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Köszönjük!
A BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ-t

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

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

Számlaszám: RON:
RO69OTPV350000080625RO01

A Teleki Napok részletes programja
MÁJUS 13., SZERDA

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Megnyitó

Erdély térképeit ismer tető könyv be -
mutató és kiállítás. Petelei Klára: Des -

crip tio Transylvaniae, azaz Erdély leí -
rá sa. Vendégeink: Feiszt György törté -
nész-levéltáros (Szombathely), Gróf Lász -
ló térképtörténész, a Brit Királyi Föld -
rajzi Társaság tagja (Ox ford). A ren dez -
vényt köszönti: Tamás Sándor térkép -
gyűjtő, Kovászna Megye Tanácsának el -
nöke. Közreműködik a Németh László
Elméleti Líceum diákkórusa, Fülöp Gá -
bor karnagy vezetésével.

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Színházi est

Árva Bethlen Kata – Kocsis István
monodrámája. Előadja: Meister Éva szín -
művésznő (Erdély-Magyarország)

MÁJUS 15., PÉNTEK

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Gy. Szabó Béla emlékkiállítás

Vendégünk: Ferenczy Miklós ko lozs -
vári református esperes-lelkipásztor, a
hagyaték gondozója. Közreműködik a
Koltói Kamarakórus és a Teleki Mag yar
Ház egyesített énekkara, Fülöp Gábor
karnagy vezetésével, valamint a Prof -
Cafe Duett.

MÁJUS 16., SZOMBAT

10.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Konferencianap

Előadást tartanak: Dr. Prof. Dö vé -
nyi Zoltán egyetemi tanár, Pécsi Tu do -
mányegyetem, Természettudományi Kar 
– Teleki Pál, a geográfus; Szavári At tila
(tanár – I. Béla Gimnázium, Szekszárd)
– Teleki Pál Erdélye; Balogh Béla ny.
levéltáros, Nagybánya – Megemlékezés
az 50 éve elhunyt Szász Károly nagy bá -
nyai művészettörténészről.

***

Író-olvasó találkozó
„Szerelmes hősök – hős szerel me -

sek”
Vendégünk: Nyáry Krisztián, könyv -

kiadó, író, irodalomtörténész, az Így sze -
rettek ők és az Igazi hősök című köny -
vek szerzője

16.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Várfalséta – városnéző barangolás

Balogh Béla ny. levéltáros veze té -
sé vel járhatjuk végig Nagybánya haj da -

ni várfalainak nyomvonalát, s hall ha tunk
izgalmas történeteket a város múlt já ról,
épületeiről.

Tisztelgés és koszorúzás gróf Tele -
ki Sándor nagybányai szobránál, va -
lamint Szász Károly síremlékénél.

19.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Borkóstoló & vacsora

Vendégünk a Csányi Pincészet, a Te -
leki Zsigmond által 1881-ben alapított
Cha teau Teleki Borászat utódja, a nép -
szerű Teleki, illetve Cha teau Teleki bo -
rok termelője.

MÁJUS 17., VASÁRNAP

10.00 óra – Krisztus Király római 
katolikus templom (folyt. a 2. old.)

Sajtóközlemény
A Megyei Képzőművészeti Múzeum

(Nagybánya, Május 1 utca, 8. szám) prog -
ram és mar ket ing irodájának a vezetője, 
dr. Ioan Anghel Negrean tájékoztatja a
kedves érdeklődőket, hogy május 1-je
és 5-e között az inézmény a következő
pro gram szerint várja a látogatókat:

- pénteken, azaz ma zárva lesz az intézmény
- május 2-án és 3-án, azaz szombaton és va sár nap a meg szo kott pro gram lesz 

ér vényben, azaz 10 és 16.30 óra között lesz nyitva a nagy közönség előtt a mú ze -
um

- május 4-én, azaz hétfőn zárva lesz a nagyközönség előtt az intézmény
Keddtől térnek vissza a megszokott programhoz.

Hazatalálás - előadássorozat:
„Gyerekeinkról van szó!"

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

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

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

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

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

WEÖRES SÁNDOR:

Buba éneke*
Ó ha cinke volnék,

Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban

Énekelnék -
Minden este

Morzsára, buzára
Visszaszállnék

Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
Mindig fújnék,

Minden bő kabátba
Belebújnék -
Nyári éjen,

Fehér holdsütésben
Elcsitulnék

Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
Kerek égen,

Csorogna a földre
Sárga fényem -
Jaj, de onnan

Vissza sose járnék,
Anyám nélkül

Mindig sírdogálnék. 

* Anyák Napja alkalmából e vers sel
szeretnénk köszönteni az Édesanyákat.

Misztótfalui szoboravató ünnepség: Dr. Kövér László, az Országgyűlés
elnöke mond beszédet. (Fotó: Hideg Ber na dette - Duna Televízió)
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Egyházi hírek
*A Nagybánya-újvárosi Refor má -

tus Egyházközség templomaban Ghâta
Cosmin, Bogman Alina, Olar Roland és 
Wald Hajnalka tartották keresztvíz alá
Augustin András és Covaci Niculina
kisfiát, aki a keresztségben az András
nevet kapta.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Zsoldos Vasile testvé rün -
ket, akit 77 évesen szólított magához
az Úr és Guleaş Mărioara asszony test -
vérünket, aki 59 évesen távozott kö zü -
lünk. Nyugodjanak békében!

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia programjai:

- Lourdes-i zarándoklat 2015. jú li -
us 7-15. között, mely LOURDES, NE -
VERS, EINSIEDELN helységeket érint -
ve eljut Monacoba és Marseillebe is. A 
zarándoklat lelkivezetője Szmutku Ró -
bert plébános. 9 nap/8 éjszakai szál lás -
sal (8 reggeli, 4 vacsora): 700 Ä/fő.

Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról a kora

hajnali órákban. Utazás a tranzit szál lás ra.
2. nap: Varázslatos hegyek, tavak

mellett haladva érkezünk a délutáni ó rák -

ban Einsiedelnbe.  A kegyhely a ben cés
rend gondozásában van, lenyűgöző szép -
ségű a bazilika, melyben tiszteletünket
tesszük a Fekete Ma donna kegyszobra
előtt. Szentmisét tartunk, majd ke reszt -
út. Szállásfoglalás.

3. nap: Folytatjuk utunkat Fran ci a -
ország felé. Útközben megállunk Pa ray-
 le-Monialban, ahol ellátogatunk abba a 
kolostorkápolnába, melyben Alacoque 
Szent Margit nyugszik, s ahonnan elin -
dult a Jézus Szíve-tisztelet. Szentmise.
Továbbutazás, érkezés Neversbe az es -
ti órákban. Vacsora.

4. nap: Szentmisét mutatunk be, a ká -
polnában Szent Bernadett romlatlan ál -
lapotban megmaradt testét láthatjuk. A 
kolostor kertjében Bernadett nyom do -
kain sétálunk és elmélkedünk. Utazás to -
vább Közép-Franciaországon keresz tül
a Pireneusok lábánál fekvő kisvárosba, 
Lourdesba. Szállásfoglalás, 2 éjszakai
szállás Lourdesban. Vacsora.

5. nap: Egész napos programok a kegy -
helyen. Szentmisét tartunk, majd a Ber -
nadett-ház, a szülői ház és a börtön meg -
tekintése. Peyramale plébános sírja, s
láthatjuk azt a keresztelőkutat, melynél 
Bernadettet megkeresztelték. Délután sza -
bad pro gram, illetve részt veszünk a be -
tegek körmenetén. Este vacsora, majd

részt veszünk a gyertyás körmeneten.
6. nap: Szentmise után végigjárjuk

a keresztutat, majd szabadidő, s a déli ó -
rákban indulunk Mar seille-be. Szállás -
foglalás a városban vagy környékén.

7. nap: Marseilleben megtekintjük
a város legmagasabb pontján épült
No tre-Dame de la Garde-bazilikát. A
templom a tengerészek, az utazók és a
motorkerékpárosok szentélye. Külön le -
gessége a sok száz fogadalmi ajándék:
elsősorban hajó- és repülőmodellek, fest -
mények. Délután Európa leg gazda gabb
miniállamába, Monacóba látogatunk.
Láthatjuk a hercegi palotát, majd a ka -
tedrálist, a városházát, és az Igaz ság ü -
gyi palotát. Séta Monte Carloban, a hol
a világhírű Kaszinó mellett megcso dál -
juk a Café de Paris és a Ho tel de Paris
épületét. Utazás a Ligur-tengerparti szál -
láshelyre. 

8. nap: Folytatjuk utunkat Lido di Je -
solóba, az Adriai-tenger közkedvelt ü dü -
lővárosába, szállásfoglalás. Délután sza -
bad pro gram, pihenés, vásárlási lehe tő -
ség. A városban számtalan étterem, piz -
zéria, üzlet várja a vendégeket. Este va -
csora.

9. nap: Utazás hazáig, útközben meg -
állunk Trojanéban, ahol megkós tol hat -
juk a méltán híres és nagyméretű, fi nom

fánkot. Érkezés Nagybányára a hajnali 
órákban.

Belépődíjak: kb. 12 Ä/fő.
A részvételi díj nem tartalmazza az

utasbiztosítás díját, mindenki egyé ni leg
kösse meg, enélkül ne induljon útnak!

Az elhelyezés 2/3 ágyas, zu hany zós, 
WC-s középkategóriájú szállodákban
történik. (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.

A Teleki Napok részletes programja
- folytatás az első oldalról -

– Ünnepi záróistentisztelet, a Te -
leki Ösztöndíjak, Teleki Emlék pla -
kettek átadása

12.00 óra: Emlékhelytúra
– A Nagybánya-környéki Tele ki-

 em lékhelyek felkeresése;
– Tisztelgés és koszorúzás gróf Te -

leki Sándor koltói szobránál és sírem -
lékénél

A rendezvény állandó meghívottai:
Kecskeméti Huszárok Hagyo mány -

őrző Egyesülete, Kiskun- Huszár és Hon -
véd Hagyományőr Egyesület.

Szombaton 10-19 óra között:

Könyvvásár: Erdélyi Virtuális An -
tikvárium és Könyvesbolt; Idea Könyv -
tér, Kolozsvár

A programváltoztatás jogát fenn tart -
juk!

A belépés ingyenes (kivéve a bor -
kóstolót)! Adományokat a rendezvény
támogatására köszönettel elfogadunk, a
Ház irodájában vagy a rendez vény hely -

színeken kihelyezett perselyekbe. A szom -
bati Borkóstolóval és a vasárnapi Em -
lék helytúrával kapcsolatban érdek lőd -
ni lehet a Teleki Mag yar Házban.

A 2015. évi Teleki Napokat a Com -

munitas Alapítvány és az RMDSz is tá -
mogatja!

Szeretettel várjuk minden
lélekben vagy valóságosan is

nagybányai, bányavidéki, vagy
innen elszármazott barátunkat!

Mályfa (májusfa) állítása az
„eladólányok” kapujába

A múlt század elején kedves szokás volt
Magyarláposon az ún. „mályfa” állítása má -
jus elseje éjszakáján.

A fiatal, sudár-egyenes, 2-3 m magas nyír  -
fa-csemetét a legények kiválasztották, ki vág -
ták, szekérre rakták és így hozták a Nyíres
nevű domboldal hatalmas erdejéből. Ma radt
ott még bőven fa, legalább kiritkították a sű -
rűséget.

Megbeszélték a csoportok, melyik fiú me -
lyik lánynak a kapujára erősíti a nyír cse -
metét, így nem történt nézeteltérés...

Megfogadtak zenészeket, mert ez az e -
se mény „éjjelizenével” járt. Nem sok lány -
nak volt része ebben a „kitüntetésben”. Az
illetékes család ablaka alatt felcsendült éj -
fél táján a dal: „Csak egy kislány van a
világon...” Jól emlékszem mindenre - úgy 4-
 5 éves lehettem -, amikor két eladósorban
le vő nagynéném részesült ebben a megtiszteltetésben. (Édesanyám két hú gá -
ról van szó.)

Ha az ifjú megfelelt a család elvárásainak, elfogadták (ha nem, nem), há -
romszor gyufát gyújtottak a szobában. Ez volt a jel.

Reggel boldogan vették szemügyre az ajándékfát, mert ágai között apró meg -
lepetések rejtőzködtek.

A következő vasárnap műsoros előadás volt, amit a helybeli fiatal ama tőr
színjátszók rendeztek. Színvonalas színdarabbal, énekes-verses össze állítás -
sal készültek erre a napra. Hosszú lenne felsorolni a címeket. Pl.  A bor, Falu
rossza, Élet az uborkafán stb.

Előadás után bált rendeztek, ahol mi, gyermekek - soron kívül - részt ve -
het tünk ezen az emlékezetes eseményen.

Mindenkinek volt párja, harag nem esett, verekedésre nem emlékszem. E -
gyütt mulatott mag yar, román, zsidó a legnagyobb egyetértésben.

Közben a szülők a bálterem falai körül felállított asztaloknál szórakoztak,
tréfálkoztak, az otthoni „batyu”-ból kinálgattak, falatoztak, koccintgattak. E gye -
sek bizony pleytkáltak. Megszólták a „petrezselymet áruló” leánykákat, de i -
lyen kevés volt.

Éjfél után elálmosodtunk, mások is elfáradtak, így: „...Véget vetnek a ze -
né nek, Hazamennek a legények...”, nem csak a legények, de mindenki!

Hiszen hétfőn munkanap van, helyt kell állni ott is. (Nem csak a bálban.)
Az önfeledt ifjúság észre sem vette, hogy vészterhes, sötét felhők gyülekeznek
Eu rópa felett. Közeledik ránktörni a gyilkos, értelmetlen II. világháború...

Csornainé Breuer Erzsébet, Magyarlápos

Magyarlápos, 1935. Önfeledt
öröm a „Mályfa" láttán.

A hét mottója:

,,A hagyomány nem azt jelenti, hogy az
élők halottak - azt jelenti, hogy a ha lot -
tak élnek.” (Maurice Har old Macmillan)
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (12.)
Varga Seregi Kinga volt némethlászlós

levele a leendő némethlászlósoknak:
Négy évet jártam a Németh László

El méleti Líceum humán (C) osztá lyá ba. 
Ez olyan négy év volt, ami igazán fe led -
hetetlen emlékeket hagyott maga után.
Nem csak szoros barátságokat kötöt tem
vagy épp egy közösség tagjaként érez -
tem magam, hanem abban is segített,
hogy megismerjem önmagam.

Volt ott négy év alatt minden: buli,
ta nu lás, versenyek, színjátszás, ének lés,
a Medáliák irodalmi körhöz tartozás. A 

felejthetetelen gólyabálok, több iro dal -
mi verseny a városban, valamint a vá ro  -
son kívül, ahonnan legtöbbször dí jak kal 
jöttünk haza. Mégis, ami így kilenc év
után leginkább megmaradt, az a sok u -
tazgatás és fellépés a Fülemile színját -
szó körrel kapcsolatos. Voltam a PADIF-
 on (Partiumi Színjátszó Fesztivál), ODIF-
 on (Országos Színjátszó Fesztivál), Ma -
gyarországon, és egy igen kellemes tur -
nén, ahol szinte egész Máramarost be -

jártuk és sok gyereket, felnőttet meg ne -
vettettünk. Így visszanézve igen moz -
galmas és aktív négy év volt.

XII. után három egyetemre jelent -
keztem Kolozsváron: jogra, nyelvekre
és újságíróira. Egyből mindháromra be -
jutottam, államira. Aztán azt válasz tot -
tam, amit kihívásnak gondoltam, és így 
újságíróira mentem. Amellett, hogy meg -
tanultam cikkeket írni, voltam egy hó -
napot külföldön is, ahol profi újság í rók -
kal találkoztam, és velük együtt fejlesz -
tet tem tudásomat. Mivel a televízió job -
ban bejött, több mint két évet a helyi, az -
az a nagybányai Szív küldi műsorban is 
szerepeltem.

Miután sikeresen befejeztem az e gye -
temet és szerencsésen levizsgáztam, el -
döntöttem, hogy újabb kihívásnak aka -
rok nekilátni, ami abszolút más volt, mint
amit addig csináltam. Így hát négy évre 
Görögországba költöztem, és csapat ve -
zetőként dolgoztam egy call centerben, 
ahol 32 emberkére felügyeltem.

Mivel közben eldöntöttem, hogy csa -
ládot is jó lenne alapítani, négy év Gö -
rögország után hazajöttünk férjemmel, 
és saját vállalkozásba kezdtünk. Emel -
lett boldog anyának is mondhatom ma -
gam, és jelenleg gyerekneveléssel foglal -

kozom, amit eddig a legnagyobb kihí -
vásnak tartok.

Összegezve tehát, annak ajánlanám
a Németh László Elméleti Líceumot, a -
ki szeretne tartozni valahova, aki meg
sze retné ismerni önmagát, valamint an -
nak, aki eredményekre hajt és szeret ki -
hívások elé nézni. Ha a Németh László
Líceumba jársz, képes vagy bármit kez -
deni az életeben, mert ez a lici a sok ol -
dalúság helye.

Varga Seregi Kinga

78 éves korában elhunyt Fekete Iván
Fekete Ivánnal 2004- ben talál koz -

tam először, amikor haza telepedett 
Amerikából. Egy igen közvetlen, sze -
rény, jellegzetesen feketeivános hu -
morú em ber benyomását keltette ben -
nem. Akkor egy hosszabb interjút is
készítettem Vele, amelyben egyebek 
mellett keserű szájízzel azt is el mond -
ta, hogy – bár a nagybányai Városi
Színház esztrádegyüttesének az ala -
pítótagja volt – nem hívták meg az
együttes fennállásának 25. évfordu -
lójára rendezett nagyszabású ün nep -
ségre. Az egyedüli művész, akit úgy -
mond ,,elfelejtettek” meghívni, az az 
akkor Amerikában élő Fekete Iván
volt. ,,Nem megyek olyan lako da lom -
ba, ahová nem vagyok hivatalos” –
mondta akkor fanyarul. Talán egye -
sek számára kényelmetlen lett volna
az ő jelenléte.

Fekete Iván karmesterként (vagy,
ahogy ő mondta: ,,kár mes ter ként”)
írta be nevét a Városi Színház tör té -
netébe, s arra volt a legbüszkébb, hogy
1979-ben sikerült szinte a nulláról in -
dulva létrehozni azt az esztrád e gyüt -
test, amelyik aztán számtalan or szá -
gos és nemzetközi sikert ért el. Nagy
utánajárással és sok álmatlan éj sza -
kával tudták beindítani a szekciót,
úgy, hogy kezdetben, a 79-80-as évek -
ben a szegényes technikai háttér is

nagy mértékben ,,beleszól” a sike rük -
be. Lassan azonban sikerült besze -
rezniük a szükséges technikai fel sze -
relést, és elérték azt, hogy két év múl -
va a műfaj klasszikusai, valósággal
rettegjenek tőlük. Nem alaptalanul, 
mivel a különféle országos verse nye -
ken négy-öt alkalommal is elvitték az
első díjat. Nem kis teljesítmény volt
ez, ugyanis a rivális színházaknak már
30-40 éves tapasztalat állt a hátuk mö -
gött, kivívtak maguknak egy hírne -
vet a műfajban. Ahol a nagybánya -
iak felléptek, 50- 100 méteres sorok
kígyóztak a jegypénztárak előtt. Ki -
vívták maguknak a szakma és a kö -
zönség elismerését.

Arra a kérdésemre, hogy mi kész -
tette arra, hogy zenei pályára álljon,
Fekete Iván így válaszolt: ,,Édes a pám
mérnök volt, Szatmáron volt gyára,
így szinte természetesnek vették, hogy
én is a mérnöki pályát fogom vá lasz -
tani. Hatodikos koromtól ebben a szel -
lemben nevelkedtem, gőzgép, vil lany -
motor meg hasonló dolgok készí té sé -
vel ütöttem agyon az időt. Ugyan ak -
kor minden valamirevaló szatmári
pol gári család zongoraórákra já rat -
ta a gyerekeket. Első osztályos ko rom -
tól jártam én is zongoraórákra, hú -
gommal együtt. 1946-47-ben apá mat
sajnos becsukták, mert akkor az volt 

a ,,módi”. Miután kiszabadult, bará -
tai tanácsolták neki, hogy lépjen le
Szatmárról. (…) Abban az időben a -
lakult Nagybányán a Ferolemn (ké sőbb
Ferometal), majd Băimă rea na, és a pám
lett ott a főmérnök. Az 50-es évek e -
lején ugyanis rehabilitálták. Miután
Nagybányára költöztünk, egy ideig
még kijárt hozzám Szatmárról a zon -
goratanárnő, majd a lutheránus pap 
felesége folytatta a tanításomat. 1954-
 ben elvégeztem a líceumot, s Te mes -
váron felvételiztem a mechanika szak -
ra. Hanem mikor készültem az első
szesszióra, hivattak a rektorátusra.
16-17 másik társammal együtt idéz -
tek be, s megszeppenve vártuk a fej -
leményeket. A rektor kifejtette, hogy
társadalmi hovatartozásunkat és «e -
gészségtelen» szociális helyzetünket
figyelembe véve, arra a következ te -
tésre jutottak, nem vagyunk méltók
erre a pályára. Az egyetemnek nincs
szüksége a hozzánk hasonló «rovott
múltú» pap, kulák és gyáros cse me -
tékre. Felajánlotta azonban, hogy át -
tesznek minket vizsga nélkül a Ma xim
Gorkij orosztanári szakára. Ketten él -
tek a «nagy» lehetőséggel. Bár zsen -
ge gyerekkorom óta orosztanár «sze -
rettem» volna lenni, mégis vissza tér -
tem Nagybányára, s beiratkoztam egy
marós-esztergályos kurzusra, amit el
is végeztem. A tanfolyam után be áll -
tam dolgozni. (…) Közben muzsi kál -
gattam is, főleg házibulikon, s mikor 
észrevettem, hogy a komolyabb ze ne -

darabokat nem igazán kedveli a hall -
gatóság, áttértem a herklire, a tan -
gó harmónikára, zenekart is alapí tot -
tam. 1956-ban elvittek katonának,
majd miután leszereltem elkezdtem
művészi pályafutásomat a Zazar- klub -
ban. Együttesünkkel országos verse -
nyen is nyertünk díjat. Közben bei -
rat koztam a topográfusi iskolába, ott
három évet húztam le. Hanem mi -
kor láttam, hogy a bányában milyen
sötét van, ablak sehol, rájöttem, nem 
nekem való az a mesterség, s el men -
tem harmónika-tanárnak. Ez tartott 
úgy a hatvanas évek elejéig, amikor be -
iratkoztam a zenekonzer vatóri um ba.”

Amikor nem éppen fiatalon Ame -
rikába ment, az ismerősök vak me rő -
nek tartották. Fekete Iván válasza er -
re az volt: ,,ehhez nem bátorságra, ha -
nem nagy humorérzékre van szük ség”. 
Egy Brook lyn-i műhelyben dolgo zott,
lakása közvetlen közelében, ott ke res -
te mindennapi kenyerét, ami néha ka -
lács volt, ahogy ő fogalmazott. Em lék -
szem, hozzátette: ,,62 éves embe rek -
ből ott sincs akut hiány, de aki A me -
rikában éhenhal, az nem is érdemli
meg, hogy éljen.”

Fekete Iván most már a Nagy Égi
Zenekart vezényli. Tudom, hiszem, a -
hányszor csak lenéz onnan, mindig
tesz majd egy epés, feketeivános meg -
jegyzést ránk, földi halandókra.

Nyugodjon békében!

Tamási At tila

Május elseje, avagy a májusfák ,,kivégzésének” napja
Mifelénk Szamosardón a fiatalok - hogy építsenek szokásaink omladozó vi -

lágában -, ősi szokásunkhoz hűen, díszes ,,májusfákkal” ajándékozzák meg te -
lepülésünk lányait. Hajdanán a lányok egy kis furfanggal és jókedvvel fűsze -
rezték az eseményt, a kapu sarkába vagy éppen a puszpángfák mögé boros kan -
csókat, borosüvegeket rejtettek. Ezzel azt szerették volna jelezni, hogy nagy ö -
römmel fogadják a májusfákat, amiket a fiúk szeretettel adtak, és a következő
évben is szívesen fogadják a lelkes legényeket a májusfákkal. Igen ám, de ré gen
a fiúk sem voltak annyira buták. Mivel néhányan képesek voltak elcsenni és
átrakni egyik kapuról a másikra a májusfákat, ezért dédapáink őrt is álltak, hogy
vigyázzanak a fákra. Hogy tovább fokozzák az est izgalmait, még a lányos há -
zak kapuit is ellopták, vagy éppenséggel felcserélték. Az elcsent kapukat, kis ka -
pukat felvitték a szőlőlugasok tetejébe. A fiatal daliás legények még nap ja ink -
ban is teljes erejükből próbálják visszaidézni, megtartani ezt a szokást. Mi, a
falu fiataljai megpróbáljuk megőrizni szokásaink tárházát. Szívből remélem, hogy
évek múltán sikerül visszaidézni a régmúlt csodás perceit, átmenteni a jövő ge -
nerációi számára ezeket az örömteli és nem utolsó sorban sikeres perceket.
Építsük jövőnket a múltból merítve, a sikerek poharait napjainkba ürítve.

Fóris Henrietta
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Neves máramarosi gyógyszerészek:

Fényhalmi Antal
Nagybányán született 1822. június 15-én. Már ti -

zennégy éves korától gyógyszertárban dolgozott, az
ak kori előírásoknak megfelelően inasként. A gya kor -
noki tanfolyamot csak több év után tudja meg kez de -
ni. Egyetemi tanulmányait Pesten végzi, 1846-ban,
hu szonnégy éves korában kap ma gis ter pharmaciae 
ok levelet. Ezután visszamegy Nagybányára és ott dol -
gozik, most már okleveles gyógyszerészként.

Az 1848-as szabadságharc szelleme őt is megé rin -
ti, otthagyja állását és beáll önkéntesnek, mint köz le -
gényt sorolják be abba a csapatba, amely Nagybá -
nyáról csatlakozott Bem tábornok seregéhez. Itt ki -
tün tette magát azzal, hogy a csatákat végigküzdötte  s
ezért Bem sokra becsülte, fontos, kényes és bizalmas
feladatokat kapott, így például jelentős mennyiségű
aranykészlet elszállítását bízták rá, amit a debreceni
kormánynak kellett eljuttatni. A nehéz feladat telje sí -
tésében, sok viszontagság után, sikerült legyőznie min -
den akadályt, ezért a kormánytól kitüntetést is ka pott,
Bem pedig századosi rangban a törzskarhoz osztotta
be, majd hadsegédjének nevezte ki.

Nagyszebenben a saját költségén tábori gyógy szer -
tárat is felszerelt, ez azonban később az ellenség ke -
zé re jutott. A világosi fegyverletétel után nem kapott
„menlevelet”, ezért menekülnie kellett, azonban az 
osztrákok elfogták, bebörtönözték. Hetekig szenve dett
tifuszban, szerencséjére nem derült ki, hogy Bem se -
regében milyen fontos feladatai voltak, s így később
a nagyszebeni katonai kórház gyógyszertárába osz -
tot ták be. Itt örökös rettegésben, több hónapot töltött, 
félve, hogy haditörvényszék elé állítják. Később sike -
rült megszöknie, hosszabb ideig bujdosott, majd kül -

földi rokonai közben járá sá -
ra kegyelmet kapott.

Visszamegy szü lőföld jé -
re, Nagybányára, ahol az e -
gyik gyógyszertár gond nok -
ságát vállalja el, majd 1855-
 ben bátyjával, Fény hal mi La -
jos gyógyszerésszel e gyütt,
megveszi Halmiban (ak kor
U gocsa, ma Szatmár me gye)
az 1845-ben alapított „O rosz -
lánhoz” (Arany O roszlán)
cím zett gyógy szer tárat. Test -
vérbátyja rövid i dőn belül
önállósítja magát és Lugosra megy, ahol meg vá sá -
rolja a „Fehér Sashoz” címzett gyógyszertárat. A 70-
 es évek végén azonban tra gikus körülmények között,
a laboratóriumában történt robbanás következtében
el hunyt.

Halmiban Fényhalmi Antalnak még egyszer kel le -
metlensége volt, egyik rosszakarója feljelentette fegy -
verrejtegetés címen, ezért rendőri felügyelet alá he -
lyezték, házát, udvarát feltúrták, azonban ered mény -
telenül. Példás életével mindenki tiszteletét és szere -
tét elnyerte, megbecsült polgára lett a kis közös ség nek.

1895. április 22-én hunyt el. Ez alkalomból a
„Gyógyszerészi Közlöny” a következőket írta: „Ha lá -
lával az egész Ugocsa megyének kedvelt Toni bá csi -
ját, a szegény nép jótevőjét és egy olyan gyógy sze -
részt veszítettünk el, aki igaz szeretettel és odaadó ki -
tartással foglalkozott szakmájával.”

A budavári „Arany Sas” patikamúzeum udvarán
az 1848-as szabadságharcban részt vett gyógy szeré -
szek emlékére elhelyezett és 1974. október 18-án fela -
vatott emléktáblán az ő neve is szerepel a felsorolt 17 
gyógyszerész közt.

Dr. Mar ian Fe lix

Múltidéző
* 445 évvel ezelőtt Szamos ar -

dóból és a szomszédos Monóból
140 dézs ma kötelest jegyeztek fel.

Ardóból 57-et, Monóból 83-at,
akik 2540 kereszt búzát termeltek.
Eb ből 254/1 kereszt búza a dézs ma -
kötelezettség, 125/9 Ardóból és 128/18
Monóból. A cséplés után a 254/1
kereszt dézsmaként össze szedett
bú za, 43 veder szemet, vagyis 172
vékát eresztett. Feljegyezték u gyan -

akkor azt is, hogy ebben az évben
Ar dóban „különösen alacsony volt 
a ter més”.

* 300 évvel ezelőtt Ardóból 10
job bágyot írtak össze, míg Monóból 
14-et, továbbá 4 zsellért és 6 tak -
szást. Ekkor, vagyis 1715-ben Ardó 
csupán 90 la kos sal van megjelölve,
míg öt évvel ké sőbb 144 lakossal.

* 115 éve annak, hogy Szamos -
ar dó ból 124 házat és 560 lakost je -
gyeztek. A házak közül 1 kőből, 7
sár ból és vá lyogból, míg 116 fából
készült. Ami a te tőszerkezetet il le -
ti, cseréppel fedett nem volt; 46 desz -
kával vagy zsin dely lyel, 78 ház nád -
dal volt fedve. A la kos ság életkorát

illetően a követ kező kép pen volt a
megoszlás: 90 lakos 1-6, 74 lakos
6-11, 46 lakos 12-14, 46 lakos 15- 19, 
164 lakos 20-39, 102 lakos 40-59
év között, 38 lakos 60 éven felüli.
Csa ládi állapotát tekintve 296 nőt -
len és ha jadon, 226 házas és 38 öz -
vegy. A nya nyelv szerint 482 mag yar 
anyanyelvű és 78 román. Írni és ol -
vasni a lakosság közel 25 százaléka 
tud.

A birtokviszonyokat illetően a
600 katasztrális holddal rendelkező 
Fodor családon kívül, feljegyeztek
még 17 kis birtokost vagy bérlőt és
4 kisbirtokos napszámost.

Vicsai György

Pár szóban a
pályaválasztásról

Napjainkban a nyolcadikos diákok életében ná -
lunk, Szamosardón nagyon fontos szerepet tölt be 
a pályaválasztás nehézsége. Talán ettől a dön tés -
től függ az, hogy életük fényes, kivirágzó jövőt fest
maga elé, vagy fájdalommal teli titkos életet. A -
mikor megkérdeztem tőlük, hogy hol szeretnék ta -
nulmányaikat tovább folytatni, és milyen színes
jövőt képzeltek el maguknak, megdöbbentem. Meg -
tudtam, hogy ők igazából nem dönthetnek jövő -
jükről, szívük leghőbb vágyait nem válthatják va -
lóra, hiszen szüleik elképzelései börtönébe zár -
va, összetört vágyaikkal maradnak. Ilyenkor a gye -
rekek szíve millió aprócska szilánkra törik szét.
Ez nagyon szomorú tény, hisz egy szülő dolga az
lenne, hogy gyereke jövőjét, életét szebbé, jobbá 
tegye, álmai valóraváltását segítse. Ha a szülők
mélyen, lelkük rejtett zugaiba tekintenek, rá jön -
nek, hogy tévedtek, és jó lenne, ha még idejében
kiköszörülnék azt a bizonyos csorbát. Ha ez nem 
történik meg, idővel úgyis rájönnek arra, hogy an -
nak idején, akarva, akaratlanul ők rombolták le
gyerekeik álmait.

Remélem, egyszer majd rádöbbennek hibájuk
súlyára, s megbánva mindezt, hagyják gyere kei -
ket harcolni álmaik megvalósításáért.

Fóris Henrietta

KOSÁRYNÉ RÉZ LOLA:

Ulrik inas (II. rész)
- részletek -

... összehívta az új polgárokat, felolvasta nekik a
főkamaragróf üzenetét, kihirdette, hogy a szabadon
maradt bányákat a törvényes heted ellenében bárki
szabadon mívelheti. .Aztán felírta gondosan, ki mi -
lyen részt kér, választott részt magának a bányákból 
ő is, Yserinkel egy megkezdett tárnáját, a Ka ta lin- vá -
gatot...  

***
Január másodikán jelentette Ulrik mesternek az

öreg vájár, hogy a tárna végén állva valami ko pá cso -
lást lehetett hallani. Az árva fiúk féltek, de bíztatta
őket, hogy nem lesz bántódásuk, valószínűnek tar tot -
ták  valamennyien, hogy a bányarém dolgozik a kö ze -
lükben, ami arra vallott, hogy dús aranytelér lehet ott.

Ulrik mester sokáig bújta az iratokat, térképe ket, 
és kisütötte, hogy a zaj valószínűleg az And rás- tár -
naiaktól ered, akikkel nemsokára lyukasztani fog nak.
De az öreg vájárt nem lehetett meggyőződésétől el -
téríteni, és teljes erőből sürgette a fiúkat, hogy a zaj
irányába haladjanak, sőt  még ő maga is kalapácsot  
fo gott erőtlen kezeibe.

Január hetedikére érces telért ütöttek meg... És a 
vá jat végén még egyre hallatszott a kopogtatás...

***

Leértek a templom elé. Ulrik meglátta az össze -
verődött embereket. Felállt egy magas koc kakőre,
és szólott kemény, erős, messzecsengő hangon:

- Mi az oka, emberek, hogy idekinn zúgolódtok,
és nem tértek haza aludni? Elégedetlenek vagytok-e 
valamivel?

- Azzal vagyunk elégedetlenek - kiáltotta az egyik
polgár -, hogy nincs még bíránk, aki az ország előtt
is szót tehessen értünk, és akit követhessünk. Azért
kérünk téged, Ulrik mester, aki eddig is bölcsen ve -
zettél, légy a mi bíránk és tanácsosunk...

Mindenki kiabált, a süvegét lengette. Ulrik hát -
ra hőkölt. Egy pillanatig úgy látszott, leszédül a ma -
gas kőről, de megemberelte magát.

- Polgárok - szólt -, nem vagyok én méltó arra,
hogy a mi városunk bírája legyek. Íme, ne szárad jon
lelkemen semmi hazugság, kimondom most azt, amit 
takargattam előttetek mostanáig: sokan közületek lát -
tatok engem itt nőni fel alacsony sorban. Nem mes -
ter vagyok én, csak inas...

Elhallgatott, lehajtotta a fejét, várta, hogy mind
ott hagyják a kövön, de nem úgy történt. Nagy rik kan -
tással előtoppant Tamás. Boroskancsó a kezében.

- Annál jobb nekünk, atyámfiai, hogy nem ide -
gen országból kell bölcsességet hozatni magunk nak.
Íme, vérünkből való vér az, akit bírónak vá laszt ha -
tunk, aki jámbor fogadást tett, hogy felépíti az elát -
ko zottnak hitt várost, és fogadását meg is tártotta.
Libetbányai nemes Joó Ulrik úr a mi városunk bí -
rája, éltesse az Isten!

***
... A bányában, a vájatvégen még egyre hallat szott

a kopogás... Az öreg vájár jött jelenteni egy este, hogy
mintha beszédet is lehetne kivenni a munkahely vé -
gén. Erre Ulrik fogta aranybotos bírói botját, és el -
indult a bányába.

A munkások remegve figyelték a kísérteties han -
got, fülüket a kőnek támasztva. Ulrik is figyelt né -
hány pillanatig, aztán így szólt:

- Amit mondtam, úgy lesz az. Folytassátok a mun -
kát!...

... A beszéd egyre érthetőbben hangzott. Ulrik bí -
ró csendet parancsolt, és kiáltott egyet:

- Testvéreim! András-tárnaiak! Itt vagytok-e?
Hangzott a válasz a sötét kövek mögül:
- Itt vagyunk!

***
Este hat órakor az András-tárnaiak egy bá nyász -

ékkel a Katalin-vágat végébe lyukasztottak. A lyukat
aztán közösen kitágították, és elsőnek Ulrik bíró nyúj -
totta be a kezét rajta, hogy megszorítsa az And rás-
 tárnaiak hutmanjának a kezét.

***
Felírták a hivatalos jegyzőkönyvbe az 1463-ik esz -

tendőben, hogy Háromkirályok utáni vasárnapon a
bíró, esküvőt tartván, a tanácsurakat arra összesen
és külön-külön meghívta. A meghívást köszönettel és
örömmel elfogadták, erre való tekintettel a pörös ü -
gyek intézését három napra fölfüggesztették. Ez a -
zon ban nem volt kárára  semmi igaz embernek. 

Kézi cséplőgép az 1800-as
évek közepéről.
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,,Számomra a legnagyobb
kihívás a családok gondviselése”

Talán itt van végre a meleg tavasz! Ezzel a megállapítással lépek be a
Liget Veresvíz utcai kapuján. A virágba borult fák lombjai között be set -
tenkedik a meleg napsugár és feltűnik előttem a templom épülete. Aki ide
tervezte a templomot, isteni sugallatra cselekedett, mert nem találhatott
volna megfelelőbb helyet a lelki elmélyülésre, mint a fősétányra boruló
fák, melyek tavasszal virágba burkolt meleget, nyáron pedig árnyékot szol -
gáltatnak minden sétálónak. Ilyen napsugaras napot képzelek arra a má -
jus elejei vasárnapra is, amikor hetven évvel ezelőtt boldog Scheffler Já -
nos püspök a háborús idő ellenére felszentelte Isten házaként ezt az épít -
ményt. Itt találkozom Szmutku Róbert úrral, aki a Krisztus Király plé bá -
nia jelenlegi plébánosa. Az természetes, hogy rögvest szóba kerül  a het -
venedik születésnap megünneplése...

– Plébános úr, az már triviális,
hogy minden a születéssel kezdődik.
Hogy volt ez a templom esetében?

– 1943-ban, bár dúlt a háború, a vá -
ros szükségét érezte egy új templom lét -
rehozásának. Scheffler János akkori szat -
mári püspök Rákospalotáról szalézi szer -
zeteseket hívott a terv megva lósí tá sá hoz, 
akiknek különös módszerük volt kö zös -
ségek kialakítására. Ők Szalézi Szent Fe -
rencnek azt a mondását követték, hogy 
egy csepp mézzel több legyet lehet fog -
ni, mint egy hordó ecettel. Először egy
közösségi házat építettek, ez egyfajta kul -
túrház volt, ahová beszoktatták az em -
bereket, és amikor a közösség kialakult, 
akkor megépítették a templomot. Itt is
így kezdődött.  Egy év elteltével – bár ne -

hezen, mert  háború volt – de felépült a
közösségi ház. A mellé tervezett temp -
lom felépítésére nem kerülhetett sor, a -
mit elsősorban a háborút követő nehéz
idők és a kommunista berendezkedés
gátolt. A két szalézi szerzetes, Beliczay 
János és Halasi Imre atyák alapos mun -
kát végeztek, mert sikerült kiala kíta ni -
uk a templom köré csoportosuló kö zös -
séget, és a már megépült közösségi há -
zat templommá minősítették, melynek
felszentelésére 1945. május első vasár -
napján került sor. Talán ennek tudható
be, hogy mind a mai napig nem épült
to rony a templom mellé.

– Kik voltak nevezetesebb szol gá -
lói a templomnak?

– Az építők, Beliczay és Halasi atyák 

szolgáltak az elején, aztán tíz év el tel -
tével hivatalosan plébániai rangra e mel -
kedett a templom, és felvette a Krisztus 
Király plébánia nevet. Nevezetes plé bá -
nosa volt Szőnyi László atya, aki húsz
éven át szolgálta a plébániát, és ne vé -
hez sokban fűződik az emberek és a plé -
bánia lelki és anyagi fejlesztése. Nyug -
díjba vonulása után Ilk Antal hosszú é -
veken át méltóan szolgálta a plébániát.
Kettejük szolgálati ideje alatt a plé bá nia
sokat fejlődött és anyagilag gyara po dott.
Amint a templom történetét lapoztam,
valahogy az jutott eszembe, hogy a múl -
tunk mindig Isten szeretetéről dalol.

– Ön mióta  vezeti ezt a közös sé -
get, és mit tekint fő feladatának?

– 2008-tól nagy izgalommal vet tem
át a plébániát, mert ezideig csak se géd -
lelkészként szolgáltam. Most egy kö zös -
ség vezetése bizatott rám, akikkel Isten 
országát szeretném építeni. Be kell val -
lanom, hogy ez régi álmomként volt min -
dig előttem, és íme, most megadatott
hozzá a lehetőség. Körzetem, melyet
szolgálok, a város Zazar patak jobb part -
ja felé eső része, kelettől egészen a Za -
zar negyedi Caragiale utcáig. Híveim
száma statisztikailag 1700 körüli, ám
ebből mintegy 480 számít állandó temp -
lomjárónak. Híveimmel nagyon jó kap -
csolatot sikerült formálnom, és amikor
felvetődött egy közösségi terem meg -
építésének a gondolata, az emberek hoz -
záállása anyagi hozzájárulással és mun -
kával is oly méretű volt, hogy a tavalyi
évben már felavathattuk a Don Bosco
termet. Ebben a teremben elsősorban
gyermekeknek és fiataloknak szeret nénk
helyet adni. Ha azt csinálod, amit a gyer -
mek akar, akkor azt is szeretni fogja, a -
mit te akarsz. Ez Don Bosco hoz záál lá -
sa. Ez biztosítja a sikert abban a kihí -

vásban, mely segít közel hozni a fia tal -
ságot  az egyházhoz.

– Hogyan szándékoznak megün -
nepelni a  hetvenedik születés na pot?

– Egy alkalmi újságot fogunk ki ad -
ni Visszhang címmel, melynek jel sza -
va: Út, amely élethez vezet a nyolc bol -
dogság fényében. Ennek megfelelően egy
nyolcnapos missziót tartunk, melynek
keretében minden este olyan tisz te len -
dők tartanak előadást, akik valaha szol -
gáltak plébániánkon. Utolsó szónok Ft.
Schönberger Jenő megyéspüspök úr.
Misszión a hívek általában azt értik, a -
mi kor hittérítők nem keresztényeket szán -
dékoznak Jézus híveivé tenni. Ez a mos -
tani misszió egy belső misszió, amely
lelki megújulási céllal történik és célja
a hit igazságait elmélyíteni. Ezen ke -
resz tül pedig elérni, hogy Isten és em -
ber egymásra találhasson.

– Ön tekintélynek örvend a hívei
körében, szeretik Önt a köz vetlen sé -
ge, a profán őszintesége miatt. Az Ön
által szervezett kirándulások él ményt
adnak a résztvevőknek, emlékeiket
gazdagítják. Ez munkája elis meré se.

– Számomra a legnagyobb kihívás
a családi pasztoráció, mert a liberális vi -
lág a család szétverésére buzdít, ez
ellen pedig küzdenünk kell. A család leg -
főbb feladata a jövőt építeni, gyer me -
keket nevelni, gyökeret és szárnyakat
ad ni nekik, hogy megismerhessék a múl -
tat, hazájuk őseit, nagyjait, akikre büsz -
keséggel tekinthetnek és ezáltal jó ha -
zafiakká válhatnak.

– Ebben a céltudatosságban sze -
retnék Önnek sok sikert kívánni,
hogy egyben örömökkel teljenek ál -
do zatos munkanapjai! Köszönöm a
beszélgetést!

Lejegyezte: Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

Két fontos eszköz
„Ha elhaladok az íróasztala mellett anélkül, hogy kritizálnám

a munkáját, az dicséretnek számít” (Tallózás az interneten)

Az élet minden területén szükségünk van dicséretre és bírálatra. Ezek a fon -
tos „eszközök” segítenek bennünket abban, hogy egyfajta értékrendet alakít sunk
ki viselkedésünkben, munkánkban, egész életünkben. Csakhogy dicsérni és bí -
rálni nem is olyan egyszerű!

Megdicsérhetsz valakit vagy valamit anélkül, hogy aprólékosan ismerd di -
cséreted „tárgyát”, de nem bírálhatsz tiszta lelkiismerettel senkit csak úgy, is -
meretlenül. Dicsérni dicsérhetsz érvelések felsorakoztatása nélkül is, de bí rál ni 
csak abban az esetben tudsz, ha jól ismered a témát. A dicsérő mindig másról
beszél, míg a bíráló saját magáról. Éppen ezért, a dicsérő megengedheti ma -
gá nak, hogy ártatlan legyen, érzelmes, önfeledt vagy éppen lelkes, ezzel szem -
ben a bíráló csak öntudatos, tekintélyes, és magabiztos lehet.

A dicséret és a bírálat úgy ér valamit, ha építő jellegű, ezért a valóságot
kell tükrözze minden esetben. Ne dicsérjünk senki olyat, aki nem érdemli meg, 
és ne bíráljunk senkit, aki erre nem szolgált rá.

A dicséretet próbáljuk mindig úgy megfogalmazni, hogy a dicsért fél – még 
a gyerek is – valós következtetést tudjon belőle levonni; a bírálat a probléma
megoldására összpontosítson, és ne személyeskedjen, ne tartalmazzon bántó
megjegyzéseket, amelyek azonnali védekezésre késztetik a „hibás” felet.

Tárlatajánló:

,,Lapok egy európai vándor naplójából”
Májusban is láto gat ha tó a Megyei Képzőművészeti Mú -

ze umban (Május 1 utca, 8. szám) a len gyelor szá gi

Serge Vasilendiuc
időszakos festészeti kiállítása.
A szervezők mindenkit szere tet tel hívnak és várnak a

ki állításra.

Győri Sánta Kinga kiállítás
a kolozsvári Korunk Stúdiógalériában

Május 6-án nyílik Győri Sánta Kinga kiállítása Kolozs -
váron a Korunk Stúdiógalériában. A kiállítást megnyitja
Deuten Makkai Réka művészettörténész, aki így nyilat ko zott
a munkákról: „Vannak festmények, amelyek lenyűgöznek. 
Van nak festmények, amelyek elgondolkoztatnak. Ritkán van -
nak festmények, amelyek felébresztik az emberben a birtok -
lási vágyat! Első találkozásom Kinga festményével Ko lozs -
vá ron történt bő tíz évvel ezelőtt, nagybányai művészek cso -
portos kiállításán. Annyira rabul ejtett akkor a kiállított ké -
pe, hogy felkutattam Kingát, leutaztam Nagybányára, hogy 

személyesen is megismerjem és még több festményét láthassam.
Kinga festményeiben benne van az élet maga, néha kilátástalan, sokszor ke -

gyetlen. Kinga mindig a legsötétebb indulatoktól indul, melyeket nagy erőbe do -
bással megpróbál legyőzni. Minden képe egy küzdelem és egy lépés előre, hogy
elérje a végső szépet: a szeretetet, a reményt. Kinga megfestette számunkra a ma -
ga kis hercegét, és engem is örökre megszelidített képeivel.”

Kockák a nagybányai festőművészet  világából
A Gold Plaza nagyáruház II. emeletén a nagybányai fes -

tőiskola képviselőinek munkáiból nyílt kiállítás.
A tárlat talán leghíresebb darabja Ziffer Sándor Önarc -

képe. A portré posztimpresszionista ecsetvonásai nehéz em -
beréletről árulkodnak. A paletta Ziffer Sándor kezében a mű -
vésznek a festészethez való ragaszkodását ábrázolja.

Balla József  egyik képe a régi Nagybányát tárja elénk. A
festék-szalagok az óváros nyugalmát, harmóniáját vetítik elénk.

Nicolae Apostol Finn ablak c. kompozicíója építészetileg, 
mértanilag pontos  vonalakra  alapozza rajzát.

Wal ter Frigyes Örök csaták c. szürrealisztikus rajza vízió játékról, há bo rúk -
ról, nagyvárosokról, természetről, történelemről.

Ida-Mayer Grumaz  Hasadás c. műve kettévált asszonyalakokat elevenít meg,
az egyik az ég felé tör, a másik az alvilágban szenved, ezzel ábrázolja a festőnő
az élet kettősségét.

A  kiállítás május végéig tekinthető meg. (Varga Gábor)
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HU MOR-ZSÁK
Mórickáék 1953-ban május 

elsejére készülődnek az is ko lá -
ban. A tanítónéni megkérdezi
a gyerekeket, hogy tudják-e,
mi nek az ünnepe május 1.

- A munkásosztályé - mond -
ja Pistike.

- A szocializmus győzel méé
- mondja Jancsika.

Móricka is jelentkezik:
- Május elseje a kikelet és

a hazaszeretet ünnepe.
- Nagyon jó, Móricka! -

mondja a tanítónéni - És meg
is tudod magyarázni?

- Persze, apukámnak ki kel -
lett vonulni, pedig ő haza sze -
retett volna menni!

***
Főnök a felvételi interjún:
- Nos, ahhoz képest, hogy

semmiféle szakirányú képzett -
séggel nem rendelkezik, elég sok
fizetést kér.

- Persze - mondja a jelent -
kező -, el se tudja képzelni, mi -
lyen nehéz úgy dolgozni, hogy 
nem tudja, mit csinál.

***
- Kovács, ezen a héten már 

ötödször késett a munkából! Tud -
ja mit jelent ez? 

- Szerintem azt, hogy pén -
tek van…

***
- Amikor a főnököm meg -

kérdezte, hogy ő a hülye, vagy
én, azt feleltem: köztudott, hogy
ő nem alkalmaz hülyéket.

***

Csöng a telefon a kapi tány -
ságon. Egy részeg hívta az ü -
gyeletet.

- Ké... ké... kérem, segít se -
nek, mert nem találok haza!

- Jó, segítünk... Hol van most?
- Egy telefonfülkében.
- Azt mondja meg, milyen

utcában!
- Nem... Nem tudom!
- Na, figyeljen rám. Men -

jen ki a fülkéből, és olvassa el
a táblát.

Egy perc szünet után a ré -
szeg örömmel közli:

- E... Elolvastam!
- És mi volt ráírva?
- Éljen május elseje!

***
Az építkezésen Gazsi tolja

az üres talicskát a téglaku pac -
tól a házig és onnan vissza. A
főnök egyszer csak odalép hoz -
zá és kérdőre vonja:

- Hallod-e, minek tolo ga tod
azt a talicskát, nincs is benne
semmi?!

- Há' de, főnök úr, annyi a
me ló, hogy bepakolni sincs időm!

***

A székely  álláshirdetésre je -
lentkezik, mint favágó.

- Áron bátyám, aztán mi -
lyen referenciamunkát tud fel -
mutatni?

- Há'... Ott van mindjárt a
Ka lahári erdő!

- Ne tréfáljon már, Áron
bátyám, a Kalahári nem erdő,
hanem sivatag!

- Há' mos' má'!
***

A vezérigazgató behivatja
Céklát, az alkalmazottját, és szi -
gorúan mondja: 

- Azt mesélik a kollégái,
hogy maga a május elsejei ban -
kett után egy talicskát tolva jár -
ta a várost. Az ilyen csele ke de -
tek nem csak a maga, hanem a
mi szolíd cé günk jóhírét is ront -
ják.

- Igaza van, vezérigazgató
úr - feleli Cékla -, de késő éj -
szaka volt, és nem találtam ön -
nek taxit.

***

-  Alhatok nálad?
- Persze, de magadnak kell 

megcsinálnod az ágyadat!
- Hisz ez ter mé szetes.
- Na, akkor tessék! Itt a fű -

rész meg kalapács. Szeget meg 
deszkát találsz a kamrában!...

***
Vágja a fát a székely az er -

dőn, amikor jön a sógora a hír -
rel, hogy meghalt a székely a -
nyósa. Az nem szól egy szót sem, 
csak nagyot pök a tenyerébe és 
még nagyobb erővel vágja a fát.

- No, hallod, Ábris, meg halt
a mama, gyere haza - adja tud -
tára még egyszer.

- Várjál, sógor, előbb a mun -
ka, aztán a szórakozás...

***
Egy férfi elmegy egy épít ke -

zésre munkát keresni. A mun -
kavezető megkérdezi tőle:

- Tud sörösüveget kinyit ni?
- Persze.
- És tud kezelni egy villás -

targoncát?
- Miért, mekkora az az üveg?

Fontos tanács
Munkahelyeden

mindig nyújts
100%-ot!

Hétfő: 13%.
Kedd: 24%.

Szerda: 42%.
Csütörtök: 19%.

Péntek: 2%.
----------------------------

= 100%

A munka törvénykönyve
1.§ Amit ma megtehetsz, azt holnap is.
2.§ Az, hogy más dolgozik, nem ok a munkára.
3.§ Az elveszett munkakedvet ne keresd!
4.§ A munkahely nem kocsma, hogy egész nap ott üljünk.
5.§ Aki nem dolgozik, annak nincs hiba a munkájában, te -

hát jutalmat érdemel.
6.§ Az igaz, hogy a munka nemesít, de mi szükségünk ne -

mesekre?
7.§ A munka nem fenék, hogy ráverjenek!
8.§ A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzá -

fér jen.
9.§ Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kell el -

kerülni.
10.§ Aki nem dolgozik, azt nem érheti baleset.
11.§ Amíg csak fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk.
12.§ Dolgozzanak az idősek, ők már úgyis megszokták.
13.§ Dolgozni csak lassan, szépen, ahogy a csiga megy a

jégen, úgy érdemes.
14.§ Ne kívánd főnököd halálát; segíts neki, hogy ön ma -

ga kívánja azt!
15.§ Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább 

hagyd holnaputánra, hátha nem lesz már rá szükség.
16.§ Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap

alatt, nem érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele.
17.§ Mindenkinek kell, hogy legyen valamilyen hobbija,

de nem feltétlen szükséges, hogy az a munka legyen.
18.§ A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még

meg senkit.
19.§ Sose végy semmit a kezedbe, aminek nyele van. Az -

zal dógozni kell!
20.§ Jelen törvénykönyv hatályba lépésével a munka régi 

jelképei megváltoznak. Az eddigi sarló-kalapácsot felváltja a 
fagyi és a galamb. Vagyis: aki nem nyal, az repül!

ÉLJEN ÉS VIRÁGOZZÉK A
NAGY NEMZETKÖZI VÁLSÁG!

ÉLJEN MÁJUS 1.! A MUNKA NÉL -
KÜLISÉG NAGY ÜNNEPE

HASS!
ALKOSS! 

KUSS!

ÉLJEN MEG
NYUGDÍJBÓL!

ÉLJEN
MÁJUS 

1%!
ÉLJENEK A
PÁRTOK!

ÉLJEN
KENYÉREN
ÉS VÍZEN!

ÉLJENEK
BÖLCS

VEZÉREINK!
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A Teleki Napok
programjaiból ajánljuk

Descriptio Transylvaniae -
avagy Erdély leírása

Kiállítás és könyvbemutató
2015. május 13, szerda – 18.00 óra

Az idei Teleki Napok első, szerdai
napján Petelei Klára Erdély térképeit
ismertető kötetét mutatjuk be, s a tér ké -
pek másolataiból kiállítás is nyílik a Te -
leki Mag yar Házban. A sepsi szent györ -
gyi ARTprinter Kiadó gondozásában
megjelent Descriptio Transylvaniae c.
igen szép kiállítású kiadvány 57 szer ző -
től 85 olyan térképet tartalmaz, 1532- től
1848-ig, Johannes Honterustól Franz
Friedig, amelyek önálló régióként mu -
tatják be Erdélyt.

Régi ismerőseink – Feiszt György
történész-levéltáros (Szombathely) és
Gróf László térképtörténész (Ox ford),
a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja
– mellett az eseményen Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnöke is
jelen lesz, aki ezúttal elsősorban tér kép -
gyűjtőként köszönti a rendezvényt. Köz -
reműködik a Németh László Elméleti
Líceum diákkórusa, Fülöp Gábor kar -
nagy vezetésével!

Árva Bethlen Kata -
Meister Éva előadásában

Kocsis István monodrámája

2015. május 14, csütörtök – 18 óra

Az idei Teleki Napok második, csü -
törtöki napján színházi estre invitáljuk
az érdeklődőket: Kocsis István Árva Beth -
len Kata c. monodrámáját Meister Éva
neves erdélyi-magyarországi színmű vész -
nő fogja bemutatni.

Bethlen Kata (1700-1759) – gróf
Te leki József özvegye, korának neves
gyógyítója, a református vallás és a
könyv kiadás támogatója – az erdélyi

Olthévízen élt egy ideig, s épített temp -
lomot, iskolát és papírmalmot törté ne -
te sen ugyanabban a faluban, ahol ké sőbb
Meister Éva is megszületett. A szín mű -
vészt sorsa így valósággal predesz ti nál -
ta erre a szerepre. Kocsis István drá -
máját 1997-ben játszotta először, majd
az elmúlt 18 évben számtalanszor nagy 
sikerrel mutatta be Erdélyben, Ma gyar -
országon és sok más országban, ahol
magyarok élnek.

Gy. Szabó Béla emlékkiállítás

2015. május 15, péntek – 18.00 óra

Az idei Teleki Napok harmadik, pén -
teki napján ismét egy rangos esemény
színhelye lesz a Teleki Mag yar Ház,
ahol ezúttal Erdély egyik legnevesebb
grafikusa, az erdélyi fametszés ko ro ná -
zatlan királya, Gy. Szabó Béla tisz te le -
tére nyílik emlékkiállítás.

A tárlat a hagyaték gondozójának,
Ferenczy Miklós kolozsvári refor má tus
esperes-lelkipásztornak köszönhetően
látogat Nagybányára. Gy. Szabó Béla,
a Gyulafehérváron született, gépész mér -
nök végzettségű művész Kós Károly
biztatására kezdett fametszéssel fog lal -
kozni („fiatalember, miért nem mászik
fára?” – kérdezte tőle Kós…), majd vált
a grafikai művészet virtuóz mesterévé.
Képei az egész világot bejárták. Gaz -
dag életművet hagyott hátra, 14 ezer rajz,
közel 200 pasztell, 150 körüli olajkép és
közel 1500 fametszet maradt utána, ez
utóbbiakból láthatunk most Nagy bá nyán
válogatást. A tárlatmegnyitón közre mű -
ködik a Koltói Kamarakórus és a Teleki
Mag yar Ház egyesített énekkara – Fü -
löp Gá bor karnagy vezetésével –, va -
la mint a ProfCafe Duett.

Utazások múltban
és jelenben

A Teleki Napok Konferencianapja
2015. május 16, szombat – 10.00 óra

Az idei Teleki Napok talán legmoz -
galmasabb negyedik, szombati napja a
hagyományos Teleki-konferenciával in -
dul. Neves anyaországi vendégeket vá -
runk az eseményre: Dövényi Zoltán e -
gyetemi tanár (Pécsi Tudomány egye -
tem) Teleki Pálról mint geográfusról,
Szavári At tila szekszárdi tanár pedig
Teleki Pál és Erdély kapcsolatáról tart
izgalmas előadást. Balogh Béla ny. le -
véltárosunknak köszönhetően az 50 é -
ve elhunyt neves nagybányai művé szet -
történészről, Szász Károlyról is meg -
emlékezünk. Szász 1950-51-ben a nagy -
bányai Tartományi Múzeum, 1956- 63-
 ban pedig az Állami Levéltár igaz ga tó -
ja volt, s tragikus körülmények között,
fiatalon vesztette életét. A Teleki Na -
pok keretében a római katolikus teme -
tőben található síremlékét is megko szo -
rúzzuk.

A szombat délelőtt könyvbe muta tó -
val, író-olvasó találkozóval folyta tó dik;
igazi irodalomtörténeti csemegére –
vagy csemegékre – számíthat közön sé -
günk. Vendégünk ugyanis nem más,
mint Nyáry Krisztián könyvkiadó, író
és iro dalomtörténész, az „Így szerettek 
ők” és az „Igazi hősök” című könyvek 
szerzője!

A Teleki Napok szombati napján
Könyvvásár is lesz, az Erdélyi Vir tu á -
lis Antikvárium és Könyvesbolt, vala -
mint a kolozsvári Idea Könyvtér gaz -

dag könyvkínálatával.
Délután „Várfalséta” címmel város -

néző barangolásra hívjuk az érdek lő dő -
ket: Balogh Béla ny. levéltáros ve ze té -
sével járhatjuk végig Nagybánya haj -
dani várfalainak nyomvonalát, s hall ha -
tunk izgalmas történeteket a város múlt -
járól, épületeiről.

Borvacsora
a Teleki Napokon

Május 16., szombat, 19 óra

Az idei Teleki Napok kü lönleges
meghívottja a villányi Csá nyi Pin -
cé szet! A Teleki Zsigmond által
1881-ben alapított Cha teau Te leki
Borászat utóda, a népszerű Te le ki,
illetve Cha teau Teleki borok ter me -
lője gazdag borkí nálat tal érke zik.

A borsor:
TELEKI SOROZAT
Hárslevelű, 2014
Rosé, 2014
2,5 bar gyöngyöző rosé, 2014
Nap Cuvée, 2012
Éj Cuvée, 2013

CHA TEAU TELEKI BOROK
Alex Cuvée, 2011
Mer lot, 2011
Caber net Sau vi gnon, 2011
Caber net Franc, 2012

Kővilla Válogatás Cuvée, 2009
Borklub Bora 2009 (Caber net

Franc - Caber net Sau vi gnon)

A beugró 50 lej (vacsorával e -
gyütt), helyek kor lá to zott számban! 
Előjegyzés a 0744919166-os tele fon -
számon, vagy a dludovicus@gmail. 
com email cí men. Szeretettel vá runk
minden ér deklődőt!

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

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

SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Teleki Ösztöndíj: pályázati kiírás
és támogatási felhívás 2015-re

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

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

Űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar
Házban, vagy ÁPRILIS 17-TŐL le -
tölt hető a telekihaz.erdely.org hon lap -
ról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki
és rö viden az osztályfőnök, valamint az
iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyá za to kat a Ház irodájában kell le ad -
ni, MÁJUS 6., SZERDA 20 ÓRÁ IG.
(Figyelem, meghosszabbított határ i dő!)
Várjuk jelentkezéseiteket!

Meister Éva

Nyáry Krisztián



Egyre szomorúbbak a
Romániában élők

A dánokat letaszítva a csúcsról a
svájciak a legboldogabbak a leg fris -
sebb boldogságjelentés szerint, a ro -
má niaiak a rangsorolás második felébe 
kerültek, akárcsak a magyarok - derül
ki a napokban nyilvánosságra hozott
jelentésből, amiben összesen 158 or -
szá got rangsoroltak. A lista össze állí tá -
sánál nemcsak olyan lélektelen szem -
pontokat vettek figyelembe, mint az
egy főre jutó GDP összege, hanem em -
berközelibb szempontokkal is szá mol -
tak, mint a szociális támogatás mér té -
ke, a várható élettartam, a döntések
sza badsága, a korrupció érzékelése és
a társadalmi nagylelkűség. A svájciak
után az izlandiak és a dánok jönnek. A
jelentésből az tűnik ki, hogy a skan di -
náv országokban élni lehet a világ leg -
szuperebb dolga, az első nyolcba beke -
rült mind az öt ország: a norvégok a 4.
helyre, a finnek a 6. helyre, míg a své -
dek a 8. helyre. A rangsorolás szerint
Togóban lehet a legszarabb élni, de
nem sokkal jobb a helyzet Burundiban, 
Szíriában és Beninben sem. Romániát
a 86. helyre sorolták, míg Magyar or -
szágot a 104-re. Előttünk közvetlenül
Zam bia és Kína van, utánunk pedig
Szer bia és Portugália jön. A jelentés -
ben arra is kitérnek, hogy miként vál -
tozott az adott ország boldogságérzete
2005-2007 és 2012-2014 között. Eb ből
az derül ki, hogy Nicaraguában volt a
legnagyobb pozitív változás és Görög -
országban a legnagyobb negatív. Eb -
ben az összesítésben 125 országot lis -
táztak, Románia a 81. helyre került.
Minimálisan, de nálunk is romlott a
boldogságérzet. Magyarország a 97.
helyre került, ott még inkább elke se -
redtek az emberek, nagyjából hasonló
mértékben, mint Finnországban és az
Egyesült Államokban. (transindex)

Először módosították
humán embrió génjeit

kínai tudósok
Először módosították sikerrel hu -

mán embrió DNS-ét kínai tudósok.
Nyu gati biológusok komoly erkölcsi
aggályaiknak adtak hangot emiatt -
szá molt be a South China Morn ing
Post. Huang Csün-csiu, a kuangcsoui
Szun Jat-szen Egyetem professzora
kollégáival a béta talasszémia nevű,
örökletes vérképzőszervi kórért felelős 
gént “iktatták ki” úttörő technológiát
alkalmazva. A béta talasszémia a dél-
 kí nai gyerekek leggyakoribb, bizonyos 
esetekben halálos vérképzőszervi be -
teg sége. Tanulmányukat elküldték a
két legnagyobb tekintélyű tudományos 
lapnak, a brit Na ture-nek és az ame ri -
kai Sci ence-nek, ám etikai kifogások
miatt egyik sem publikálta. A Pro tein
and Cell című szaklapban a kínai tudó -
sok megírták, tisztában vannak azzal,
hogy az ilyen típusú kutatásokat erköl -
csi viták övezik. A tanulmányhoz “kór -
házak által kidobott, problémás em -
brió kat” használtak vagy több sper -
mium mal megtermékenyített petesej -
te ket vettek igénybe, melyeket “a világ 
tudósai évtizedek óta használnak, mi -
vel sosem lehetne belőlük élve szüle -
tés”. Ed ward Lanphier brit biológus a
Na ture-nek azt mondta, szüneteltetni
kell ezt a kutatást, amíg széles körben
meg nem vitatják, milyen irányba ha -
lad. Huang az scmp.com szerint ugyan
nem kommentálta a reakciókat, ám
mun kája erőteljes támogatásra talált a
kínai biológusok körében. Csen Kuo-
 csiang, a Cinghua Egyetem bioló gia -
professzora szerint a kritikák önké nye -
sek: “Ha azt tennénk, amit mondanak,
humán embriókon egyáltalán nem le -
hetne kutatást végezni. Az áttörések,
melyek ezen a tudományterületen tör -
ténnek, minden egyes embernek hasz -
nára válnak. Sok betegség meggyógyí -
tásnak, az egészség megőrzésének, a
fia talságnak, a hosszú életnek az em -
beri gének átszerkesztése a kulcsa. A
jövőben mindez lehetővé válik és sok
családot szabadít meg a szenvedéstől.” 
Csao Si-min, a sanghaji Fudan Egye -
tem biológusa egyáltalán nem találja
erkölcsileg kifogásolhatónak Huang
ku tatását, mivel “csak életképtelen

em briókon kísérleteznek”, valamint a
“kutatás igen messze van a klinikai al -
kalmazástól vagy a kereskedelmi for -
galomtól”. Csao szerint az emberi gén -
módosítás “elkerülhetetlen”, a techno -
lógiát növényeken, állatokon már hasz -
nálják, a következő lépés az em ber.
Arra azonban figyelmeztetett, hogy -
mint minden más eljárásnak - ennek is
megvannak a korlátai és kockázatai:
“A génszekvenciák megváltoztatása
váratlan problémákat okozhat, melyek
aztán nemzedékről nemzedékre örök -
lődnének és további károsodásokat, be -
tegségeket váltanának ki, tehát szigo -
rúan laboratóriumi keretek között kell
őket tartani. Az emberi faj kihalásához
vezetne, ha tömegesen, ellenőrizet le -
nül módosítanák a DNS-t”. Huang ku -
ta tócsoportja 86 “megsemmisítésre
szánt” embrión végzett kísérleteket, és
csak 28-nál, azaz mintegy 30 száza lé -
kuknál járt sikerrel a génmódosítás.
Más aggasztó jelenséggel is talál koz tak:
a génhasítási technológia (CRISPR)
gyakran elvéti a kiválasztott gént, ezen
kívül a kezelés után az embriókon
mutációk is jelentkeztek. A kísér letek -
ről és fogadtatásukról író South China
Morn ing Post hozzáfűzte, hogy nem ez 
az első eset, amikor ázsiai tudósok hu -
mán embriókon végeztek kísérleteket
és ez Nyugaton felháborodást váltott
ki. Tíz évvel ezelőtt dél-koreai tudósok 
jelentették be, hogy sikerült embriót
klónozniuk. Nemzeti hősként ünnepel -
ték őket, amíg ki nem derült, hogy nem 
mondtak igazat. Az újság szerint az
ázsiai kutatók általában nagyobb sza -
badsággal kísérletezhetnek humán em -
briókon, mint nyugati kollégáik, mivel
a közvélemény hajlamosabb elfogadni
ezt, és kevesebb a vallási ellenvetés is.

Kevés vizet inni ugyan -
olyan veszélyes

vezetéskor, mint alkoholt
fogyasztani

A kevés folyadékot fogyasztó gép -
kocsivezetők kétszer annyi hibát kö -
vet nek el, mint azok a társaik, akik ele -
gendő folyadékot isznak - állapították
meg brit kutatók, akik szerint a kevés

folyadékfogyasztás ugyanolyan veszé -
lyes, mint az ittas vezetés. A Lough bo -
roughi Egyetem szakemberei által vég -
zett kutatás kiderítette, hogy ha egy
gép kocsivezető csupán öt korty fo lya -
dékot fogyaszt el egy óra alatt, szer ve -
zetében hasonló állapot alakul ki, mint -
ha ittasan vezetne. Ha a gépkocsi ve ze -
tő egy óra alatt csak 25 mil li li ter vizet
fogyaszt el, több mint kétszeresére nő
az általa elkövetett hibák száma azok -
hoz képest, akik elegendő mennyiségű
folyadékot isznak. Ron Maughan a ta -
nulmány vezetője a The Daily Tele -
graph brit napilapnak elmondta: “va la -
mennyien elítéljük az ittas vezetést, de
általában nem gondolunk bele abba,
hogy másféle dolgok hogyan hatnak
vezetési képességeinkre, ezek egyike a 
folyadékfogyasztás és a kiszáradás. Két -
ségtelen, hogy az alkohol és a drog fo -
gyasztás gépkocsivezetésnél növeli a
balesetek kockázatát, eredményeinek
azonban kimutattak egy fel nem ismert 
veszélyt, és azt sugallják, hogy a gép -
kocsivezetőket bátorítani kell arra, fo -
gyasszanak megfelelő mennyiségű fo -
lyadékot. A kiszáradás következtében
romlik a szellemi teljesítmény, hangu -
latingadozás áll be, csökken az össz -
pontosítás, az éberség, a rövid távú
memória képessége - figyelmeztetnek
a kutatók, akik először tanul mányoz -
ták a kiszáradás, a vezetői hibák és a
baleseti kockázatok közötti kapcso la -
tot. A Phys i ol ogy and Be hav ior című
tudományos folyóiratban közzétett ta -
nul mányukhoz férfi vezetőket tesz tel -
tek laboratóriumi körülmények között
szimulátor segítségével. Minden részt -
vevő három különböző alkalommal
vett részt a teszten, ezek közül egyszer
úgy vezetett a szimulátoron, hogy
elegendő folyadékot ivott - óránként
200 millilitert -, egy másik alkalommal 
pedig úgy, hogy alig ivott valamit -
óránként 25 millilitert. A teszteken két
órán át kellett egy autóúton vezetniük.
Amikor elegendő folyadékot fogyasz -
tottak, 47 balesetet idéztek elő, amikor
igen keveset, a balesetek száma 101-re
nőtt. A hibák aránya a két órában nőtt,
az időintervallum utolsó negyedében
csúcsosodott ki - ismertette az ered -
ményeket a The Daily Tele graph. (mti)

Csodálatos szavak
VÍZSZINTES: 1. “A jó asszony

olyan a háznál, mint a napsugár: ...”
(Eötvös József). 13. Füzet (rég.). 14.
Mi lesz veled, ...?; Hans Fallada regé -
nye. 15. Lényegében szép! 16. Keresni 
kezd! 17. Csillagtúra. 19. Lengyel lé -
gitársaság. 20. Tréfás színházi bemon -
dás. 21. Tokió régi neve. 23. Tiltószó.
24. ... Years Af ter; angol együttes. 25.
Döntetlen a sakkban. 26. Külső aka -
dály miatt kénytelen valahol időzni.
28. Szén és ezüst vj. 29. Kutat. 30. Szer -
ves gyök. 31. Ein stei nium és nitrogén
vj. 32. Íveli! 33. Kar (ang.). 35. ... ve -
nia verbo; Engedelemmel szól va. 36.
Formálás. 39. Teacseppek! 41. A koc -
ka része. 43. Faj. 45. In ter city (röv.).
47. Változtató. 49. Osztrák, kambod -
zsai és német gkj. 51. Sürgető szócska.
53. Csomóban vannak! 54. Becézett
Zsófia. 55. Szürkés-zöld fű. 56. A Szá -
va mellékfolyója. 58. Sporttrikó. 59.

Karda ...; énekesnő. 60. Csónakot hajt.
61. A szív oldala. 62. Indul a vonat! 63. 
Csüng. 64. A Nílus német neve. 65.
Kórus. 66. Lant. 68. Lapok a talonból!
69. Mágnesdarab! 70. Rendet tesz a
lakásban. 72. ... Trek; sci-fi film.

FÜGGŐLEGES: 1. Eredményes.
2. Hamisítatlan. 3. Lyukas marok! 4.
Harap. 5. Színültig. 6. Svéd, máltai és
olasz gkj. 7. Kutya. 8. Hő. 9. A Garam
szlovák neve. 10. Október (röv.). 11.
Zenedarab! 12. A Batthyány-kormány
belügyminisztere volt (Bertalan). 18.
Rock ... roll; tánc. 20. Német város. 22. 
Tanító, nevelő. 24. Harci gép. 25. Egy -
szerre! 27. A távolba. 28. Szélhámos.
29. A földből elővevő. 31. Árus. 32.
Vályú. 34. A csucsorfélékhez tartozó
nö vény. 36. Csattanós történet. 37.
Szivárványhártya. 38. Kissé lassan!
40. Eötvös József gondolatának be -
fejező része. 42. Elem! 44. Mohón
eszik. 46. Mátyás király kódexe. 48.
Kenyeret vág. 50. Garázsból az ud var -
ra farol. 52. Téli sportot űz. 55. Kettőt
leejt! 57. Kissé vonzó! 58. Nem távo -
zik. 59. A hegy leve. 61. Hóhér. 62.
Po lémia. 65. Részesül belőle. 66. Né -
pies lyuk. 67. Amerikai szabvány. 70.
Beutal! 71. Hull a könnye. 73. Párt!

    Szerkesztette: Csatlós János
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GE NIUS LOCI - A HELY SZELLEME

Képzőművészeti
tehetségsegítő pro gram

fiataloknak, Nagybányán
Egy gyönyörű tavaszi reggelen, tizenhárom nagybányai kö zép is -

kolás fiatal résztvételével indult a Teleki Mag yar Ház első ifjú sá gi
képzőművészeti programja, a „Ge nius loci – a hely szelleme – Nagy -
bánya képzőművészeti tehetségsegítő műhely”. A tevé keny sé gek
március 21. és május 30. között, szombat délelőttönként zajla nak,
Győri Kinga festőművész klastromréti műtermében, valamint a
Teleki Házban.

A Teleki Mag yar Ház – mint a Nem -
zeti Tehetségesítő Tanács által regiszt -
rált Tehetségpont – ifjúsági tehetség -
se gítő programjai során lehetőségeink
szerint eddig is igyekeztünk bemu tat ko -
zási, gyakorlási, képzési és fellépési al -
kalmakat biztosítani tehetséges fiata lok -
nak. A fiatal hangszeres zenészek, nép -
ze nészek, alkotóművészek támogatása
mellett hagyományőrző rendez vénye -

in ket, kézműves programjainkat is tö re -
kedtünk a legnagyobb szakmai igé nyes -
séggel előkészíteni, teret biztosítva a ki -
emelkedő kézügyességgel, művészi kész -
ségekkel megáldott fiatalok szakmai ki -
bontakozásának. Tizedik éve szerve zett
kézműves táborainkba is igyekeztünk
a legtehetségesebb gyermekeket és fi a -
talokat befogadni, s számukra – ami kor
erre lehetőség kínálkozott, mint példá -
ul a magyarországi Erzsébet-táborok
esetében – hasonló alkalmakat is igye -
keztünk keresni, felkínálni.

Most zajló tehetségsegítő progra munk
során egy olyan közösségi igénynek
próbáltunk elébe menni, amelynek a ma -
g yar tannyelvű iskolarendszer – rajta

kívül álló okokból – a jelenlegi keretei
között nem tud eleget tenni. Nagy bá -
nyán – a nagyhírű Festőiskola és a plein
air városában – mint tudjuk, nincs ma -
g yar nyelvű művészeti oktatás. Az al -
ko tóművészetek (vagy zene) iránt ér dek -
lődő tehetséges fiataljaink vagy a román
tannyelvű művészeti középiskolát vá -
lasztják, esetleg a magánoktatás kere tei
között találnak módot a tovább kép zés -

re, vagy lemondanak ambícióikról. A
Teleki Mag yar Ház keretében zajló kép -
zőművészeti tehetségsegítő műhely az
iskolán kívüli oktatás lehetséges egyik
formája, amelyet – ha a pro gram si ker -
rel zárul – szeretnénk akár kép ző mű -
vészeti alkotótábor formájában is meg -
szervezni.

A „Ge nius loci – a hely szelleme –
Nagybánya képzőművészeti tehet ség -
se gítő műhely” vezetői Deák Orsolya
és Győri Kinga képzőművészek, a pro g -
ram keretében pedig a rendszeres gra -
fikai-festészeti oktatás és gyakorlatok
mellett műteremlátogatásra (pl. Véső Á -
goston festőművész), a nagybá nyai Mű -
vészeti Múzeum régi és kor társ képző -

művészeti gyűjteményének megisme -
ré sére, kortárs képzőművészekkel való 
megismerkedésre is lehetőséget bizto -
sí tunk a résztvevőknek. Az Erdélyi
Te het ségsegítő Tanács és a Teleki Ma -
g yar Ház Társaság együttmű ködé sé -
ben meg valósuló programot az Embe -
ri Erőforrások Minisztériuma támo -

gat ja, az Oktatáskutató és Fejlesztő
In tézet, valamint az Emberi Erő for -
rás Támogatáskezelő által meghir de -
tett NTP-HTP-M-14-0005 kódszá mú
pályázat keretében!

Sok sikert és hasznos tapasztalatot
kívánunk minden résztvevőnek!

(TMH)

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

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

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

Legutóbbi adományok: Kemény Klára, Nagybánya – 10 lej (egy szerű), 
Kemény Melinda, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Moldován Györ gyi, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Moldován Györgyi, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Kemény Zoltán és családja, Nagybánya – 50 lej (bronz), Kopányi Má ria Hen -
rietta, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Kopányi Mária Henrietta, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (2 db. bronz), Ulb recht-
 család, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Molnos András, Csíkszereda – 100 lej
(ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű), Sáska Zsolt, Pécs
– 7 700 fo rint (ezüst), Salamon Katalin, Gyergyószárhegy – 100 lej (e züst),
Murvay László, Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagybánya – 100
lej (2 db. bronz), Miszti Matild, Nagybánya – 300 lej (arany), Ferenczi Já -
nos, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Steiner Imre, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Csiszér Imre Csaba, Csíkszereda
– 300 lej (arany), Tóth Miklós és Katalin, Szigetvár – 100 euró (gyémánt),
dr. Dobránszki Radu Irén, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), id. Oszóczki Kál -
mán, Tatabánya – 300 lej (arany), Tóth Erzsébet – 50 lej (bronz), Hadadi A -
dal bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Felsőbánya – 20 lej (2 db.
egy szerű), Puklus Dénes, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Puklus Mária, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst).



Magazin2015. május 1.

 El sem hinné, mi mindenre jó a méz
A méznek számtalan felhasználási módja van, ezek közül

szedtünk össze né hányat. A méz rendkívül egészséges és nemcsak
a sütemények ízesítésére alkal mas, számtalan egyéb módon is fel
lehet használni.

Természetes arclemosó
Bár elsőre talán szokatlanul hangzik, de érdemes tenni egy próbát. Ha

valamilyen okból egy nap többször is arcot kell mosni, különösen érdemes adni
egy esélyt ennek a módszernek. A méz természetes fertőtlenítő, és sokkal gyen -
gédebben tisztítja bőrünket, mint a szappan vagy valamilyen egyéb tisztítószer.
Nem távolítja el a bőrön található természetes zsírréteget, viszont puhítja azt és
megszünteti a mitesszereket és pattanásokat.

Segíti a sebek
gyógyulását

A méz antibakteriális tu -
lajdonságainak köszön he -
tően, gyorsítja a sebek be -
gyógyulását is.

Köhögés el len
A méz enyhíti a torok -

fájást és a köhögést, remek
gyógymód megfázás esetén.
Ha még jobb eredményt sze -
retnénk elérni, adhatunk hoz -
zá egy kis fahéjat vagy gyöm -
bért, és akkor még az im -
mun rendszert is erősítjük.

Samponnak is kiváló
A méz nemcsak a bőrünket, hajunkat is táplálja, készíthetünk belőle sampont

például kókuszolajjal, de ha azt szeretnénk, hogy extraselymes legyen a hajunk,
akkor magában is felvihetjük a mézet. A módszer roppant egyszerű: masszí roz -
zunk egy kevés mézet a fejbőrünkbe és a hajunkba, majd öblítsük le - a méz sam -
pon és balzsam egyben.

Segíti az alvást
Ha nem tudunk elaludni elég csak egy teáskanálnyi mézet megszórni egy kis

sóval és szinte azonnal álomba merülünk. Optimális esetben reggelente aránylag 
magas szervezetünkben a kortizol szintje, napközben fokozatosan csökken,
estére pedig már kifejezetten alacsony kellene, legyen. Sajnos ez nem mindig
történik így, éppen ezért érdemes este szénhidrátot fogyasztani, ugyanis az
megemeli az inzulin és csökkenti a kortizol szintjét, így könnyebb lesz elaludni. 

                           (termalfurdo.net)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

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

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

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

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

pá lyázat
• Készülődés az EKE idei, XXIV.

Vándortáborára, kacsintgatás Tusnád -
für dő felé

• A tusnádfürdői kéngödör
• Szélárnyékban: a Csalhóban lévő

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

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

Lefekvés előtt táblagépet olvasol?
Ne tedd! Káros az egészségre

Egy bostoni kutatás
bizonyítja, hogy ha elal -
vás előtt a telefonodat
nyomkodod, nézegeted,
esetleg a táblagépeden
ol vasol, az bizony na -
gyon káros hatással van
a szervezetedre. Cik künk -
ből megtudhatod, miért
is pontosan! 

Éjjeli baglyok,
figyelem!

Lefekvés előtt szeretsz olvasgatni? Ha hagyományos, papír alapú könyvet
bújsz elalvás előtt, azzal semmi gond nincs, de ha előszeretettel olvasol táb la -
gépen, netán az okostelefonodon böngészel, mielőtt álomba merülsz, az bizony
baj. Az ilyen készülékekből kiáramló fény elnyomja a melatoninnak nevezett
alvási ciklust szabályozó hormont, így sokkal nehezebben szenderülsz el. Nem
beszélve arról, hogy az alvás minősége is romlik. Ha másnap napközben ki -
merültnek érzed magad és nem tudsz kellően koncentrálni, az bizony azért van,
mert előző este a képernyőt vagy a kijelzőt bámultad. 

A kutatás eredménye
Az említett kísérletben, ami 2 héten át tartott, 12-en vettek részt. A jelent ke -

zők egyik csoportjának résztvevői elalvás előtt 4 órán át nyomkodták a kezükbe
adott táblagépet. A megfigyelés 5 napig tartott. A másik csoport kísérleti alanyai
hagyományos könyvet olvastak, mielőtt nyugovóra tértek, szintén 5 napig. Akik
táblagépet olvastak, sokkal nehezebben tudtak elaludni, mint azok, akik egy
igazi könyv lapjait forgatták. Annak ellenére, hogy mindkét csoport tagjai 8 órát
aludtak, a táblagépesek másnap mégis sokkal fáradtabbak, ingerlékenyebben
voltak, mint könyvmoly társaik. A legjobb, ha nem használunk ilyen kütyüket
elalvás előtt, de ha a munkánkból kifolyólag muszáj gépeznünk, akkor érdemes
beszerezni egy szűrőt. (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.
• Ház külső szigetelésére mag yar út -

levéllel rendelkező munkást keresünk
Kanadába. Tel. 0742028284.

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

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal és meg ren dü -
lés sel tudatjuk, hogy a forrón szeretett 
gyer mek, férj, apa, testvér, nagyapa

SÍPOS ZOLTÁN
fizikus

2015. április 12-én, életének 58-ik é -
vében átadta lelkét Teremtő Urának.

Drága halottunk földi marad vá -
nya it május 16-án 13 órakor he lyez -
zük ö rök nyugalomra az ótordai te -
metőben.

A gyászoló család.

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON színjátszó Kör tagjai mély meg -
rendüléssel vették a fájdalmasan szo -
morú hírt, hogy a mélyen tisztelt
egy kori pályatársuk, a nagyszerű
zenész, zenekarvezető, jóbarát

FEKETE IVÁN
Megtért a Nagy Rendezőhöz.
Emléke örökké élni fog szí vünk -

ben. Nyugodj békében Kedves!

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
dat juk, hogy a drága

PETRUSKA ERZSÉBET
 (Elisabeta)

Örökre eltávozott szerettei köré -
ből.

Nyugalma legyen csendes, em -
lé ke áldott. A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnénk mondani
mind azoknak, akik

FEKETE IVÁNT
Utolsó útjára elkísérték, illetve

gon dolatban velünk voltak a gyász
pilla na taiban. A gyászoló család.

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik a katalini

TURUCZKÓ LAJOS
temetésén résztvettek, sírjára ko szo -
rút, virágot helyeztek és fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

LIKKER LÁSZLÓ
halálának 1 éves évfordulóján,

má jus elsején este 7-kor szentmise
lesz a veresvízi templomban.

Emlékét kegyelettel őrzi az
egyik barátja, Mihálcsik Zoltán

Április 28-án volt egy éve annak
a szomorú napnak, amikor a
szeretett anya

KOCSI MÁRIA
Örökre eltávozott körünkből.
Emlékét mindig őrizni fogja

szere tett fia, Róbert.

„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.”
(Váci Mihály)
Fájó szívvel emlékezünk

INCZE ÁRPÁDNÉ
szül. Fuchs Mária

halálának második
évfordulójára.

Leánya Ildikó és férje Árpád.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT
– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK

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

NAGYBÁNYAI
OLVASÓINK

FIGYELMÉBE!

Új Szót a régi főtéri
ANTIKVÁRIUMBAN,

illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

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

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

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

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

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

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

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGYFÜRDŐ
legközelebb április 30-án / 0747017580 (Csoma Bea)

PÉNZ!
Nyugdíjasoknak 75 éves

korig, 350 lej feletti
nyugdíjra, minimálbérre,

jelzálogkezelés nélkül,
fix havi részletek, kevés

dokumentum! Hívja
a 0725 401 111, vagy

a 0751 687 597 számot!

KŐLEVES-
kóstoló

Szó-, íz- és bábjáték
a Bányavidéken!

Május 4-8. között a Bánya vi -
déken és Máramaros megyében
tart ismét előadásokat óvo dá sok -
nak, kisiskolásoknak és V-VI.
osztályosoknak Demeter Ferenc
kolozsvári bábművész!

A jólismert mag yar népmese nyo -
mán összeállított szó-, íz- és bábjáték
címe: KŐLEVES - azaz egy olyan le -
ves, amit Sosemvolt király nekeresdi le -
veskőbányájából való kőből főznek! S
ha már megfőzik, a nagyérdemű kö zön -
ség is jól lakhat belőle!

Demeter Ferenc és titkos társai íny -
csiklandozó játékát a Teleki Mag yar
Házban is megtekinthetitek, május
6- án, szerdán 17.00 órai kezdettel.

A belépő 4 lej. Minden gyermek hoz -
zon magának egy kanalat és bög -
rét/tányérkát, hogy megkóstolhassa a 
kőlevest! Az előadás időtartama 40 perc.

A Teleki Ház tájoltató prog ram -
jait 2015-ben is a magyarországi Köz -
igazgatási és Igazságügyi Hivatal tá -
mogatja! Köszönjük segítségüket!

Last min ute

Utazzon velünk
KÁRPÁTALJÁRA!

Figyelem, felszabadult 2 hely má -
jus 14-17-i kárpátaljai autóbuszos ki -
rándulásunkra! Irányár 150 lej és 60 eu -
ró. Útvonal, egyéb információk, hely -
fog lalás a 0744919166-os telefon szá -
mon, vagy személyesen a Teleki Mag yar
Házban! Érvényes útlevél szükséges!

Tersánszky
Könyvtár

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

Baba-mama Klub
Minden szerdán délután 5 órá -

tól a Teleki Házban!
Mondikáljunk-mondókázzunk

együtt :) Szeretettel várunk!
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A Nagybánya nyerte
meg a női kézibajnokság

alapszakaszát 
A címvédő Nagybányai HCM nyerte meg az élvonalbeli női ké zi -

labda-bajnokság alapszakaszát, miután a keddi utolsó fordu ló ban a
papírformának megfelelően 38-27-re nyert Kolozsváron. 

A tabellán viszont csak egy ponttal
e lőzte meg a Brăilán 36-24-re diadal -
mas kodó Bukaresti CSM-t, olyan kö rül -
mények között, hogy a fővárosiak az o -
minózus „kitűző-botrány” miatt összes -
ségében négy pontot vesztettek pályán 
elért eredményükből. Ez pedig azt je -
lenti, hogy egy esetleges HCM–CSM
„álomdöntőben” a nagybányaiaknál lesz
a pályaelőny.

A Brassói Co rona végül kényel me -
sen zárta az alapszakaszt a harmadik he -

lyen, pedig a 26. fordulóban 28-27-re ki -
kapott Craiován a pontvadászat idei meg -
lepetéscsapatától. A negyedik helyen zá -
ró oltyánoknak sikerült megelőzniük sor -
rendben a HCM Romant és a Zilahot is.

A Marosvásárhelynek egyetlen pon -
tot sem sikerült szereznie, de az őket
31-24-re legyőző Déva is kény telen lesz
a bennmaradásért küzdeni. A május ele -
jén kezdődő negyeddöntőben Plo iesti-
 HCM, Brăila-CSM, Zilah- Bras só, Ro man-
 Craiova párharcok lesz nek. (Krónika)

A Kupa is „kipipálva”!
Szombaton és vasárnap a nagybányai Sportcsarnokban ren dez ték

a Női Kézilabda Románia Kupa négyes döntőjét, amelyen a ta va lyi
kupagyőztes nagybányai HCM, a bukaresti CSM, a craiovai SCM és a
konstancai Universitatea Neptun csapatai vetélkedtek az ér té kes
trófeáért. Azt tudtuk, hogy nem lesz könnyű, viszont elvártuk lá -
nyainktól, hogy itthon tartsák a tavaly megszerzett trófeát. Sza vu kat
ezúttal is betartották. Szívből gratulálunk!

Az első mérkőzésen a mieink kissé
egyhangú mérkőzésen símán verték ki -
lenc góllal (28-19-re) a konstancai lá -
nyo kat, míg a craiovai SCM majdnem
megviccelte a bukaresti sztárcsapatot,
mivel végig egyenrangú félként csak az
utolsó percekben maradtak alul egy gól -
lal (21-22). Hja, kérem, a fővárosiak
„felsőbbrendűségük” tudatában azt hit -
ték, hogy elég csak a mezüket meg sé -
táltatni a pályán és az oltyán lányok sű -
rű elnézések közepette térdet hajtanak
majd. Szerencsére, nem így volt.

A „kisdöntő”-ben a craiovai csi kó -
csa pat szép mérkőzésen 28-25-re le győz -
te a tengerparti lányokat.

A döntőben a bajnokság két sztár csa -
pata, a nagybányai HCM és a bukaresti 
CSM feszült egymásnak zsúfolt és na -
gyon lelkes lelátók előtt. Kevés gól e -
sett, de annál nagyobb volt a küz de lem.
Az első gólra hét percet kellett vár nunk,
ekkor Buceschi megtörte a jeget, amire 
Vărzaru válaszolt: 1 – 1. Aztán újabb
hét perc múlva 4 – 2 a javunkra. Ekkor
a vendégek edzője időt kért, meg is
volt a foganatja, mert három gyors gól
után már 4 – 5 oda! (18. perc). Ardean
Elisei nagy kedvvel játszott, hajtotta –
a szurkolók fergeteges búzdítása kö ze -
pette –, biztatta társait, kiegyenlített 5
– 5-re, majd 6 – 6-ra, ám a bukarestiek
három gyors góllal elhúznak 6 – 9-re
(25. perc). Ekkor Tone Tiselj kér időt,
felrázza csapatát, ennek ered mé nye kép -
pen Herrem, Buceschi és Ardean Elisei 
góljaival újra döntetlen az állás (30.
perc), ám egy utolsó pillanatokbani el -
lentámadásból a vendégek betalálnak:
9 – 10 az első játékrészben.

A második félidőben a hosszú sé rü -
lés után pályáralépő Gei ger Melinda is
feliratkozik a góllövőlistára, majd Bu -
ceschi találatával 11 – 11 (34. perc), de
csak pillanatokig, mert Torstensson he -
tesével újra az ellenfélnél az előny. Ne -
chita kiegyenlít, majd büntető követ kez -
tével átvesszük a vezetést (13 – 12 a 42.
percben). Újab Nechita lefordulás és
már két gól az előnyünk: 14 – 12 a 43.
percben! A 49. percben azonban ismét
egyenlő az állás: 15 – 15,  amely az 59-
 ik percben is fennáll (17 – 17)! Ekkor
Tiselj újabb időt kér, a mieink mindent
egy lapra tesznek fel: gólt kell lőni! Egy
hatoson belüli védekezést hétmé teres -

sel „honorálnak” a bírók, Ardean Eli sei
könyörtelenül bevágja: 18 – 17!! Még
van hat másodperc a rendes játék idő -
ből, Mette Klit időt kér, hiába, mert a
mieinket már nem lehet legyőzni! A le -
látókon elszabadul a pokol, öröm ujjon -
gásba tör ki az ország leghűségesebb
szurkolótábora, lányaink pedig öröm -
táncot járnak, pezsgősüvegek durran nak,
a mieink boldogok, az ellenfél pedig
nya logatja sebeit, a vendégküldöttség
egyes tagjai részrehajlást rebesgetnek
… Azt lehet, de eddig a legtöbb eset ben
a javukra történt. De ki törődik ezzel?

Bravó nagybányai HCM, gratu lá -
lunk lá nyok!

Nagybányai HCM – Bukaresti
CSM 18 – 17 (9 – 10)

„Lascăr Pană” sportcsarnok, telt -
ház. Vezette: Bogdan Stark (Bukarest)
és Ro meo Stefan (Ploiesti). Szövetségi
ellenőr: Ioan Serbu (Bukarest).

Büntetődobások: 6 – 5 (6 – 3, ki hagy -
ta: Rodrigues és Torstensson). Bünte tő -
percek: 2 – 2.

HCM: Ungureanu (6), Arenhart (5) 
– Ardean Elisei 7 (5 büntetőből), Gei -
ger 3, Buceschi 3, Nechita 2, Abbingh
2 (1), Herrem 1, Szűcs, Marin, Make e -
va, Do Nascimento, Tatár, Pirvut, Lo -
bach, Dinis Virtic. Edzők: Tone Tiselj,
Grega Karpan és Luminita Dinu- Hu -
tupan.

CSM: Pessoa (14), Tolnai – Mar tin 
5, Torstensson 3 (3), Fachinello 3, Vi -
zitiu 1, Glibko 1, Curea 1, Rodrigues 1, 
Varzaru 1, Bazaliu 1, Da Silva, Vetko -
va, Nan, Tivadar, Nicula. Edzők: Met -
te Klit és Adrian Vasile. (simsán) 

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A világelitbe jutott
a mag yar hokiválogatott 

Feljutott a világ 16 legjobbja közé a mag yar jégko rong- vá lo gatott, 
miután 2-1-re legyőzte a házigazda lengyel csapatot a krak kói divízió 
I/A világbajnokság szombati zárómérkőzésén.

A magyarok 2008 után ismét, tör té -
nelmük során másodszor kerültek fel az
elitbe, amelynek vb-jét jövő májusban
rendezik Szentpéterváron és Moszk vá -
ban.

A lengyeleknek alapjátékidőben kel -
lett győzniük a feljutáshoz, de sokáig
nem tudtak betalálni, Rajna Miklós bra -
vúrjai miatt. A 42. percben Hári János
egy kipattanót értékesített. A végén le -
hozott kapus mellett egyenlítettek a ha -
zaiak, az utolsó pillanatokban Szirányi
Bence üres ka pus góllal „lőtte fel” a csa -
patot az él vo nalba.

A magyarok várták előnyösebb hely -
zetből a fontos összecsapást, a házi gaz -
dának alapjátékidős sikerre volt szük -
sé ge a feljutáshoz.

Az arénában több mint 15 ezren szo -
rongtak, sokan kint rekedtek, ők nem
kaptak jegyet. A hazaiaknak közel 11
ezren, a vendégeknek 4 ezren druk kol -
tak. A hangulat fantasztikus volt, a két
tábor békében buzdította kedvenceit.
Még az óriáskivetetőn mag yar és len -
gyel nyelven ott virított a „len gyel- ma -
g yar két jó barát” felirat. A beme legí -
tés után, a meccs előtt egy petárda rob -
bant a csarnokban, és a szervezők je lez -
ték, ha még egy ilyen eset történik, ki -
ürítik a létesítményt.

Mag yar mezőnyfölényben telt el az
első harmad, sok volt a lövés, de iga -
zán komoly helyzet kevés akadt. Hári kí -
sérlete centikkel kerülte el a jobb oldali 
kapuvasat. Rajnának pedig akkor kel -
lett izgulnia, amikor a kapusbotja be a -
kadt a hálóba, és így akár kiszol gál ta -
tott helyzetbe is kerülhetett volna.

Sebők komoly lövése és Odrobny
bravúros védése vezette be a második
harmadot, majd Zapalát állították ki, ké -
sőbb pedig Kalinowskit, de mindkét em -
berelőny kimaradt, pedig Magosi és
Kovács is betalálhatott volna. Ahogy
kiszabadult a szorításból a lengyel vá -
lo gatott, létszámfölényhez jutott Kiss ki -
állítása miatt.

A záró harmad mag yar góllal in dult.
Banham felsősarkos lövését Odronby
még kiütötte, ám a kipattanót Hári be -
vágta a léc alá. Emberelőnyben nőhe -

tett volna a különbség, de így sem re -
ménykedhettek a hazaiak a fordí tás ban,
inkább az ő harmadukban folyt a játék. 

Ahogy fogyott az idő, a lengyelek
iramot váltottak, és elérték, hogy Se bő -
köt kiállították. Erre Sofron ugorhatott
ki, de lábbal védett a kapus. Aztán Raj -
na pillanatai következtek, fantasz tiku -
san védett. Sarauer is eldönthette volna
végleg a feljutás kérdését, Odrobny szin -
tén parádézott.

A hajrában levitték kapusukat a kény -
szer alatt játszó lengyelek, és 3:08 perc -
cel a vége előtt Bryk távolról, ta ka rás -
ból betalált. Maradt izgalom a végére,
mert megint lement a hazaiak kapusa,
majd az időmérővel akadtak gondok.
A végén Szirányi Bence üreskapus gól -
lal „lőtte fel” a csapatot az élvonalba.

A csoportot megnyerő kazah és a
má sodik helyezett mag yar válogatott a
jövő májusi szentpétervári és moszk -
vai elit vb-n szerepelhet, míg az ukrán
csapat 2016-ban a divízió I/B-ben ját -
szik. Jövőre Szentpéterváron, illetve
Moszk vában olyan csapatok el len sze -
re pelhet Rich Chernomaz szövetségi ka -
pitány együttese, mint Kanada, Orosz or -
szág, Svédország, Finnország, az Egye -
sült Államok vagy Csehország.

Divízió I/A világbajnokság:
Magyarország–Lengyelország 2-1 (0-

 0, 0-0, 2-1). Gólszerzők: Hári (42. perc)
és Szirányi (60.), illetve Bryk (57.).

A zárónap másik két mérkőzésén:
Kazahsztán-Olaszország 3-0 (1-0, 0-0, 2-
 0) és Japán-Ukrajna 3-1 (0-0, 3-1, 0-0).

Korábbi eredmények, 1. forduló: Ma -
gyarország-Japán 4-2, Kazah sztán- Uk -
rajna 5-2 és Olaszország- Lengyel or szág
2-1. 2. forduló: Kazahsztán- Magyar or -
szág 5-0, Lengyelország-Japán 2-0 és
Olaszország-Ukrajna 2-1 (hosszab bí -
tás után). 3. forduló: Magyar ország- O -
laszország 4-1, Kazahsztán-Japán 7-2
és Lengyelország-Ukrajna 3-2. 4. for du -
ló: Magyarország-Ukrajna 4-2, Japán-O -
lasz ország 3-2 és Kazah sztán-Len gyel -
ország 3-2. A torna végeredménye:1.
Kazahsztán 15 pont, 2. Magyarország
12, 3. Lengyelország 6 ,4. Japán 6, 5.
Olaszország 5, 6. Ukrajna 1. (Krónika)


