ma gya -
rok szakvezetője külön gratulált ehhez
a technikailag rendkívül nehéz lövés
tökéletes végrehajtásához. „A szezon
végén huszáros hajrát vágtak le a fiúk,
le a kalappal előttük! Nagyon szerve zett
és jó finn csapatot sikerült meglepnünk 
a labdatartással. Végig kontrolláltuk az 
első félidőt, megvolt a két-három nagy
helyzet is, de kimaradtak. A szünet u tán
a finnek 15-20 percig jobbak voltak, u -
tána rátettünk még egy lapáttal” – érté -
kelt Dárdai. „A követező két meccsen
megszorongathatjuk a két nagy rivá -
list. Viszont azt ki kell tűzni, hogy meg -
próbáljuk a második helyet elérni” –
nyilatkozta a fiatal tréner.

Folytatásos görög dráma
Miközben a magyaroknak sikerült

megkapaszkodniuk a hatos élmező nyé -
ben, addig az Európa-bajnoki selejte zők
sorsolásakor még a legfőbb esélyesnek 
kikiáltott görög csapat kudarcsorozata
Tórshavnban is folytatódott, ugyanis a
Feröer-szigetekiek hazai közönségük e -
lőtt is megismételték tavalyi sikerüket.

Lars Olsen szövetségi kapitány vá -
lo gatottja most 2-1-re nyert, és így az
összetettben immár hat ponttal a ne gye -
dik a finnek és a változatlanul nye ret len
hellének előtt. Utóbbiaknak reális esé -
lyük már nem maradt az Eb-rész vé tel -
re, az élen álló román, észak-ír és mag -
yar csapat között viszont még nyitott a
harc az első két helyért.

F CSOPORT:
Finnország–Magyarország 0-1, É szak-

Írország–Románia 0-0, Ferö er-Görög -
ország 2-1.

Az F csoport állása:
1. Románia 6 4 2 0 7-1 14
2. Észak-Írország 6 4 1 1 8-4 13
3. Magyarország 6 3 2 1 5-3 11
4. Feröer-szigetek 6 2 0 4 4-8 6
5. Finnország 6 1 1 4 5-8 4
6. Görögország 6 0 2 4 2-7 2
További eredmények:
A CSOPORT: Kazahsztán-Törökor -

szág 0-1, Izland–Csehország 2-1, Lett -
or szág–Hollandia 0-2. Az állás: 1. Iz -
land 15 pont, 2. Csehország 13, 3. Hol -
landia 10, 4. Törökország 8, 5. Lettor -
szág 3, 6. Kazahsztán 1.

B CSOPORT: An dorra–Ciprus 1-3, 
Bosznia-Hercegovina–Izrael 3-1, Wa -
les–B el gium 1-0. Az állás: 1. Wales 14,
2. Bel gium 11, 3. Izrael 9, 4. Ciprus 9,
5. Bosznia 8, 6. An dorra 0.

D CSOPORT: Lengyelország–Grúzia
4-0, Írország–Skócia 1-1, Gibraltár- Né -
metország 0-7. Az állás: 1. Len gyel or -
szág 14, 2. Németország 13, 3. Skócia 11,
4. Írország 9, 5. Grúzia 3, 6. Gibraltár 0.

H CSOPORT: Horvátor szág–O -
laszország 0-0, Málta–Bulgária 0-1, Nor -
végia–Azerbajdzsán 0-0. Az állás: 1. Hor -
vátország 14, 2. Olaszország 12, 3. Nor -
végia 10, 4. Bulgária 8, 5. Azerbajd zsán
4, 6. Málta 1.

I CSOPORT: Örményország- Por tu -
gália 2-3, Dánia–Szerbia 2-0. Az állás:
1. Portugália 12, 2. Dánia 10, 3. Al bá -
nia 7, 4. Szerbia 1 (3 pont levonásával
büntetve), 5. Örményország 1.

(A Krónika nyomán)

Női kézi: nagyon rezgett a léc, de
kijutott a vébére a Ryde-csapat
Szerbia női kézilabdaválogatottja majdnem elrontotta a román

kézisek továbbjutását az új kolozsvári sportcsarnokba ünnepelni ér -
kező 7000 em ber örömét. A dél-nugati szomszédok 28-24-re nyer tek,
de a dániai vébére ennek ellenére a Ryde-csapat jutott ki, ugyan is az
odavágót Neaguék 32-26-ra nyerték. 

Az előző kiírás ezüstérmesének a ha -
zai 32–26-os vereség után kisebb cso dá -
ra volt szüksége, de egy félidő után
még inkább nőtt a különbség a felek
között (12–11). A szerbek egy 4–0-s so -
rozattal fordítottak (12–15), és már négy -
gyel is vezettek (13–17), de az utolsó
negyedórára már csak kétgólos vendég -
előnnyel érkeztek a felek (17–19).

A vendégek az 53. perc elején kar -
nyújtásnyira kerültek a hátrány ledol go -
zásához (20–25), de az emberelőnybe
kerülő románok visszajöttek mínusz há -
romra (22–25), és bár másfél perccel a
vége előtt Rajovicsék ismét öttel vezet -
tek (23–28), a csoda nem jött össze
(24–28). 

Női kézilabda világbajnoki selej te -
zők, visszavágók:

Oroszország-Németország 27- 26 (13-
10), tj.: Oroszország, kettős győze lem -
mel, 49-46-os összesítéssel.

Románia-Szerbia 24-28 (12-11), tj.: 
Románia, 56-54-es összesítéssel.

Szlovénia-Franciaország 21-27 (10-
 14), tj.: Franciaország, kettős győze lem -
mel, 54–41-es összesítéssel

Magyarország-Ausztria 41-24 (17-
 10) továbbjutott: a mag yar válogatott
kettős győzelemmel, 74-44-es össze sí -
téssel. (maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Anghel Iordănescu

Dan Petrescu


