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Kiválasztották Partium
zászlóját és címerét

A Partiumi Autonómia Tanács (PAT)
szom bati ülésén elfogadta a régió címerét
és zászlaját – közölte vasárnapi köz lemé -
nyében a testület.

Mind a címer, mind a zászló fehér mezőben piros 
kettős keresztet és négy piros vízszintes csíkot tar -
talmaz. A jelképek megalkotására egy évvel ezelőtt
írtak ki pályázatot az erdélyi országgyűlés 1659-ben 
elfogadott határozata alapján, mely „Magyarország
Erdélyhez incorporáltatott része” jelképeként a négy
folyóvizet és a kettős keresztet jelöli meg.

Az ülésen felszólaló Tőkés László, az Erdélyi Ma -
gyar Nemzeti Tanács elnöke kifejtette: a Kárpát-me -
dencében élő magyarság helyzetének rendezése két
fő pilléren nyugszik. Egyrészt szükséges a hatá ro kon
felüli nemzetegyesítés, mely a könnyített honosítási
eljárásnak köszönhetően megvalósulni látszik, va la -
mint elengedhetetlen a nemzeti önrendelkezés kiví -
vása.

Szili Katalin, aki a mag yar miniszterelnök meg -
bízottjaként az autonómiatörekvések segítéséért, össze -
hangolásáért, valamint a határon túli és anyaországi
közéleti szervek és szereplők hatékony párbe szé dé -
ért felel, felszólalásában elmondta: „célunk kell le -
gyen, hogy 21. századi tervezeteket tudjunk fel mu -
tatni, és világossá kell tennünk mindenki számára,
hogy nem akarunk mást, csak ami az Európai Unión 
belül követelésként megfogalmazható”. 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Mag yar Néppárt stra -
tégiai bizottságának elnöke arra hívta fel a fi gyel met,
hogy a partiumi autonómia nem csak mag yar ügy,
hiszen számolni kell az ott élő románsággal is. (MTI)

Bérletes
előadás

A Szatmárnémeti Harag
György Társulat

harmadik bérletes előadására
június 3-án, szerdán, 18.00 órától

kerül sor a Városi Színházban.
Műsoron:

I.L. CARAGIALE:

„Az elveszett levél”

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.

Felsőbányai olvasóink figyelmébe!
Bányavidéki Új Szót mostantól az Andrea virág -

üz letben (Gutinului utca, 15. szám) is vásárol hat -
nak, hétfőtől szombatig naponta 8 és 17 óra között.

Mocsári Károly és barátai
Rendkívüli jótékonysági hangverseny a
Teleki Mag yar Ház felújítása javára!

2015. június 2., Teleki Mag yar Ház.
Fellépnek:

Mocsári Károly - zongora
Káldor Zsuzsanna - hegedű

Antós Dénes - klarinét
Pleszkán Marianna - cselló

Elhangzik: 

Glinka: Patetikus trió
Hacsaturján: Trió

Brahms: C-dúr trió Op 87.

Vendégeink a Ház felújítására ajánlották fel tiszteletdíjukat. Be -
lépő nincs, közönségünk a hangverseny helyszínén kihelyezett per -
selybe helyezheti el adományait.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kétszer annyi lesz a 
„gyerekpénz”

Megszavazta a képviselőház a gyerek ne -
velési pótlék összegének megduplázását. A
kiskorúaknak járó gyermekpénz az eddigi
42 lej helyett 84 lej lesz.

A pótlék növelésére a liberálisok tettek javas la -
tot, amelyet a plénum 98-77-es szavazataránnyal el
is fogadott. A képviselőház megszavazta azt a ja vas -
latot is, hogy a 3 és 18 év közötti fogyatékkal élő
gyerekek pótlékát 200 lejre növeljék. 

Uniós szinten átlagban 210 euró a pótlék, míg
Romániában jelenleg mindössze 10 euró – em lé ke z -
tetett az indítványt előterjesztő Cristina Pocora kép -
viselő. (marosvasarhelyiradio.ro)

Magyarországi
sztárfellépők a

szatmári Családi
Hétvégén

A szervezők nyilvánosságra hoz -
ták a június 6-án és 7-én meg ren -
dezésre kerülő Családi Hétvége tel -
jes prog ramját. Idén is választanak
majd Ta vaszkirálynőt és Május ki -
rályt, lesz vetélkedő, lesznek kon cer -
tek és egy bűvész is ámulatba ejti a
közön sé get. A gyermeknapot is meg -
ün nep lik, rengeteg kicsiknek szánt
pro g ram lesz a Kossuth-kertben.

Tízedik alkalommal szerveznek Csa -
ládi Hétvégét Szatmárnémetiben. A szer -
vezők most is kitettek magukért, min -
den jel arra utal, hogy június 6-án és
7-én egyik generáció sem fog unat koz -
ni!

Szombaton, június 6-án újra vetél -
ke dőn dől el, hogy melyik iskolai csapat
a legügyesebb és kik kapják a Tavasz -
királynő és Májuskirály címet. Lesz fő -
zőverseny is, a Zöld Házban pedig Mu -
hi Sándor helytörténész és grafikus mun -
káiból nyílik kiállítás. Most is lesz e -
gészségsziget, ahol a különböző moz -
gásformák gyakorlása mellett egész ség-
 felmérés is lesz, valamint hasznos élet -
viteli tanácsokkal látják majd el az ér -
dek lődőket.

Szombaton fellép majd a Felvidéki
Rockszínház, lesz operettgála a Deb re -
ceni Csokonai Nemzeti Színház és a Győ -
ri Nemzeti Színház művészeinek köz re -
működésével és koncertezni fog a TNT-
 zenekarból ismert Dobrády Ákos is. A
nagyszínpadon Dobrossy Zoltán bű vész
tart majd (folytatás a 2. oldalon)

Máté András Levente: a magánszemélyek fize tés -
kép telenségét szabályzó törvény elfogadása által az
Európai Uniós tagországok mellé zárkózunk fel

„Az RMDSZ megszavazta a magánszemélyek fizetéskép telen sé -
gére vonatkozó törvénytervezetet. Nagy szükség volt erre az intéz -
ke désre, Romániában nem létezett ezidáig egy ilyen jellegű tör vény,
amely azokon a személyeken segít, akik nem tudják időben tör lesz -
teni a hiteleiket. Gyakorlatilag csődvédelmet kérhetnek azok a ma -
gánszemélyek, akik úgy ítélik meg, hogy nem tudják tovább fizetni
tartozásaikat” – ismertette Máté András Levente, a Szövetség Kép -
viselőházi frakciójának vezetője szerdán, (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* Vasárnap úrvacsorával egybe kö -

tött unitárius ünnepi istentiszteletre
ke rül sor 12.00 órától az evangélikus
templomban.

* A Nagybányai Evangé li kus-
 Lutheránus Egyházközség csütör -
tö kön délután 18 órától, pünkösd va -
sárnap délelőtt 10 órától lesz ünnepi
istentisztelet úrvacsoraosztással. Pün -
kösd hétfőjén délelőtt 10 ó rától is ün -
nepi istentisztelettel és úr vacsora osz -
tással várjuk a híveket.

Bunda Csilla

Magyarországi sztárfellépők a
szatmári Családi Hétvégén

(folytatás az első oldalról) lélegzet el -
állító előadást, a napot pedig a De la
Funk zenekar utcabálja zárja.

Június 7-én gyermeknapot ünnepel -
nek a Kossuth-kertben. A rendezvény
nyitányaként a gyerekek az Ács Alajos
Stúdióteremtől indulnak és együtt vo -
nul nak a további programok helyszí né -
ig. Ott rengeteg gyermekprogram várja 
majd a gyerkőcöket, lesz bábszínházi
e lőadás, néptánc előadás, népi gyer mek -
játék tanítás és kutyakiképző-bemutató 
is. Vasárnap este 20 órától koncertezik
Deák Bill Gyula és zenekara, majd a na -
pot a Bertici Fivérek és barátaiknak kö -
zös koncertje fogja zárni.

Június 6., szombat:
Az Ady Endre Társaság szer vezé sé -

ben:
9.00-15.00 - Tavaszkiralynő és Má -

juskirály választás (vetélkedők).
15.00 - „Vadat, halat, s mi jó fa lat...” 

- Pálszabó Mihály mesterszakács és a
szatmári színészek sütnek-főznek.

Zöld-Ház
12.00 - Szatmári Címerek és Pla ká -

tok. Fotókiállítás Muhi Sándor munká -
iból

Nagyszínpad
10.00-15.00 - „primaGYM Egész -

ségsziget!” - Válassz minket! Válaszd
az egészséget!

10.30-11.10 -  Zumba
11.20-11.50 - BAX - train to the

MAX
12.00-12.30 - Spin ning
12.40-13.10 - bodyART (a szer ve -

zők tornamatracot biztosítanak)
13.20-14.00 - Spinracing
Egészségsátor:
Vérnyomás és vércukorszint mérés

a Korall Klinika támogatásával. Élet mód
tanácsadás, testzsírszázalék mérés, moz -

gásforma tanácsadás, egészséges táplál -
kozási tippek a primaGYM szak kép zett
edzőivel.

15.00 - A Tavaszkiralynő és Május -
király választás eredményhirdetése

16.30 - Samuraiul Sport Egyesület
ka rate bemutatója

17.00 - Családba nem üt a ménykő.
Az Ady Endre Társaság vidám-zenés
műsora. Fellépnek a szatmári színé szek
és a színház zenekara

18.00 - Isten tenyerén - rock ora tó -
rium, a Felvidéki Rockszínház kon cert je

19.00 - Operett varázs - a Debreceni 
Csokonai Nemzeti Színház és a Győri
Nemzeti Színház művészeinek közre mű -
ködésével

20.30 - Dobrády Ákos koncert (HU)
21.30 - Dobrossy Zoltán bűvész e -

lőadása
22.00 - Utcabál - De la Funk kon cert
Állandó programok:
Kézműves vásár, Könyvutca, Bor

sziget, Gyermekprogramok, Bábszín ház,
Kutyakiképző egyesület programjai, Gyer -
mekutca, Sakk verseny

Június 7., vasárnap:
10.15 - Felvonulás a Szatmárnémeti 

Északi Színház Ács Alajos Studiója elől 
a Kossuth-kertig a Kaplonyi Fúvó sze ne -
kar és a 10-es számú Általános Iskola
Mazsorett Csoportja kíséretében

A Kossuth-kertben
10.45-18.00 - Megkezdődnek a XXVI.

Gyermeknap rendezvényei. A Zöld Ház
környékén, állandó jelleggel a mis kol ci
Borókás Társulat játszókertje: ahol ma -
g yar, és más (vagy éppen ókori) népek
ügyességi játékait lehet kipróbálni, ját -
szani korosztálytól függetlenül.

10.45-15.00 - A Kossuth-kerti szín -
padon: a kolozsvári Keljfeljancsi Báb -
színház „Vitéz László és az elátkozott

malom” című előadása, Dobrossy Zol -
tán, Grand Prix-díjjal kitüntetett bű -
vész előadása, néptánc előadás, népi
gyer mekjáték tanítás, színjátszó elő a -
dá sok

15.00-15.30 - Országos verse nye -
ken helyezést elért mag yar elemi osz -
tályosok díjazása. Szervező és támo ga -
tó: Szatmárnémeti RMDSz női tago za ta

16.00 - Az Al pha K9 Kutyakiképző
Egyesület Engedelmességi és Agil ity
bemutatója

18.00 - Soltész Rezső koncert
19.15 - Az RMDSz-tom bola győz -

te seinek kisorsolása.
20.00 - Deák Bill Blues Band kon -

cert (HU)
21.45 - Bertici Fivérek és barátai kon -

cert

Szervezők: Szatmárnémeti RMDSz, 
Ady Endre Társaság, MADISz, MIK,
A ranykapu Kulturális Egyesület, Boró -
kagyökér Egyesület

A rendezvény támogatói: Szatmár -
németi Város Tanácsa, Szatmár Megye 
Tanácsa, Szatmári RMDSz, Commu ni -
tas Alapítvány, Erlux, Neptun Com -
pany, Barta Ati, Polip

Az RMDSz-tom bola támogatói: Ba -
by Trend, No Par don Pub, Promo craft,
Nozsolt, Nency varroda, Nord Star, Züm-
 Züm Játszóház, Primagym, Aquastar
aguapark, Ghiuran Scheisz Maria e gyé -
ni vállalkozó, Harag György Társulat,
Friss Újság, Dr. Soós András fog or vos,
Ream Ro ma nia

szatmar.ro

Máté András Levente: a
magánszemélyek fize tés kép -
telenségét szabályzó törvény
elfogadása által az Európai
Uniós tagországok mellé

zárkózunk fel

(folytatás az első oldalról) május 20-án
a plénumi végszavazást követően.

A jogszabály megteremti a törvé nyes
keretet arra, hogy egy egyszerűsített és 
hatékony kidolgozott terv alapján ezen 
személyek fedezhessék tartozásaikat.

„Románia a törvény megszavazása
által az Európai Uniós tagországok mel -
lé zárkózik fel. Reméljük, hogy az ál lam -
elnök mielőbb kihirdeti és megjelenik a 
Hivatalos Közlönyben. Ugyanakkor ez 
a jogszabály segítséget nyújthat azon
személyeknek is, akik svájci frankban
vettek fel hitelt és ennek törlesztése nagy
gondokat jelent számukra.” – tájé koz -
tatott a frakcióvezető. (RMDSz)

Máramaros 70 éve
Állt az én ruszin nagyapám,
„Mag yar” unokái között.
Bámultuk. Gonddal nézett rám;
Őszült, és furcsán öltözött!
Nem tudtam: akkor látom őt
Életemben utoljára!
A háborúból más haza dőlt,
Mindannyiunknak nyakába!
Az övék, óriási, rőt;
A miénk - kényszerből - társa.
Itt nem könnyű létvitel jött;
Ott sok mag yar ment Vorkutába!

Popovic Gergely

Nagybánya Municípium Kulturális Napjai

Május 29 - június 1.
Jövő hétvégén ismét Kulturális Napokat rendeznek a megye szék he -

lyen. A rendezvénysorozat keretében olyan programok is lesznek, ame -
lyek minden bizonnyal olvasóink érdeklődésére is számot tarthatnak. E -
zek közül sorolunk fel az alábbiakban néhányat, a teljesség igénye nél kül.

Május 29-én, pénteken déli 12 órakor kerámia, farsangi maszk és linogra vúra
kiállítás nyílik a Művészeti Líceumban, 17 órától pantomim előadást láthatnak a
Városi Színházban, 18 órától pedig a város fúvószenekarát hallgathatják meg a
Cinteremben. A fúvósok koncertje előtt hivatalosan is átadják rendeltetésének a
felújított Cin ter met. 19 órától festészeti és szobrászati kiállítás nyílik a „Petre Dul -
fu” Gimnáziumban, 20 órától pedig klasszikus zene koncertre kerül sor a Szent -
háromság római katolikus templomban, kolozsvári művészek előadásában.

Május 30-án, szombaton 11 órától kamarazenei előadás lesz a Művészeti Lí -
ceumban, 18 órától ismét a klasszikus zenére helyeződik a hangsúly, ezúttal a
Stra di var ius Turné keretében a világhírű hegedűművész, Tomescu Alexandru és
a kiváló zongorista, Kunz Eduard lép közönség elé a Szent Kereszt görög ka to -
likus templomban (FRN-komplexum). 19 órától a Szatmárnémeti Harag György 
Társulat Ibusár című mag yar nyelvű előadását tekinthetik meg a Városi Színház
stúdiótermében. 20 órától klasszikus zene koncertre kerül sor a Cinteremben,
kolozsvári művészek állnak a közönség elé.

 Május 31-én, vasárnap 16 órától a Bukaresti Állami Zsidó Színház előa dá -
sát tekinthetik meg a Városi Színházban, 19 órától G. Rossini: A sevillai borbély
című operáját tekinthetik meg a Craiovai Román Op era művészeinek az előa dá -
sában, a régi főtéren. 21 órától klasszikus zene koncerttel zárul a nap a Cinte rem -
ben, ahol meglepetés-vendégek lépnek fel.

Június 1-jén, hétfőn 9 órakor érzéki rajzokat tekinthetnek meg a Művészeti
Líceumban, 11.30 órától pedig mu si cal-részleteket láthatnak a régi főtéren. 13
órátó bábelőadások tekinthetők meg a régi főtéren, és kerékpárversenyt is szer -
veznek gyerekek számára. 15 órától interaktív színházba hívják és várják a gye -
rekeket a régi főtérre. 19 órától operagálát láthatnak a régi főtéren, a Craiovai Ro -
mán Op era művészeinek az előadásában.

Ezen kívül számos más programmal, kiállítással, koncerttel is várják a szer ve -
zők az érdeklődőket. A részletes programot a www.baiamare.ro honlapon
olvashatják. (tamási)
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (15.) 
Komlósi Andrea volt némethlászlós
levele a leendő némethlászlósoknak:

Kedves Felvételiző!

Ha még mindig nem győződtél meg 
arról, hogy jó hely lesz számodra a Né -
meth László Elméleti Líceum, akkor kér -
lek, olvasd el az én érveimet is.

Ötödik osztályos koromtól a min den -
napjaim fő színhelye volt a Németh Lász -
ló Elméleti Líceum. Nem csak azért, mert
kötelező volt részt venni az órákon, ha -
nem mert délután sok iskolán kívüli te -
vékenységen vettem részt: kosáredzés, 
irodalmi kör, történelmi kör stb. Szó val
rengeteg lehetőségem volt, ha épp nem 
akartam otthon unatkozni, és ki is hasz -
náltam ezeket.

Most még több adatik a némethlacis 
diákoknak: a SCHOLA PA REN TIS ren -
geteg támogatást, ösztöndíjt (érdemi és 
szociális) biztosít, kárpát-medencei ver -
senyek, utazások, jól felszerelt könyv -
tár stb. Sokszor irigykedve követem a
fejleményeket.

Nyolcadikban én is ugyanabban a
helyzetben voltam, mint ti most. Dön te -
nem kellett: melyik iskolában szeret ném
folytatni és milyen szakon. Eléggé saj -

ná latos, hogy nem mindenkinek olyan
egyértelmű a válasz az első kérdésre,
mint nekem. Miért volt nekem az? Tud -
tam, ha tanulni akarok, azt bárhol meg -
tehetem. De hol nyerek többet? Hát ter -
mészetesen a Németh Lászlóban. Miért?
Mert más nyelvű iskolában soha nem
leszek részese annak a gyönyörű és gaz -
dag kultúrának, amely egyedi Eu rópá -
ban, és amely elsajátítása engem is se -
gít a saját fejlődésemben. Hazugság lett
volna azt elhitetni magammal, hogy egy
másik kultúra az, ami igazán az enyém, 
és hazugság lett volna egy másik kultú -
ráért büszkének lennem. Életem leg na -
gyobb hibája lett volna nem magyarul
folytatni tanulmányaimat. Sokkal sze -
gé nyebbnek érezném magam, és egy nagy
élményről maradtam volna le. A több -
ségi kultúrával nap mint nap talál ko zunk, 
de a magyarral való kapcsolatba ke rü -
lés a mi döntésünk. És az sem igaz, hogy
nyolcadikig már megtanultál mindent,
amit tudnod kell, most már jöhet a nyelv -
váltás. Amit a Németh Lászlóban kapsz,
azt sehol máshol nem kapod meg.

És hiába mondod, hogy nem szín vo -

nalas a Németh László, mert ha tanulni
akarsz, itt a tanárok annyira fel tudnak
készíteni, hogy bárhol a nagyvilágban
meg tudd állni a helyed. Ez csak rajtad 
múlik. Ahogyan rajtam múlt az is, hogy
9,51-es médiával érettségiztem le. És
külön megfigyeltem, hogy nagyobb mé -
diát értem el, mint az(ok) a mag yar di -
á k (ok), aki(k) a Şincai híres-neves líce -
um padjaiban ült(ek). És az is rajtam
múlt, hogy bejutottam a Marosvá sár he -
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
gyógyszerészeti szakára, 9,47-es át lag -
gal. Bátran állítom, hogy A TANÁ RA -
IMNAK NAGYON SOKAT KÖ SZÖN -
HETEK, mert az általuk letett alapokra 
könnyen építhetek, és így megállom a
helyem az ország egyik legszín vona la -
sabb egyetemén. (Jobban, mint az a ro -
mán csoporttársam, aki a Şincaiban járt.)
Mivel az egyetemen a kétnyelvű ok ta -

tást választottam, lehetőségem van ma -
gyarországi részképzéseket is megpá -
lyázni, az Eras mus ösztöndíj mellett.

Mindezt, amit leírtam csak akkor ér -
ted meg igazán, ha megéled. De ő szin -
tén mondom, a legnagyobb hibát kö ve -
ted el, ha hallgatsz azokra a rosszin du -
latú, hamis és megtévesztő érvekre, hogy
TE nem fogsz boldogulni a Németh Lász -
ló Elméleti Líceum padjaiból kike rül ve,
és hogy SZÁMODRA nem lesz egy jó
hely! Az idehaza vagy külföldön egya -
ránt sikeres karriert befutott diákok hosz -
szú sora a bizonyíték erre!

Kívánom, hogy tudd meghozni a jó
döntést!

Diáktársi szeretettel:
Komlósi Andrea

másodéves gyógyszerésztan hallgató,
Marosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem

Folytatódik a mag yar
és német

nyelvtanfolyam
A korábban a Duna Tele ví zió

ál tal is be mu tatott mag yar nyelv -
tan fo lyam máso dik félé vére is a
Nagy bá nyai ,,Petre Dul fu” Me gyei
Könyv tár ban kerül sor minden hét -
főn 17.30 ó rá tól, Komlósi La jos
nyelvtanár irá nyí tásával. A nyelv -
tanta nu lást ki egé szí tik a népdalok,
gyer mekdalok és az e gyütt lét kö -
zös élménye.

***
Ugyancsak a Megyei Könyv -

tárban tartják a német nyelvtan fo -
lyamot is (ro mán nyelvű szakirá -
nyítással), az aláb bi pro gram sze -
rint:

- tanulóknak (V. osztálytól)
min den kedden 16.00 órától

- felnőtteknek minden szerdán,
csü törtökön és pénteken 17.30 ó -
rától.

Továbbra is szeretettel
várjuk a jelentkezőket!

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd má -

jusban 26-án, 15-16 óra kö zött
tart ingyenes jogta nácsadást a
nagy bányai RMDSz  szék házban
(V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).

Fontos tudni, hogy szervezési
okok miatt a fo gadóórák sze -

mélyes vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján történnek,
ezért megkérjük a jog ta nács adást igény lő ket, hogy idő -
ben jelezzék szándékukat a 0262-217103 vagy
0262- 216593 tele fon számon.

Fizessen elő...
... 2015-ben is a Bányavidéki

Új Szóra a posta 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
hónapra - 39 lej + postai járulék.

Az előfizetés továbbra is a leg -
biz tosabb módja annak, hogy hoz -
zá jus son lapunkhoz.

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
származású színész 

Cannes-ban
A francia-mag yar koprodukcióban ké -

szült filmet (Saul fia), amelyben Molnár 
Levente, a Kolozsvári Állami Mag yar Szín -
ház művésze szerepel, hosszan tartó taps -
sal jutalmazta a múlt pénteki dísz bemu -
tatón a közönség. Az alkotással kap cso -
latos sajtóvisszhang is ennek megfelelő
volt.

Nemes Jeles László első játékfilmje az
auschwitzi koncentrációs táborban ját szó -
dik, a deportált zsidóknak a gázkam rák -
ba terelésével, majd a holttestek eltaka rí -
tásával és elégetésével megbízott Sonder -
kommando egyik képzeletbeli zsidó tag -
jának, a mag yar Auslaunder Saulnak
(Röhrig Géza) az utolsó másfél napját me -
séli el.

Molnár Levente (,,Kecske”) 1976. már -
cius 10-én született Nagybányán. 1995-
 ben végezte el a Szatmárnémeti ,,Ioan Sla -
vici” Tanítóképzőt. Ezt követően fordult 
a színészi pálya felé. 1997-ben és 1998- ban
a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió szí -
nésze. 

2002-ben végzett a Babeş-Bolyai Tu -
domanyegyetem Bölcsésztudományi Ka rá -
nak Színhá zművészet Tanszékén, szí nész   
szakon. Osztályvezető tanára Hat há zi And -
rás volt. Ugyanabban az eszten dő ben ke -

rült a Kolozsvári Állami Mag yar Szín há z -
hoz. Közel félszáz színházi sze repet mond -
hat a magáénak, és több mint egy tucat
filmben szerepelt.

2003-ban óraadó tanárként is tevé keny -
kedett a Babeş-Bolyai Tudo mánye gye tem
Színházművészeti Tanszékén.

Színházi szerepei mellett 2002-ben és
2003-ban Jakab Melinda koreográfiáján 
alapuló mozgásszínházi előadásokban vett 
részt a Gheorghe Dima Zeneakadémián. 
Rendszeresen részt vesz különféle nem -
zetközi tánc-, mozgás- és színház mű vé -
szeti műhelymunkákban.

Folyamatosan végez szereplő válo ga -
tást (cast ing) és színészközvetítő ügy nö -

ki munkát, melyhez 2008-ban létrehozta 
a KoKino ügynökséget.

Molnár Abra ham Warsawski, Saul leg -
jobb barátjának a szerepét alakítja a film -
ben. A színész, bár Kolozsváron él, to vább -
ra is szorosan kötődik megyénkhez, illet -
ve a megyeszékhelyhez. Édesanyja és
testvére Nagybányán él. Édesapját, aki
Magyarberkeszen lakott, sajnos néhány
éve elveszítette.

Az Arany Pálma-díj kiosztása és a zá -
róünnepség május 24-én lesz Cannes- ban. 
A magyarországi mozikban június 11- től
lát ha tó a Saul fia.

Sajtóértesülések alapján összeállította:
Tamási At tila

Részlet a Saul fia 
című filmből.
A főszereplők:
Zsótér Sándor,
Molnár Levente
és Röhrig Géza
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Visszaemlékezés a
Marosvásárhelyi Bolyai Farkas

Református Kollégiumra
A Bolyai Farkasról elnevezett re -

for mátus kollégium a XVI. században
(1557-ben) nyitotta meg kapuit, hason -
lóképpen a többi erdélyi híres mag yar
gimnáziumokhoz, amelyek az úgyne ve -
zett Erdély Aranykorában alakultak. Ilye -
nek voltak például a Nagyenyedi Bethlen
Gá bor Kollégium, a Szatmárnémeti Köl -
csey Ferenc Főgimnázium, a Kolozsvári
Bras sai Sámuel Kollégium, a Sepsi -
szent györgyi Székely Mikó Kollégium,
és még sorolhatnám, de ezek voltak a
legköz is mertebbek Erdélyben.

Így mi is, akik a Bolyaiba jártunk el -
ső elemitől fogva, megtanulhattuk ko -
molyan a tananyagot, a becsületes sé get
és a pontosságot. Ezt pedig annak kö -
szönhetjük, hogy a Bolyai Farkas utáni 
időszakokban olyan tanáraink voltak,

mint például Molter Károly, Pálfi An -
tal, Kovács Benedek, Nagy Ernő, és így
tovább.

Voltak olyan tanáraink is, akik a ma -
gas képzettségük alapján az évek fo lya -
mán, főleg abban az időben, amikor tel -
jességében működött Kolozsváron a Bo -
lyai Tudományegyetem, sikeres pályá -
zatok után felkerültek az egyetemre ta -
nárnak. Így például Szigeti József a
mag yar irodalom tanszékre, Kiss Ernő
és Tóth Sándor a matematika karra, Nagy 
Ferenc és Marosi Pál a földrajz-geo ló -
gia szakra. Barabás Béla pedig a Ma -
ros vásárhelyi Orvostudományi Egye te -
men lett kémiatanár. Ennyit a taná rok ról.

A továbbiakban emlékezni szeret nék
azokra a rendkívüli diákokra, akik mond -
hatni európai hírű szakemberekké vál -

tak. Így például Péterfy Árpád, aki a
nagy bányai TBC-szanatóriumtól egye -
nesen Svédországba kért letelepedési
jogot, és ott, mint szívsebész, eljutott az
egyetemi professzori rangig. A 80-as é -
vekben eljött Debrecenbe, és ott a Szív -
sebészeti Kórház professzora és igaz ga -
tója lett. Barta István, aki Mezőpanitról
került be a Bolyai Farkas Református
Kollégiumba, eljutott addig, hogy Svéd -
országban a Kohászati Egyetemen pro -
fesszor lett. Zsigmond Barna Pál jelen -
leg csíkszeredai mag yar főkonzul. Pé -
terfy László szobrász, aki Magyar or szá -
gon a legtöbb köztéri szobrot alkotta,
természetesen pályázatok elnyerése út -
ján. Vagy Hunyadi László vásárhelyi
szobrászművész. Ezen kívül Borbély
László RMDSz-es politikus, aki több al -
kalommal töltött már be miniszteri tiszt -
séget.

Mivel eddig csak a sikeres taná rok -
ról és egykori diákokról tettem emlí tést, 
fontosnak tartom azt is megjegyezni,
hogy amikor 1958 őszén letelepedtem
Nagybányán, számos olyan barátot, is -
merőst fedeztem itt fel, olyan sze mé -
lye ket, akik valamennyien a Maros vá -

sárhelyi Bolyai Farkas Református Kol -
légiumban végeztek. Így például Laka -
tos Gábor orvos, Vajda László orvos,
Böjthe Géza kohászmérnök, Csont Béla
geológus mérnök, Bardosán Gyula ag -
ronómus, Nagy Endre vegyészmérnök, 
Wal ter Frigyes képzőművész. Sajnos az
évek folyamán ezek a személyek el köl -
töztek az élők sorából. Jelenleg már csu -
pán öt élő Bolyaisról tudok. Név sze rint:
Csíki Sándor kohászmérnök, Hideg ku -
tiné Nagy Erzsébet orvos, Horváth Ló -
ránd orvos, Horváth Csaba hidro ló gus
mérnök és jómagam, jogász vég zett -
séggel.

Végezetül azt szeretném még el mon -
dani, hogy Marosvásárhelyen évek óta
működik az úgynevezett Bolyais Öreg -
diákok Köre, melynek tagjai minden öt 
évben megrendezik a Bolyais Világ ta -
lálkozót.

Remélem, hogy ezen visszaem léke -
zésemmel sikerült egy kis nosztal gia-
 hangulatot ébresztenem a Bolyai Far -
kas Református Kollégium egykori di -
ákjai körében.

Horváth At tila
volt Bolyais diák

Alkalom szüli a rablót is!
Az utóbbi időben a szomszé da ink -

nál sorozatosak a dohányboltok el len el -
követett rablások, néha gyilkos ságok -
kal kísérve.

Sok okos em ber vitatja, hogy mit ké -
ne ez el len tenni?

A válasz egyszerű: ne mehessen be
a boltba a vevő!

Ez nem új kitaláció, de senkinek se
jut eszébe, hogy a régi trafikokba se le -
hetett bemenni: a vásárló egy kis ab la -
kon át benyújtotta a pénzt, megkapta a
kért árut és a visszajáró aprópénzt.

Ez a dohányzók egészségének is hasz -
nált, mert, ha nem mentek be: nem lát -
hatták a felhalmozott áru színes vá lasz -
tékát, és ha ráuntak már a megszokott

dohányra, meggondolhatták magukat, 
és abbahagyhatták a dohányzást!

Ahol a kiskorúak nem láthatnak be
a boltba, a felnőtteknek nem árt, ha be -
mennek? Nincs negatív hatással rájuk
a látvány és az illat?

Egy csomag cigaretta néhány gramm.
Igazán megkímélhetnék a dohányzót a
fáradtságtól, hogy a boltba be- és ki -
gyalogoljon egy ilyen ártalmas ap ró -
ság ért!

A zárt ajtó és elsötétített kirakat mö -
gött lehet rács és mindenféle riasz tó be -
rendezés, ami megakadályozná a rabol -
ni vágyókat a büntett elkövetésében, és 
ha nincs bűn, nincs mit büntetni!

Popovic Gergely

Színe és fonákja:

,,Bocskornyommal szűz hóba rótt” szabályok
Már megszokhattuk, hogy a Kárpátok egykori Gé niu szá -

nak a hazájában semmit sem szabad elsietni. Hiszen: amit
ma megtehetsz, halaszd el holnapra, mert lehet, hogy hol -
napután már meg sem kell tenned azt.

Egyszer sajnos megfeledkeztem erről a ,,bocskor nyom -
mal szűz hó ba rótt” ősi intelemről, és visszafizettem egy o -
lyan össze get, amit a hivatalnokok figyelmetlenségéből (hoz -
zá nem értéséből) kifolyólag kaptam. Alig telt el pár hó nap,
s már törölték is a hasonló adósságokat, mert rájöttek, hogy
va laki(k), valamit, valamikor nagyon elszúrtak.

Azóta elhatároztam, nem dőlök be a különféle fizetési 
felszólításoknak, legalábbis azoknak, melyeknek alapját -
a jogrenddel teljesen ellentétes módon - utólag meghozott
törvények, rendelkezések képezik, vagy amelyeket a hiva -
tal nokok hibájából, szakmai hozzá nem értéséből kifo lyó -
lag postáznak a címemre.

Az egyik ilyen felszólításban több mint 300 lejt sze ret -
tek volna legombolni rólam társadalombiztosítási járulék -
ként, ráadásul egy olyan idő szakra, amikor tulajdon kép -
pen nem is tevékenykedtem főálláson kívül. Kis idő múlva

újabb felszólítást küldtek, akkor már csak száz egy néhány
lejről szólót. Harmadjára már csak alig több, mint 30 lejt
szerettek volna kipréselni belőlem. Tovább vártam, arra gon -
dolva, hogy talán egyszer annyira túllicitálják önma gu kat,
hogy még ők fognak fizetni nekem, de ez sajnos nem kö vet -
kezett be. Igaz, közben egy törvénymódosítás törölte az
,,a dósságot”.

A baksis utáni adózást is bevezették, majd törölték. Nem
eszik olyan forrón a kását... - mondogatták sokan az a ber -
rált jogszabály megjelenésekor, s lám ismét azoknak lett i -
gazuk, akik a kivárásos taktikát választották.

Az említett, ,,bocskornyommal szűz hóba rótt” örök ér -
vé nyű sza bálynak továbbra is meglesz mifelénk a létjo go -
sultsága. Elvégre tiszavirág életű törvényekben eddig sem
szen ved tünk hiányt, és minden jel arra utal, hogy ezután
sem fo gunk szűkölködni hasonlókban.

A furfangos székely észjárást követve azt is bizton állít -
hatjuk: egyszer jobb, kiszámíthatóbb lesz az élet Romá ni á -
ban. Csak éppen ki kell várni, hogy odafönn a rossz életről 
szóló re gulát egy tollvonással visszavonják. (Tamási Attila)

Segítség
szenvedély -
betegeknek

A Bo nus Pas tor
A lapítvány rövid tá vú 
terápiás programot
szer vez szenve dély -
betegeknek és felnőtt 
hozzátar to zóiknak
2015. június 15-26.
között Szent katol nán,
Kézdivásárhely mel lett, Kovászna me -
gyében.

Az ország bármelyik részéről vár -
juk azok jelentkezését, akik változtatni 
szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-,
já ték- vagy társfüggőségükkel terhelt é -
letmódjukon. Jelentkezési határ i dő:
2015. június 8. Bővebb információk a
www.bonuspastor.ro weboldalon.

A Máramaros megyei érdekeltek ke -
ressék szatmárnémeti munkatársunkat
a következő telefonszámon: 0744-539213.
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Mesét mondok, lehet nem is mese...
Az interneten kaptam valakitől ezt a 

mesét, melynek van tanulsága, mint a
legtöbb mesének, ezért teszem közzé.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy gyáracska. Abban dolgozott egy cso -
mó em ber, munkás, mérnök meg iro dis -
ta. Mindenki rendesen végezte a dol gát,
szorgoskodott, ahogy tudott, és a munka
ment, ment, mendegélt, a hónap végén
pedig mindenki megkapta a fizetését.

Történt egyszer aztán, hogy a gyá -
racska dolgozói közül páran azt mond ták:

- Mi lenne, ha mától nem dol goz -

nánk, csak néznénk, amint a többiek dol -
goznak?

Így is történt, egyesek szor galma san
dolgoztak, mások pedig lógtak, de a hó -
nap végén mindenki megkapta a fize -
tését.

Nem sokra rá már a dolgozók fele
mondogatta magában:

- Minek dolgoznék én, ha azok is
megkapják a fizetésüket, akik nem dol -
goznak, vagyis mindenképpen nekem
is jár a hó végén a fizetés.

Így is történt. A hó végén - bár ki -

csivel kevesebbet -, de mindenki meg -
kapta a fizetését. Akik dolgoztak, azok
panaszkodtak, reklamáltak, akik pedig
lazsáltak, hallgattak, mert a fizetésük
meglett a hónap végén.

Ekkor még többen határozták el, hogy
nem dolgoznak, dolgoznak majd he lyet -
tük mások, ők pedig a fizetést úgyis meg -
kapják…

Aztán ez így folytatódott, mind töb -
ben lettek azok, akik nem dolgoztak és
kevesebben azok, akik mérgelődtek, mert
hiába dolgoztak többet, a fizetésük in -
kább csökkent, mint növekedett.

És ez így folytatódott, amíg…  No mit
gondoltok, meddig?

***

Egyik ismerősöm magyarázza:
- Ezek a mai fiatalok… Unokám egy

autót kapott érettségi ajándékként, és még
csak nem is örült olyan nagyon ennek az
ajándéknak, mert más típust szeretett
volna.

Másik ismerősöm panaszolja:
- A fi am már 29 éves, de még min dig

nem hajlandó házasodni, inkább él ve -
lünk a családban, pedig már egy apart -
mant is megvásároltam neki…

Az egyetemeken és a főiskolákon a
nappali tagozaton mind több és több o -
lyan hallgatót találni, aki túllépte a har -
madik ikszet, de még most is szülei pén -
zén folytatja tanulmányait, mert még
nem érzi eléggé felkészültnek magát az 
önállósuláshoz.

Újságban olvasom, hogy Nyugat-E -
urópa több országában szokássá vált,
hogy a gyermekek 30-35 éves korukig
együtt élnek szüleikkel, mert ezáltal
könnyebb az életvitelük, mintha ma guk

alkotta családban élnének.
Nálunk, a Kárpát-medencében a fi -

a talok, amint munkába állnak, igye kez -
nek függetleníteni magukat szüleiktől,
valamiféle baráti, vagy élettársi kap cso -
latba illeszkedni, és mindenféle kö te le -
zettség alól kibújni. Halasztódik a csa -
ládalapítási idő és sok esetben már idős 
korra tolódik a születendő gyermekek
érkezése.

Az iparvidékeken - így itt is szokás
volt - a fiatalokat 14, vagy 16 éves ko -
rukban munkába állítani. Faluhelyen leg -
több családban a gyermekeket is mun -
kára fogták, és még az iskolába se küld -
ték a nagy munkák idején. Henry Ford, 
az autókirály fiait a gyáraiban dol goz -
tatta, ahol a csavarok ki- meg be csa va -
ro zásával kezdték, mert csak így jut hat -
tak birtokába az összes munka folya mat -
nak, amelyet minden vezetőnek alapo -
san ismernie kell. Vannak országok, a -
hol a középiskolásoktól bizonyos szá -
mú szociális munkát követelnek az e -
gyetemi felvételi mellé. Mindezekkel 
szemben uralkodik egy másik néző pont
is, mely a szegény gyermek túlter helt sé -
géről papol és mentesítené minden ne -
mű fizikai munka alól. Ennek betud ha -
tóan kialakul a gyermekben a komp jú -
terfüggőség, a túlsúlyosság és a mun ka -
undor.

Kedves Szülők! Megszívlelendők-e 
a fentiek? Döntsék el Önök. Azonban
közhelyként hangzik, de minden kép pen
tudatosítani kell a fiatalokban azt az a -
lapigazságot, hogy ha valamit ingyen ka -
punk, azért valaki másnak alaposan meg
kellett dolgoznia!

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

Biodiverzitás
Minden év május 22-én egy olyan világnap van, 

amely az élővilág sok féleségére (biodiverzitás),
illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik rái -
rá nyítani a nyilvánosság figyelmét. A vi lágnap
megünneplésére, most elő ször, legalább két hét -
tel korábban ébred tünk, mint mások! Számos vá -
rosban ez ren és ezren tüntettek a jogsértő er dő -
irtások el len, és annak az erdő tör vénynek az elfogadásáért, amelyet az ál lam -
fő korábban visszaküldött a parlamentnek.

Hogy van-e köze az erdőnek a biodiverzitáshoz? Van bizony, méghozzá ve -
lős köze. De megfordítva is igaz: kevés szempont fogja a közeljövő erdőgaz dál -
kodását olyan erősen befolyásolni, mint a biológiai diverzitás megőrzésének
igénye. Az erdei életközösségek tekintetében az erdőgazdálkodás befolyásolja 
a genetikai, faji, életközösségi és táji szintű diverzitást. Egyszerűbben: ha el -
tű nik az erdő, akkor eltűnik a medve is; árvizek fogják gyötörni az egész or szá -
got stb. Még egyszerűbben: rosszabbra fog fordulni az emberi élet mi nő sé ge!

Van tehát miért élni és harcolni: hogy a posztmodern civilizáció társa -
dalma végre kedvezően befolyásolja saját életminőségét; hogy ne maga alatt
vágja a fát.

Sötét felsőbányai ablakok
Gyermekkoromban a felsőbányai Nagy- és Kiskákáson, va -

lamint a Tölgyes alatti úton karbidlámpák pislákoló fénye je -
lezte, hogy ,,sittbe” mennek a bányászok.

Később, a múlt század negyvenes-ötvenes éveiben a Főut -
cán laktunk. Akkoriban nem csak a bányába indulók miatt szű -
rődött ki sárgás-fehéres fény sok ház ablakából, hanem azért
is, mert az ötórás ,,kávédarálóval” sokan ingáztak nagy bá nyai
gyárakba, hivatalokba, iskolákba.

Miután megházasodtam, a város alsó részében, tömb ház -
ban laktunk. Munkanapokon fél ötkor ébredtem, hogy nyolc
órára munkahelyemen, a szinérváraljai középiskola mag yar
tagozatán, majd az általános iskolában várjam az első órára
szólító csengőt.

2004-ben nyugdíjasként kilenc óráig is aludhattam, de szer -
vezetem csupán öt-hat óra alvást igényelt, ezért gyakran a ko -
ra reggeli órákban ébredtem fel. Azokban az években fel fi gyel -
tem arra, hogy egyre több lakás ablaka sötét marad. Ezt töb -
bek között azzal magyaráztam, hogy végkielégítés ellenében
sok bányásznak meg kellett válnia munkahelyétől.

Hogyan vészelték át ezt a megpróbáltatást azok, akik azt
hitték, hogy bányászként vonulhatnak öregségi nyugdíjba? E -
gye sek a bizonytalan jövőn töprengve álmatlanul hány kolód -
tak ágyukban, a vállalkozó szelleműek azon törték a fejüket,
hogy mibe fektethetnék a végkielégítésként kapott pénzt, a fi a -
talabbak, az egészséges középkorúak külföldön próbáltak sze -
rencsét, a gyenge akaratúak, a borúlátók az italban kerestek
menedéket, a lusták azt várták, hogy a sült galamb a szájukba
repüljön, a hívők pedig az imádkozásból merítettek erőt.

Bányáinkban jelenleg sem dolgoznak. Szerintem az infra -
struktúra fejlesztésével, kis- és középvállalkozások központi és
helyi támogatásával, a turizmus fejlesztésével új munka lehe -
tő ségeket teremthetnének. Felsőbánya természeti szépségei,
sajátos varázsa a XIX. század végén és a XX. század elején
Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Miskolcról sok üdülőt
vonzott városunkba.

Ha a kora reggeli órákban ismét több házban, lakásban fog -
nak fényt vetni a villanyégők az ablakokra, örvendezve fogom
megállapítani, hogy felsőbányán is csökken a munkanél küli -
ség.

Boczor József

Tavaszi zsongás,
illúziókkal

Egy nemrég nyugdíjba ment közeli roko nunk
hozzánk küldött levelében az első világ hábo rút
megjárt nagyapánkról érdeklődött, hátha van egy
fénykép róla az utódok tulajdonában. ,,Tud já tok,
ő is ott volt azok között, akik 1914-1918-ban a
bukovinai Cîrlibabanál négy éven át védték a
Monarchiát az oroszoktól. Isten egészségben ha -
za vezérelte, megházasodott, s verejtékes mun -
kával egy kis birtokot is összehoztak, négy gyer -
meket neveltek. Így is gyarapodtak, hogy le gyen
majd mit hátrahagyni az utódoknak. Úgy ér -
zem, nagyapám emléke megér egy fényképet” - 
közli velünk a rokon.

A sok utánajárás eredménnyel járt, vala ki -
től kapott egy megsárgult, repedezett fény ké -
pet, rajta rokonunk nagyapja, s egyik fia, amint 
az októberi hideghez felöltözve éppen szüre -
telésre indulnak.

,,Most már lehet nosztalgiázni, hogy volt,
hogy lett volna, s miként is sült el az a 100 éve
kitört Nagy Háború, mit hozott egyeseknek és má -
soknak... A múlton változtatni nagyon már nem
lehet - írja a rokon - csak azt sajnálom, hogy az 
egykori veterán utódai szétszóródtak, mint a kám -
for, s csak egyedül maradtam itthon, és dol go -
zom a rám maradt kis birtokrészt. Befejeztem az
első kapálást is, leültem pihenni a «pászma»
tetején, s fáradt megelégedettséggel néztem azt 
a drága szép tájat, ahol elődeim gürcöltek az
1600-as évektől. Szemem megállt, amint a Me -
szes-hegység Terebete nevű csúcsát néztem, és
belefájdult a szívem a gondolattól, hogy ha már
én sem leszek, senki se gondozza majd ezt a gyö -
nyörű szőlőskertet. Nem kell a kapa és a gaz da -
ság! Pedig nincs szebb, mint látni, amint elő buk -
kannak a kis szőlőgerezdek, az őszi szüret elő -
hirnökei. Hej, micsoda szüretek is voltak gye rek -
koromban! Édesanyám juhhús pörköltet, rán tott -
húst, pálinkát és tavalyi bort szervírozott a 3-5
napig tartó szüreten résztvevőknek, én pedig
bicskával fűzfavesszőre róttam, hány puttony
szőlőt hoztak az emberek. Ünnep volt az a szü -

ret, mindenki öröme, azért nem érezték a fáradt -
ságot. Mostanság szüretkor csak úgy kénysze -
re detten kapkodják le a szőlőt a segíteni kijött
fiatalabb családtagok, s már rohannának is ha -
za, noha még fenn jár a Nap. Azt mondják, ők
fáradtak, noha még a szüretre is személy gép ko -
csival jönnek ki 5-8 perc alatt. Hát mibe fá rad -
tak el? Hacsak nem az íróasztalnál, a számí tó -
gép előtt való üléstől. Éppen ezért is rájuk fér ne
egy kis mozgás. Nagyszüleimnek másfél-két óra
is kellett, míg kapával a vállukon a városból ki -
értek a szőlősbe dolgozni egész napra, és nem
szalonnasütéssel fűszerezett kirándulásra. Kinti
munkámban már csak a feleségem és az Isten segít.

Sajnálom, de úgy érzem, hogy tovatűnt, el ve -
szett illúzió mindaz, ami szép és jó volt valaha,
amiket nem tud számomra helyettesíteni a fel -
pörgetett motorizáció és az elektronika csábító 
végtermékeinek sokasága. A legnagyobb veszte -
ségnek tartom, hogy a fiatalság, a valóság ta la -
jától elszakadva, gyökértelenül érezve magát,
reménytelenül mereng a szürke színű jövőbe. S
ebből nem tudnak - vagy nem is akarnak? - ki -
u tat keresni.

Egyedül maradva, a szőlőhegy tetején meg -
pihenve, gyerekes nosztalgiával gondolok a múlt -
ra, elődeinkre. Közben kérdezem magamtól: va -
jon mit gondolna nagyapám, ha látná, hogy tu -
catnyi unokája, dédunokája közül egyedül én
maradtam itthon, szülővárosában, amiért négy
évet harcolt a Kárpátokban. csak én marad tam,
hogy emlékét őrizve, megbecsülve, a jól vég zett
munka iránti szeretettel dolgozzam az általuk
szerzett birtoknak a rámeső részét. A többit el -
fújta a XX. század forgószele.”

Így kesereg kedves rokonunk a tavaszi zson -
gástól duzzadó napsütötte hegyoldalon szem lé -
lődve. Sok száz, vagy sok ezer első és második 
világháborús veterán utódai helyett is. Csak
ennyivel marad, mert elvérzett a haza, s oda a
birtok. És kesergő érzelemvilágát amúgy sem
érti meg ma már se kicsi, se nagy. Mindenki a
maga igazát fújja ebben a mai, a mindennapi
túlélésre berendezkedett világméretű társada -
lom ban. Ebben kell helytállnunk, ,,mert a na -
pok gonoszok” (Efézus 5:16).

Kaszta István
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- Melyik az egyetlen alka -
lo m, amikor egy nő nem néz
bele a tükörbe?

- ???
- Amikor kifelé tolat a par -

kolóból.
***

Két mozdonyvezető be szél -
get. Mondja a német:

- Nálunk olyan gyorsan men -
nek a vonatok, hogy pofon a -
kartam vágni az egyik állo más -
főnököt, s a következő kapta.

Azt mondja a székely:
- Itt olyan lassan mennek,

hogy a sógor kifeküdt a sínre,
me’ öngyilkos akart lenni, s é -
hen hótt.

***
- Múltkor olyan ajándékot 

vettem a feleségemnek, hogy
elakadt tőle a szava... Három
hétbe telt, mire újra hajlandó
volt szóba állni velem.

***

Ül az öreg székely a fele sé -
gével a tornácon és beszél get -
ne k:

- Hallod-e, Mári, akartá’ vó -
na-e férfi lenni legalább egy
nap ra?

- Szerettem vóna. Há’ maga?
***

Leszállnak a székelyek Mad -
ridban a buszról. Odajön egy
spanyol:

- Ola!
Kérdezi az egyik székely:
- Komám, hallád e’ mit mon -

dott?
A másik szembeáll a spa -

nyollal:
- Ide figyelj, te! Nekünk ne 

oláhozz, me’ kitekerem a nya -
kadot!

***
Két rendőr beszélget:
- Olvastál már Tolsztojt?
- Nem. Ki írta?

*** 

János bácsi Gyergyóban, a
vendéglőben rámordul a pin cér -
re:

- Ebbő’ a tyúkhúslevesbő’
hova lett a tyúk?

- Hova-hova!? Magát se főz -
tük belé a székelykáposztába!

***
A rendőr megállít egy kb.

200 km/h sebességgel szágul -
dozó autóst.

- Hová ilyen gyorsan?
- Ne is kérdezze, biztos úr! 

Most lőttem le az anyósomat,
itt a hullája a csomagtartóban!
A csőre töltött pisztoly is itt van
a kesztyűtartóban!

Erre a rendőr előrántja a pisz -
tolyát és a sofőrre fogja, a má -
sik kezével pedig rádión segít -
séget hív. Megjön az erősítés:

- Mire volt ez a nagy riadó?
- Ott az anyósa lelőve a cso -

magtartóban, a pisztoly meg a
kesztyűtartóban!

Nézik a kocsit, se hulla, se
pisztoly! Mire a sofőr:

- Most még majd azt is rám 
fogja, hogy 200-zal szágul do -
zok!...

***
- Mi az: p-vel kezdődik és

ina a vége?
- ???
- Palesztina!

***
- Hogyan keletkezett az el -

ső rézdrót?
- ???
- Két skót egyszerre látott

meg egy egypennyst az utcán.

***
Két szőke nő utazik a vo na -

ton. Az egyik két pontot rajzol
a párás ablaküvegre és azt mond -
ja:

- Itt fogok kinézni.
A másik odahajol és letörli.
- Itt aztán nem!

***
Leánykérésen a lány apja

faggatja a jelöltet:
- Szóval, a vejem akar len ni!
- Nem igazán - feleli a fiú.

- De ha a lányát el akarom ven -
ni feleségül, akkor más lehető -
ségem nem nagyon van.

*** 
Papp Lacit, mikor még csúcs -

formában bokszolt, két menet
között törülközővel törölgetik, 
közben az edző dicséri:

- Lacikám, te vagy a leg jobb! 
Úgy bokszolsz, hogy az ellen -
fél hozzád se tud érni!

- Akkor figyeljétek a bírót, 
mert valakitől akkora pofont
kaptam...

***
Orvos a páciensnek:
- Előfordult elmebetegség

a családjában?
- Igen, a húgom az volt.
- És miben nyilvánult meg?
- Kikosarazott egy millio -

most, és  nőülment egy tanár hoz.

***
Kovács meséli a barát já nak:
- Képzeld, tegnapelőtt meg -

gyilkolták a házasság közvetí -
tőt, aki összehozott minket a fe -
leségemmel.

- És?
- Ja, semmi, van alibim!

*** 
Műtét előtt a sebész bemegy

a beteghez:

- Majd meglátja, kérem, mi -
lyen gyorsan talpraáll a műtét
után. Még aznap felkelhet majd,
és öt percet sétálhat. Másnap
m ár egy órát is sétálhat. Har mad -

nap már futni is fog...
Erre a beteg rémülten:
- Jó, jó, doktor úr, de azért

ugye, megengedi majd, hogy a 
műtét alatt fekve maradjak?

Bizarr hirdetések:
* Újszerű állapotban lévő hómaró eladó. Csak havas na -

pokon használták.
* Hentes lánckesztyű eladó. Egyik 5 ujjas, a párja 3 ujjas.
* Kiskutyák eladók. Fél spániel, fél sunyi szomszéd kutya 

keverék.
* Tóth Miklós műköszörűs! Ollók, kések - de nem sokat.
* A rendőrség rasszista támadót keres. A félreértések

elkerülése végett felhívjuk a fi gyel met: ez nem állásajánlat.

A hét híre
A képviselők megszavazták, hogy ezentúl nem lopnak, és

számla nélküli költségtérítést sem fogadnak el, a képviselői fi -
zetés pedig mostantól az állatkerti elefántápolók fizetésével fog
megegyezni. Egyesek szerint a képviselők hamarosan ko pott
ruhákban fognak járni. A bennfentesek szerint viszont ké szül már
a törvénytervezet, amely szerint állami támo gatás sal havi öt -
venezer lejre növelik az állatkerti elefántgondozók fizetését.

Jaj, de rossz bőrben
vagy! Mi van veled?

Képzeld, Homo
sapienst kaptam.
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A szórványkérdésről
tárgyilagosan

Tények:
a/. az elmúlt 25 évben számottevő

az az anyagi-, szellemi munka és pénz -
ráfordítás, amivel a szórványosodást
megállítani próbálták.

b/. ezen erőfeszítések nemhogy meg -
állítani, hanem még lassítani sem tud -
ták az elszórványosodást.

c/. a 25 év alatt számos szór vá nyunk -
ról a magyarság kihalt.

d/. az egyre gyorsuló elszórvá nyo so -
dás számos – 25 évvel ezelőtt még –
tömbnek számító településen is érzé kel -
hető.

e/. ha nem történik gyökeres válto -
zás, könnyen kiszámítható: néhány év -
tized alatt eltűnik a csonka ország ha tá -
rain túli magyarság.

f/. a határon túli magyarság eltűnése 
csak a nemzetben gondolkozó-érző ma -
gyaroknak fáj, mindenki másnak (Eu ró -
pai Unió, utódállamok, stb.) egy dicsé -
retes, elősegítésre méltó folyamat.

g/. szórványban élni nehezebb, mint

tömbben.
h/. azzal, hogy a szórványban élőtől 

a magyarság érdekében nagyobb ál do -
zathozatalt várunk el, igazságtalan sá got
követünk el.

i/. a szórványban élőknél – a rend -
kí vüli esetektől eltekintve – nem lehet
nemzetben gondolkozásról-érzésről be -
szélni.

j/. a szórványban élőnél az, hogy
„maradj szülőföldeden, szeresd szü lő -
földedet” éppen ellentétes a nemzetben 
gondolkozással-érzéssel, mert ő a nem -
zethez kapcsoló pozitív élményeit csak 
a szórványból kikerülve tudja meg kap -
ni, átélni.

k/. nemcsak eredménytelen, hanem
butaság is attól várni el a magyarságért
hozandó nagyobb áldozatot, akinek épp
a nemzetben gondolkozása-érzése hiány -
zik

l/. a beolvadás a nemzetben gon dol -
kozás-érzés hiányának egyenes kö vet -
kez ménye

m/. szórványban, beolvadás nélkül

megmaradni, sőt, gyarapodni, eddig még
csak a zsidóságnak sikerült

Megoldás?

Másképpen folytatni,

mint eddig! Hogyan?

Még az állat is, nemhogy az em ber,
ösztönösen keresi a könnyebbik utat.
Ha akadályozzák is útkeresését, attól még
tovább keresi, legfennebb energiá já nak
jelentős részét nem a könnyebbik út
megtalálására, hanem az akadályok le -
küzdésére fordítja. A jobbágyok el ván -
dorlását nem igazán szüntette meg a
röghöz kötésük törvénye, és a mag yar
diplomások Ceauşescu féle Kárpá to -
kon túlra helyezése-letelepítése alól is
kibújt a többség. Sem a tudatlanságban 
tartással, sem a könnyebb élet kipró bá -
lásának megakadályozásával a szórvány -
ban élőknél ma már nem érhetjük el a
helyben maradásukat, csak az élet mi -
nőségük további romlását. Ha akarnak, 
úgy is elmennek, és az aka dály gör dí -
tések miatt csak megutálják szülő föld -
jü ket. És ha éppen a nemzettársaiktól

tapasztalják az akadályoztatást, őket is
megutálják, és még messzebb mennek. 
Reméljük ma már ilyen embertelen
módszereket nem is lehet, nem is a kar -
nak bevetni a szórványban élő ma gyar -
sággal szemben, bár folyamatosan talál -
kozunk ezzel az elgondolással és ta pasz -
talunk hasonló próbálkozásokat, mert ez
– ha csak rövidtávra is – egy könnyen
kihasználható megélhetési forrás né hány
gátlástalannak.

A zsidók vagy zárt tömbben (gettó)
vagy szórványban éltek, mindenütt

folytatás a 9. oldalonA 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: Miszti Matild, Nagybánya – 300 lej (arany),
Ferenczi Já nos, Nagy bánya – 10 lej (egyszerű), Név nélkül, Nagybánya – 50 
lej (bronz), Steiner Im re, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Csi szér Imre Csaba,
Csíkszereda – 300 lej (arany), Tóth Miklós és Katalin, Szi getvár – 100 euró
(gyémánt), dr. Dob ránszki Radu Irén, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), id.
Oszóczki Kál mán, Tatabánya – 300 lej (arany), Tóth Er zsébet – 50 lej
(bronz), Hadadi A dal bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nél kül, Fel ső -
bá nya – 20 lej (2 db. egy szerű), Puklus Dénes, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Puklus Mária, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Séri At tila és Erzsébet, Felsőbánya – 300 lej (arany), Nagybányai 
Evangé li kus- lut he ránus Egyházközség – 100 lej (e züst), Miszti Matild,
Nagy bánya – 500 lej (gyémánt), Nagy Edit, Nagy bá nya – 30 lej (3 db.
egyszerű), Dr. Kürti Lász ló, Margitta – 100 lej (ezüst), Asztalos Gábor és
Szilvia, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Vári Zoltán, Nagybánya – 10 lej (pó -
ló-bónusz), Név nélkül – 100 lej (2 db. bronz), Dövényi Zoltán, Szentendre
– 200 lej és 10 000 fo rint (1 db. arany és 1 db. bronz).

Baba-mama Klub
- minden szerdán délután 5 órától a

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.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között, a Teleki
Házban!

Tel: 0362-401260



Megdőlt a fogmosás
világrekordja

Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi parkban 1507 em -

ber mosott egy időben fogat szomba -
ton, és ezzel megdöntötték a csoportos
fogmosás Guinness-világrekordját -
je lentette az Agerpres hírügynökség. A 
csúcsdöntést a Studium Fogbarátok
Klub és a fogorvoshallgatók diákszer -
vezete szervezte a város több egyete mé -
vel és a polgármesteri hivatallal part -
nerségben. A szombati sikeres csúcs -
döntési kísérlet résztvevői az eső elle -
nére végighallgattak egy félórás száj -
hi giéniai előadást, majd nekiláttak az
előadásban hallottak alkalmazásának.
Egy svájci támogató jóvoltából vala -
mennyien egy szájhigiéniai készletet
kaptak ajándékba, amely fogkeféből,
fog krémből, fogköztisztító keféből, fog -
selyemből és szájvízből állt. A világ re -
kordok könyvének képviselője hivata -
losan is közölte, hogy megdőlt a szi mul -
tán fogmosás világcsúcsa, amelyet ko -
rábban Kairó tartott 1148 részt ve vővel.

Európa-szerte bemutat -
ják a váci múmiákat

Luxemburgban, Svájcban, Íror szág -
ban és Svédországban is bemutatják a
váci múmiákat, amelyeket 1995-ös fel -
fedezésük óta először a Mag yar Ter -
mé szettudományi Múzeum Múmia vi -
lág című kiállításában láthatott a kö -
zön ség. „Egy kiállítás zárása nem azt
jelenti, hogy elengedjük a tárgyakat,
ha nem azt, hogy visszakerülnek ko ráb -
bi helyükre, vagy további bemutatókra 
utaznak” – tájékoztatta Pap Ildikó an tro -
pológus, a kiállítás egyik kurátora az
MTI-t. A szakember elmondta, hogy a
Múmiavilág kiállítás anyagai közül
van nak olyan tárgyak, amelyek a mú -
zeumban maradnak, mások visszake rül -

nek saját intézményeikbe, a múmiák
nagy része azonban utazik tovább a ki -
állítás következő helyszínére, Luxem -
burgba. Pap Ildikó kifejtette, hogy a
váci múmiákkal együtt az összes dél-
 amerikai testemléket viszik tovább – a
chilei chinchorro újszülött kisgyermek
múmiáján és a mag yar kiállítás plakát -
ján is bemutatott tollas múmián kívül,
mert ezeket antwerpeni tulajdono suk -
hoz szállítják el. A váci Fehérek templo -
ma kriptájának 1994–1995-ös feltárá -
sa kor csaknem kétszáz éve nyugalom -
ban álló koporsókból került elő az a
265 múmia, amelyek a viseletekkel, az
egyházi kegytárgyakkal és a temetke -
zési textíliákkal együtt a kripta egye -
dülálló mikroklímája és a temetkezés
módja miatt maradtak szinte teljesen
épek. „Minden kiállítás egy kicsit más, 
és bár van egy alap múmia csoport,
amelyeket bemutatnak Európa-szerte,
minden intézmény hozzáteszi a saját
le leteit, érdekességeit” – fejtette ki a
szak ember, aki azt is elmondta, hogy a
mag yar közönség nagyon szerette a
kiállítást. A tavaly október elsején nyílt
tárlaton 28 emberi és 10 állati, a világ
különböző részeiről származó és más-
 más időben, többféle módon mumifi -
ká lódott testemléket láthatott a kö zön -
ség, valamint megismerhették a múmiák -
kal kapcsolatos alapfogalmakat, a hí -
res és a kevésbé ismert, ám tudomá -
nyos szempontból rendkívül fontos le -
le tekkel is. Az utazó tárlat a mann -
heimi Reiss-Eingelhorn Mu seum (REM)
által tervezett múmia kiállításból in -
dult, amelyen az intézmény saját gyűj -
teményének ritka, a világ több pont já -
ról származó múmiái mellett bemuta -
tott néhány darabot a Mag yar Termé -
szettudományi Múzeum váci múmiái -
ból más német és hol land múzeumok
ritka leletei mellett. Az öröklétről szőtt
álom (Der Traum vom Ewigen Leben)
című kiállítás olyan sikeresnek bizo -
nyult, hogy az eredetileg egyszeri be -
mutatásra szánt tárlatot vándorkiál lí -
tás sá alakították és Kassel, Schleswig,
Bolzano és Bu da pest után több európai 
városban is bemutatják.

Lézerrel lőnék le
az űrszemetet

Lézerimpulzusokkal iktatnák ki az
űrkutatásban egyre nagyobb problé -

mát okozó űrszemetet a RIKEN japán
kutatóintézet szakértői. A kutatók által
kidolgozott terv szerint az űrbázisú rend -
szer először szuper széles látószögű te -
leszkópjával felderítené a legveszélye -
sebbnek számító apró, egy centiméter
nagyságú űrszemetet, amelyet ezután
erőteljes lézerimpulzussal „támadna”
meg. Ezáltal csökkenne a Föld körüli
pályán való mozgásának sebessége, ami
miatt ismét belépne a Föld atmosz férá -
jába, ahol a levegő keltette súrlódás ha -
tására elporladna – írja az MTI. A RI -
KEN nemzetközi csapatának javaslata
szerint először a Nemzetközi Űrállo -
más ra (ISS) kellene telepíteni a rend -
szert, hogy megtisztítsa a körülötte lé -
vő területet. Később a rendszert sark -
köri pályára lehetne állítani, ahol a leg -
nagyobb az űrszemét koncentrációja.
A javaslatot az Acta Astronautica című 
szaklap on line számában mutatták be.
Az apró, egy centiméter körüli űr sze -
mét jelenti a legnagyobb veszélyt az
űrben, összeütközhet ugyanis olyan
ak tív űreszközökkel, mint az ISS vagy
a műholdak. A legtöbb űrszemét ennél
is kisebb: ide sorolhatók a rakéta hajtó -
művekből származó por, a felszíni ko -
pás során keletkezett anyagok, például
festékmaradványok, és a RORSAT mű -
holdakról felszabadult fagyott hű tő fo -
lyadékcseppek, valamint erózió, szét -
esés, ütközés során keletkezett marad -
ványok. Ezek az apró részecskék fo -
lya matosan koptatják a műholdak bo -
rí tását. Azonosításukhoz az EUSO te -
leszkópot javasolják a kutatók, ame -
lyet eredetileg az ultranagy energiájú
kozmikus sugarak által a légkörbe tör -
ténő behatolásakor keltett részecske zá -
por ibolyántúli sugárzásának megfi gye -
lésére terveztek. Az apró szemét „meg -
támadására” a nagy hatékonyságú, ere -
detileg részecskegyorsítók energiael -
látásának biztosítására tervezett CAN
lézert vetnék be. A csapat elsőként egy
kisebb kísérletben tesztelné a rendszert 
az ISS-en, az EUSO teleszkóp kisebb,
húsz centiméteres változatával és egy
100 optikai szál alkotta lézerrel. Ebi -
szu zaki Tosikazu, a kutatás vezetője
szerint, ha a kísérlet jól sikerül, a teljes
méretű verziót is telepítik az űrállo má -
son. A három méter tükörátmérőjű te -
leszkóp és tízezer optikai szálból alko -
tott lézer segítségével akár száz kilo -

mé teres távolságból is képesek lesznek 
megváltoztatni a szemét pályáját. „A
távolabbi jövőben egy szabadon re pü -
lő rendszert is kiépíthetünk, és sarkköri 
pályára állíthatunk akár 800 kilomé te -
res tengerszint feletti magassággal. Itt
a legmagasabb az űrszemét koncen trá -
ciója” – fejtette ki Ebiszuzaki.

Már háromévesen levelet
írtak a nagy

mesemondók
A Grimm-fivérek több ezer levele

és dokumentuma vált elérhetővé bárki
számára az interneten. Az iratok között 
megtalálható többek között a négyéves 
Ja cob és a hároméves Wil helm apjuk -
nak, Philipp Wil helm Grimmnek 1789-
 ben írt születésnapi köszöntője, de al -
kotmányjogi értekezés is helyet kapott
az archívumban. A Kasseli Egyetem
közlése szerint a Grimm család hagya -
tékából 37 ezer írásos anyagot digita li -
záltak a marburgi Hesseni Városi Ar chí -
vum közreműködésével. Az archívum
a negyvenes évek végén kapta meg Wil -
helm Grimm (1786-1859) dédunoká -
já tól, Marco Plocktól az 1698 és 1949
közötti időkből származó iratokat. A di -
gitalizált iratok között megtalálhatóak
Wil helm Grimm egyik fia, Herman
Grimm (1828-1901) berlini művészet-
és irodalomtörténész tudományos és ma -
gániratai, Ja cob és Wil helm Grimm
írásai, köztük például a négyéves Ja -
cob és a hároméves Wil helm által apjuk -
nak, Philipp Wil helm Grimmnek 1789-
 ben írt születésnapi levele. Olvasható
Ja cob Grimm (1785-1863) levele, amely -
ben az alkotmányok jelentőségéről for -
mált véleményét fejti ki 1837-ben, va la -
mint Wil helm Grimmnek szintén 1837-
 ben fogalmazott írása, amellyel a göt -
tingeni heteknek a hannoveri királyság 
elleni tiltakozásában való részvételét
in dokolja. A mesegyűjtő és nyelvku -
tató Ja cob és Wil helm Grimm 1798 és
1841 között - megszakításokkal - Kas -
selben élt és dolgozott. Már életükben
sok nyelvre átültették történeteiket.
Kas selben kezdtek hozzá fő művük, a
Német nyelv nagyszótára (Deutsches
Wörterbuch) és a Német nyelvtan meg -
írásához, ezek mellett jog- és kultúr -
történeti kutatásaik is nagy jelen tőség -
gel bírnak.

Kár lenne licitálni
VÍZSZINTES: 1. “Akármilyen

rosszat is gondol egy férfi a nőkről,
...” (Chamfort). 14. Romló szalonna
jelzője. 15. Kétségkívül. 16. Lada-tí -
pus. 17. Ásvány, némely változata drá -
gakő. 18. Egy (ang.). 19. Jeff Lynn
együttese. 20. A zsák szája! 21. Reped
a tó jege. 23. Bokorban lapulnak! 25.
Nagyváradi temető. 28. Délkelet (röv.).
29. Torino folyója. 30. ... Ve gas; ame -
ri kai kaszinóváros. 32. Váltót igazol -
tat. 34. Görögkeleti táblakép. 36. A juh 
rendszertani neve. 38. Turku, finn vá -
ros, svéd neve. 39. Messzire. 41. Rock
... roll; tánc. 42. Földmunkagép tarto -
zéka. 44. Formáló. 46. Korszak. 47.
Numero (röv.). 48. Le. 49. Hol land fo -
cista volt (Ruud). 50. Cseh énekes
(Ka rel). 52. Unszoló, biztató. 55. Oxi -
gén és cink vj. 56. Némán rúgó! 57.
Me sebeli! 59. Bűnhődő. 61. Páros mó -
ka! 62. Könnyed. 64. Sír. 65. “Én vol -
tam ki először/ ... e könyvbe bé nevét”
(Ady Endre: Útközben). 68. Svéd,
thaiföldi és ománi gkj. 70. Férfi (arg.).

72. Körültekintő. 74. Egyengetés. 76.
Világra hozó (irod.). 77. Csavarodik.

FÜGGŐLEGES: 1. Torkoskodó.
2. ... Majoli; horvát teniszező. 3. Név
(ang.). 4. Szélhámos. 5. Listát olvasó.
6. A távolabbi helyre. 7. Paripa. 8.
Osztrák, norvég és portugál gkj. 9. Me -
leg évszak. 10. Nílus menti nép. 11.
Gyilkol. 12. Angol folyó. 13. Mon gol
uralkodói cím volt. 17. Matematikai
mű veletet végző. 20. Csipkés fodor -
dísz, női ruhán. 22. Vonatkozó név -
más. 24. Örvénylik. 26. A kelta para di -
csom. 27. Zeusz szerelme. 29. Bíró a
bokszban. 31. Gyászol valakit. 33. Tri -
bün. 35. Egyiptom fővárosa. 37. Saját
kezűleg (röv.). 40. Lakásbejárat! 42.
Chamfort gondolatának befejező
ré sze. 43. Stannum. 44. Formális. 45.
Kakukkfarok! 48. ... de l’Esten (Ady
Endre). 51. Ötórai ital. 53. Disznó gar -
zon. 54. ... Stone; amerikai filmren de -
ző. 58. Rosta. 60. ..., fratres!; Imád koz -
zatok, testvéreim! 62. Fakorona. 63.
Szerzetes főpap. 66. Felavat. 67. Fes -
tőművész (István). 69. ... Carrere;
amerikai énekesnő. 71. Sóstó egynemű 
betűi. 72. Északi férfinév. 73. Becézett
Odett. 75. Ibolyaszirmok! 76. Feszítő -
eszköz.

    Szerkesztette: Csatlós János
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Gumipáncélosokkal
a nácik el len

Az Egyesült Államok egy fantomhadsereget
is bevetett a II. világháborúban

A különleges egység fegyver tárá ban
szerepeltek a dezinformációs rádióa -
dá sok, a hangszórókból kihallatszó kü -
lönböző harci zajok, a felfújható gumi -
tankok és repülőgépek. Mindez évtize -
de ken át titokban maradt, ugyanis a ka -
tonákat hallgatásra kötelezték, de most 
az egyikük megtörte a csendet. Gazo Ne -
meth lassan 93 éves lesz és évtizedek ó -
ta nyugodtan élt Fort Myers városában
lévő otthonában. Miután napvilágot lá -
tott a Ghost Army története, hirtelen vé -
ge szakadt a békés nyugdíjas éveknek.

„Mindez elég komikus: egész éle tem -
ben egy senki voltam és most hirtelen
híresség vagyok és interjúkat adok” – je -
lentette ki Gazo Nemeth, aki közel 70 é -
ven át hallgatott a második világ hábo -
rú ban történtekről. Még a feleségének
és a két lányának sem mesélhette el, hogy
mi is volt a feladata. „Csak egy egy sze -
rű rádiós voltam. Mindannyiunkat tel -
jes titoktartásra köteleztek és mi ahhoz
is tartottuk magunkat” – mondta a ve -
terán, aki most örül annak, hogy végre

beszélhet a világ hadtörténetének leg tit -
kosabb hadműveleteiben játszott sze re -
péről.

Nemeth tagja volt annak a 23rd Head -
quar ter Spe cial Troops nevű, 1100 ta -
gú egységnek, amelyben 150 rádiós volt.
Mellettük szolgáltak még álcázási és
zajszakértők, makettépítők és néhány
tucat mesterlövész. A fantomhadsereg
közvetlenül Dwight Ei sen hower tábor -
noknak, a szövetséges fegyveres erők
főparancsnokának alárendeltségébe tar -
tozott és a feladata volt az utánzás, a fél -
revezetés és a megtévesztés.

Az ellenség megtévesztése mindig
is a háborúk fontos részét képezte, u -
gyanakkor az teljesen új ötlet volt, hogy
erre egy egész egységet alkal maz za -
nak. Az eredeti elképzelés Ralph In ger -
soll New York-i újságírótól és írótól
származott, aki 1943-ban Londonban
századosként szolgált és a briteket a kar -
ta megtéveszteni. A dolog nagyon jól si -
került és még őt is meglepte, amikor a
közvetlen felettesét meg tudta győzni a 

szokatlan terv megva ló sításáról.
A 23rd Head quar ter Spe cial Troops 

1944 januárjától működött és négy rész -
egysége volt: a 3132 Sonic Ser vice Com -
pany, amely különleges harctéri zajo kat
tartalmazó lemezeket és hangszórókat
alkalmazott; az elsősorban művészeket 
foglalkoztató és gumirepülőgépeket,
illetve -tankokat létrehozásáért felelős
603rd En gi neer Bat tal ion; a különböző
makettek felszereléséért, elhelyezé séért
és szállításáért felelős 406th En gi neer
Com bat Com pany; s végül a különösen 
tehetséges rádiósokat alkalmazó Sig nal
Com pany Spe cial. Gazo Nemeth még
tökéletesen emlékezett arra a napra, a -
mikor meghívták az egységbe. „Őrült -
ségnek hangzott, de nagyon, nagyon ko -
molyan vettük” – elevenítette fel az ak -
kori gondolatát.

A fantomhadseregnek képesnek kel -
lett lennie, hogy két teljes értékű szö -
vetséges hadosztály, vagyis 30 000 em -
ber mozgását szimulálja. Az amerikai
hadsereg ehhez minden segítséget meg 
is adott: hangtechnikusokat, fényké pé -
szeket, illusztrátorokat, színészeket és
más kreatív szakembereket kerestek. Köz -
tük voltak olyanok, akik a második vi -
lágháború után híresek lettek, például
George Vander Sluis festő, Ar thur Sin -
ger, Ellsworth Kelly, Bill Blass és Jack
Masey. 1944 májusában azonban még
csupán katonák voltak, akiket sok tíz e -
zer társukhoz hasonlóan Angliába szál -
lítottak, majd néhány héttel később részt
vettek a normandiai offenzívában.

A második világháború végéig a 23-
 asok több mint 20 hadműveletben vet tek
részt, köztük voltak nagy csaták is, pél -
dául a bresti. A forgatókönyv mindig u -
gyanaz volt: a fantomhadsereg külön bö -
ző hadosztályok pozícióit vette fel és a
hangszórókkal felszerelt autókkal, gu -
mijárművekkel, hamis rádióadásokkal
azt az érzést keltette, mintha komoly har -
ci tevékenységet folytatna. Eközben a
valódi harcoló alakulatok más pozíci ó -
kat foglalhattak el és meglepetésszerű
támadásokat hajthattak végre.

A megtévesztés mindig nagy szerű -
en sikerült. Volt, hogy az egység tagjai
– lánctalpas munkagépek segítségével a
mezőkön hagytak eredetinek tűnő tank -
nyomokat, a hangszórókból vonuló harc -
kocsik és teherautók zajai hallat szot tak,
máskor fegyverropogás és tüzérségi tűz
hangzott fel. A fegyvertárban voltak még
a fényszórók, továbbá hamis repülőte re -
ket, benzinraktárakat és tüzérségi állá -
sokat alakítottak ki. A fantomhadsereg
annyira tökéletesen dolgozott, hogy gyak -
ran amerikai egységeket is megté vesz -
tett.

„Még hamis egyenruhajelzéseket is 
hordtunk és emiatt a saját bajtár sa ink -
kal is nézeteltérésekbe keveredtünk” –
hangsúlyozta Nemeth. A veterán kö -
zöl te, hogy a 23-asok tagjainak felada -
tuk volt az is, hogy Franciaország már
felszabadított területein visszamaradt
kémeket és kollaboránsokat lássanak el
dezinformációkkal. Fegyveres összecsa -
pásokra ugyanakkor nem került sor. A
férfi egyetlen alkalommal sem lőtt, a hogy
kiemelte: csupán a morzekészülékével
harcolt.

Ennek ellenére néhányszor veszé lyes
helyzetbe kerültek, volt, hogy tüzér sé gi
tűz érte őket. A németek ugyanis any -
nyira valódi harcoló alakulatnak néz -
ték őket, hogy támadást indítottak el le -
nük. A legobban azonban attól féltek,
hogy foglyul ejthetik őket. Ilyen ese tek -
ben el kellett volna ugyanis pusztíta ni -
uk minden felszerelést, elégetni min den
papírt és ciánkapszulát bevenni, hogy
ne essenek élve az ellenség kezébe, de er -
re sosem került sor. Az egység a máso -
dik világháború során 3 embert veszí tett
és 75 sebesültje volt.

A legnagyobb sikerüket az utolsó be -
vetés során, 1945 március közepén köny -
velhették el. Viersen mellett hatalmas
„showműsort rendeztek”: több mint 600
gumitank, -teherautó és -ágyú bevoná -
sá val azt szimulálták, hogy megtámad -
ják a Rajna túloldalán lévő német egysé -
geket. A megtévesztés ezúttal is kivá ló -
an sikerült, annyi német egységet kö töt -
tek le, hogy a szövetségesek a március
23-án, 40 kilométerre északabbra végre -
hajtott valódi támadásukkor alig ütköz -
tek ellenállásba. A washingtoni veze tők
el voltak ragadtatva a fantomhadsereg
sikereitől és ismét teljes titoktartásra kö -
telezték az egység tagjait, hogy a takti -
kát a későbbi háborúkban is alkalmaz -
has sák.

A 23-asokkal kapcsolatos összes ak -
tát és dokumentumot 1996 előtt nem is
hozta nyilvánosságra a Pen ta gon. A
közvélemény először tíz évvel ezelőtt
figyelt fel a történetre, amikor előbb
könyv, majd Rick Breyer rendező se gít -
ségével dokumentumfilm készült az a -
lakulatról. A filmet 2013-ban mutatták
be. Nemeth hangsúlyozta, hogy ők so -
sem nevezték magukat fantom hadse -
reg nek, ennek ellenére egy ilyen felira -
tú pólóban kereste fel a rendezővel kö -
zösen tavaly ősszel azokat az európai
helyszíneket, ahol bevetették őket. A
második világháború befejezése után
akkor látogatott először Európába és nem
is számított arra, hogy még egyszer el -
jut ezekre a helyekre.

(sg.hu)

A szórványkérdésről tárgyilagosan
folytatás a 7. oldalról

szo ros kapcsolatot tartva egymás sal. 
Miért nem olvadtak be? Mert nagyon 
nagy hangsúlyt fektettek a gyermekeik 
zsi dó nevelésére. Gondoskodtak szá -
muk ra jó iskolákról és megkövetelték,
hogy a gyermekük komolyan vegye az
is ko lát. Nagyon sokszor hallottam, mi -
ként sajnálkoztak a lágyszívű gojok a
haj nal ban elő-iskolába (hájdel-be) me -
nő kis zsidó gyermekeken, de alku nem
volt, ha nem tudtak megfelelő szín vo -
nalú zsidó iskolát létrehozni, mű köd -
tették e zeket az elő-iskolákat, ahova min -
den nap hajnalban elküldték gyer me kü -
ket arra a két-három zsidó szellemű ó -
rá ra. Amikor a szokványos reggeli 8 ó -
rakor a többi gyermek megkezdte a
hivatalos iskolát, a velük együtt tanuló
zsidó gyer mek is megérkezett, de úgy,
hogy neki már megvolt a napi zsidó ne -
velése. Így lehetett nemzetben gondol -
ko zásra- ér zés re nevelni őket és elke rül -
ni a be ol vadást a legvadabb szórvány
körül mé nyek között is.

A rossz iskola merénylet a gyer me -
keink és a jövőnk el len. Ellenségeink
el érték, hogy ma a világon csak el e nyé -
sző létszámú jó mag yar iskola van, de
elfogadható is csak kevés. És itt most
nemcsak intézményekre, hanem egyes
évfolyamokra és osztályokra kell gon -
dolni.

A jó iskola nemcsak oktat, hanem
főleg nevel. Nevelni elsősorban kö zös -
ségi élményekkel lehet, amit leginkább 
a tanulmányutakkal, táborozásokkal ad -
hatunk át. Ehhez megteremteni a fel té -
teleket nagyon komoly és költséges fel -
adat. Jó iskolát bárhol létre lehet hozni, 
ha van hozzá alkalmas személyzet, meg -
felelő létszámú diák és bőséges anyagi
háttér. Mindezt szórványvidéken össze -
hozni nagyon nehéz, de a tömbben é lők
között sem könnyű, még akkor sem, ha 
ott a mag yar közösségi érzést nem la -
boratóriumi körülmények között, mes -

terségesen kell átadni. Létkérdésünk,
hogy lesznek-e jó mag yar iskoláink, mert
a rosszak, már túl sokat pusztítottak nem -
zetünkön.

Ma az állami iskolákban előírt tan -
terv miatt nem lehet ott eredményes ne -
velést végezni. De az iskolai tevé keny -
ség után ez megoldható. Ezt kell ko mo -
lyan kihasználni. Ma a szülőknek el e -
nyésző beleszólási lehetőségük van az
iskolák működésébe, de joguk és kö te -
lességük a lehető legjobbat nyújtani
gyermeküknek, ezért nem elítélendő,
hanem pártfogásra méltó, ha tájé ko -
zód ni, válogatni és saját döntést hozni
akarnak az iskola kiválasztásakor. Jó len -
ne, ha a szülők a szórványosodás szem -
pontját is figyelembe vennék az iskola
kiválasztásakor, és a tömbmagyarság
kötelessége gondoskodni arról, hogy 
ez ne jelentsen számukra plusz terhet.

Aki rendelkezik egyházi mű velt ség -
gel, gondolja végig a bibliai tékozló fiú 
példázatát: A kisebbik fiú elmegy, de
hazatér és többé már biztos, hogy nem
hagyja el otthonát. A nagyobbik, bár vé -
gig otthon van, mégsem otthona ahol él 
és ezért bármikor elindulhat a tékozló
öccse útján.

Ha azt akarjuk, hogy a szórványbeli 
ne hagyja el végleg szülőföldjét és be
se olvadjon, mutassuk meg neki a nagy -
világ lehetőségeit, de a nemzethez tarto -
zás örömét és a nemzetért munkál ko -
dás nagyszerűségét is. Gondoskodjunk 
arról, hogy legyen számos, és sokszínű 
közvetlen kapcsolata a tömbma gyar -
ság gal. Tegyünk róla, hogy ő is nem zet -
ben gondolkozzék-érezzen, vala mint ar -
ról is, hogy ne legyen erejét meghaladó 
feladat megélnie a szülőföldjén. Ha e -
zek megvannak, akkor, és csak akkor,
a ki elég erősnek érzi magát, kül de tés -
tu dattal a szülőföldjén marad, sőt, egy -
ben védőbástyája is lesz a tömb ma gyar -
ságnak. A többit pedig mentsük ki on -
nan, vagy sirassuk el.

Dobai László, Erdély.ma
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 Ízületi fájdalmak okai és kezelése
A mozgásszervi panaszokkal orvoshoz fordulók esetében, nem

kizárólag az ízület megbetegedéséről lehet szó. Más helyről is
kiindulhat a fájdalom, ezért egyéb okokat is mindig szem előtt kell
tartani. 

Szorosan az ízületet érintő betegségek, leegyszerűsítve két nagy csoportra
oszt hatóak. A gyulladásos, valamint a kopásos, vagy más néven degeneratív ízü -
leti megbetegedések. Nagyon fontos elkülöníteni a két csoportot, hiszen a keze -
lési terv is egészen más. 

Kopásos ízületi megbetegedés (arthrosis, vagy osteoarthritis)
Jelentőségét az hangsúlyozza, hogy a leggyakoribb mozgásszervi megbete -

gedés 50 éves kor felett. 
Az ízületi porc károsodásával jellemezhető betegség, melynek során a külön -

böző leépülési folyamatok kerülnek előtérbe. 
A porcszövet két fő részből áll. Van egy rugalmas sejt közötti állomány, mely 

döntően kollagénrostokból és proteoglikán molekulákból tevődik össze. Ebben
a mátrixban találhatóak elszórtan kisebb csoportokban a porcsejtek. 

Vannak bizonyos hormonok és növekedési faktorok, melyek a porcképződést se -
gítik elő, ilyen pl. a növekedési hormon, vagy az inzulinszerű növekedési faktor. 

A mérleg másik serpenyőjében a porcot lebontó enzimek találhatóak (pl. mát -
rix metalloproteinázok). Ha a mérleg egyensúlya elbillen a leépülés irányába,
akkor kezdődik meg a porc kopása. 

Mi boríthatja fel az egyensúlyt? 
Az ún. primer, vagy elsődleges arthrosisok esetében az ok nem ismert. Való -

színűleg elsődlegesen öröklött faktorok, vagy egyéb genetikai eltérések állnak a
háttérben. Ide tartozik a kéz kisízületeken, az utolsó ujjperceken jelentkező kis
csomócskák megjelenése, a Heberden arthrosis.

A másodlagos ízületi kopás esetén megnevezhető a konkrét kiváltó ok. Ilyen
a sérüléseket, vagy fejlődési rendellenességek követő arthrosis. 

Ezekben az esetekben ugyanis a terhelési viszonyok megváltoznak a normá -
lis hoz képest, és a fokozott terhelésnek kitett helyeken beindul a porcbontás. Ide
sorolható még a gyulladásos ízületi betegség (pl. köszvény, rheu ma toid ar thri tis) 
talaján kialakuló kopás is, mert a gyulladásos fehérjék beindítják a porcbontó
enzimek működését. 

Jól ismert az a tény, hogy foglalkozási ártalomként is jelentkezhet arthrosis.
Például írnokok esetében a kéz kisízületek, vagy élsportolók, gátfutók, illetve
versenytáncosok körében, a térd- és csípőízület kopása hamarabb bekövetkezik
a fokozott igénybevételnek megfelelően.

Milyen jellegű panaszt okozhat az arthrosis?
Az első és legfontosabb tünet a fájdalom. Az ízület reggelente merevebb, ez a

me revség kb. fél óra hosszat tart, majd bemozgatásra a fájdalom csökken. 
Ha nagyobb fizikai terhelés éri az ízületet, akkor ismét fokozódik a fájdalom

intenzitása, majd pihenésre alábbhagy. A fájdalom miatt megváltozik az ízület
ter helése is; ilyenkor önkéntelenül is kíméljük az adott ízületet, ugyanakkor egy
másikat jobban terhelünk. 

A fájdalom mellett a másik legfontosabb tünet a mozgáskorlátozottság, mely -
hez nemcsak az ízfelszínek kopása, hanem a környező szalagok zsugorodása,
izmok erejének csökkenése is hozzájárul. Az orvosi vizsgálat során jellegzetes
az ízületek nyomásérzékenysége, valamint mozgatáskor finom ropogás, vagy
dörzs zörej hallható. 

Hogyan kezeljük az ízületi kopást? 
Fontos a rizikótényezők megszüntetése. Ezek közül egyik legfontosabb az el -

hízás és a mozgásszegény életmód. A rendszeresen végzett testmozgás - mely ki -
egészülhet fizioterápiás kezeléssel - javítja az ízület keringését, növeli az izom erőt.

A gyógyszeres kezelés első lépcsője az enyhébb fájdalomcsillapító készítmé -
nyek alkalmazása. Ha ez nem elég hatékony, illetve gyulladásos jelek is vannak
az ízületben, akkor szóba jöhetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők is. 

Nagyon makacs esetekben, az ízületbe adott szteroid injekció csökkentheti a
gyulladást. Helyileg alkalmazott kenőcsök, tapaszok is jó kiegészítői a kezelés -
nek. Ritkábban szükség lehet erősebb hatású fájdalomcsillapító gyógyszerekre,
ún. kábító fájdalomcsillapítókra is. 

Az utóbbi években előtérbe került a porcvédő szerek alkalmazása. Ezek a ké -
szítmények a porc felépítésében résztvevő glukózaminokat, kondroitin szulfátot, 
hialuronsavat tartalmaznak. Amellett, hogy segítik a porc újdonképződését, bi -
zo nyított a gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásuk egyaránt. 

Amennyiben a fenti terápiák mellett sem csillapodik a fájdalom, illetve sú -
lyos mozgáskorlátozottság, vagy ízületi instabilitás alakul ki, akkor ortopéd se -
bé szeti műtétre is sor kerülhet. Az arthroscopia során eltávolítják a károsodott
porcfelszínt, és bizonyos esetekben van lehetőség akár porchengerek átülte té sé -
re is. Ha nagy kiterjedésű a károsodás, akkor pedig protézis beültetése válhat
szükségessé.

Gyulladásos ízületi megbetegedések (arthritisek) 
Ebbe a csoportba is rendkívül sokféle kórkép tartozik, melyek elkülönítése

sok szor a reumatológusnak is komoly kihívást jelent. A gyakorlati jelentőségük
azért óriási, mert sok esetben sürgősségi ellátást is igényelhetnek. A gyulladásra
jellemző, hogy az érintett ízület fájdalmassá lesz és a gyulladásos folyadék fel -
szaporodása következtében beduzzad.

Emiatt mozgásában korlátozottá válik, sok esetben a gyulladásos területen
bőrpír is jelentkezik. A gyulladáshoz általános tünetek is társulhatnak, leggyak -
rabban láz, étvágytalanság, gyengeség. A rutin laborvizsgálatok már hamar je -
lez hetik a gyulladást, általában gyorsult vérsüllyedés, emelkedett gyulladásos
fe hérjeszint (C-reaktív pro tein) jellemzi. 

Az egyes gyulladásos reumatológiai betegségek diagnosztizálására vonatko -
zólag, szakmai ajánlások állnak rendelkezésre, sok esetben azonban hosszas kö -
vetés után tudja csak felállítani az orvos a végleges diagnózist. Ha köszvényes
vagy egyéb ízületet érintő panaszokat tapasztal, mielőbb keresse fel orvosát. 

A diagnózis felállítását segítő támpontok 
- A fájdalmas és duzzadt ízületek száma (egy vagy több): általában jellem -

zően egy ízületet érint a köszvény, vagy a fertőzéses ízületi gyulladás (infekt arth -
ritis), míg pl. rheu ma toid arthritisben (RA), vagy autoimmun betegségekhez tár -
suló ízületi gyulladásnál, akár ötnél több ízület is begyulladhat. 

- Az ízületi gyulladás helye: az egyes arthritisekre jellemző az is, hogy me -
lyik ízület gyullad be elsősorban. Jól ismerjük a köszvényes roham típusos elő -
fordulási helyét az öregujjon, vagy azt is, hogy rheu ma toid arthritises betegek 95 
százalékában a csukló, kézközépcsonti (MCP) és lábtőízületek (MTP) duzza na -
ta fordul elő. 

- A beteg gondos kikérdezése az előzményekről, egyéb tünetekről: fontos
megkérdezni, hogy a közelmúltban zajlott-e valamilyen fertőzés (pl. húgyúti).
Ilyen esetben, ún. reaktív ar thri tis jelentkezhet a fertőzés lezajlása után. Egy
esetleges kullancscsípésről is érdeklődnünk kell a betegtől, hiszen a Borrelia fer -
tőzés okozhat még jóval később is ízületi panaszokat. 

Szokatlan bőreltérésekre is oda kell figyelni, leggyakoribb a pikkely sömör -
höz társuló ízületi gyulladás, a psoriasisos ar thri tis. Láz esetén mindig gondolni
kell infekt arthritisre, de autoimmun betegségekhez társuló ízületi gyulladás
vagy RA jele is lehet. Fontos tisztázni, hogy van-e egyéb belszervi eltérés (pl.
mell hártyagyulladás, tüdőben kötőszövet szaporulat), mely szintén leggyak rab -
ban autoimmun betegségekre jellemző. 

Nagyfokú fogyás mellett jelentkező ízületi duzzanat esetén, előfordulhat da -
ga natos betegséghez társuló (paraneoplasias) ar thri tis, elsősorban az idősebb
kor osztályban. Így ezen betegeknél azonnal részletes tumorkutatást kell vé gez -
ni, mert hiába a betegek gyógyszeres kezelése, amíg a kiváltó ok meg nem szű -
nik. Mértéktelen alkoholfogyasztás, vagy az elhízás provokálhatja a köszvényes
rohamot. (folytatjuk)

        Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus szakorvos (WEBBeteg)

 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.
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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.
• Nagybánya és környéke tema ti -

kájú régi képeslapokat vásárolok. Te le -
fonszám: 0746049696.

• 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.

• Házkörüli kerti munkákhoz (Fű nyí -
rás, gyümölcsszedés, stb.) alkalmi bese -
gítőt keresek. Tel. 0721-265099

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

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

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy

DORKA FRIGYES (Putyu)
Bukarestben, 86 éves korában

el hunyt.
A gyászoló család és Bene Katalin

Fájó szívvel búcsúzunk drága
édes anyánktól, nagymamától és
déd nagy ma mától

VENCZEL IRMÁTÓL
született Benkovics

Emlékét szívünkben őrízzük, fia
Jós ka, menye Aranka, unokája
Carmen és férje Lehel, dédunokái
Blanka és Tamás.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
é desanyámtól és nagymamától

VENCZEL IRMÁTÓL
született Benkovics

aki 91 éves korában, május 21-én
hunyt el. Temetése szombaton,
május 23-án 13 órakor lesz a Horea
1 te me tő ből. Nyugodjon békében!  

Leánya Edit és unokája Editke.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a Vernóczi családnak

VERNÓCZI DEZSŐ
elhunyta felett érzett mély

fájdal má ban. Nagy veszteség ez
közös sé günk számára!

A felsőbányai RMDSZ elnöksége.

„A mi országunk a mennyekben
van” (Filippiek 3, 20)

A Nagybánya-óvárosi Egyház -
köz ség lelkipásztorai és presbité ri -
uma ő szinte részvétét fejezi ki dr.
Varga Lász ló persbitertestvérünknek
szeretett é des anyja elvesztése felett
érzett fájdal má ban.

 MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk test vé -
re ink re

NEGRUS ÁGIRA,
aki május 13-án 8 éve és

NEGRUS MIKLÓSRA,
aki május 26-án 18 éve hagytak

itt bennünket.
Kegyelettel őrízzük emléküket.
Három testvérük és családjaik.

Május 17-én volt 23 éve annak a
szo morú napnak, amikor a szeretett
férj, apa

GLODEAN SÁNDOR
Szíve megszünt dobogni.
„Övé a csend és a nyugalom,
Mienk a könny és a fájdalom.”
Bánatos felesége Mária, leánya Mar git.

„Egy gyertya az asztalon Érted
ég, bennünk él egy arc, egy végtelen 
sze retet, amit tőlünk soha senki el
nem ve het.”

El nem múló fájdalommal és sze -
re tettel emlékezünk május 23-án a
leg szentebb édesanyára és feleségre

HOLCZMANN-KISS
GABRIELLÁRA

halálának 5-ik évfordulóján.
Leányod Tünde, férjed Károly.

Fájó és szomorú szívvel em lé ke -
zünk drága szüleinkre

SZELECZKI IGNÁCRA,
aki 16 éve távozott el örökre,

SZELECZKI ADÉLKÁRA,
aki 6 éve hagyott itt bennünket.
Emléküket kegyelettel őrzi a bá -

na tos család.

Május 25-én lesz 17 éve, hogy
el tá vozott körünkből a szeretett
férj, jó ba rát, tiszteletre méltó
ismerős, volt fut ballista

BEREI MIHÁLCZ ANDRÁS
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzöm, Magdi

Május 21-én volt 4 éve, hogy el -
tá vo zott körünkből a szeretett férj,
édes a pa, após, nagytata

BÁLINT LÁZÁR
Nyugalma legyen csendes.
Bánatos családja.

”Mert nem hagysz engem a hol -
tak hazájába, nem engeded, hogy hí -
ved le szálljon a sírba” Zsolt. 16. 10.

MÁTÉ GYULÁNÉ
szül. Kaszta Erzsébet

május 21-én 3 éve hagyta el e
földi hazát.

Szomorúan emlékezünk:
Férje és családja.

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk arra a két évvel ezelőtti 
má jus 25-i napra, amikor a szeretett
férj, apa és rokon

MARDIROSZ ISTVÁN
végtelenül jó, önzetlen szíve

meg szünt dobogni. Akik ismerték
gondol ja nak rá kegyelettel.

Nyugalma legyen csendes!
Emlékét fájó szívvel őrzi fele sé -

ge Jutka, fia Zsolt, sógorai Éva és Iván.

Fájó szívvel emlékezünk

KÖRMENDY MÁRIÁRA
Halálának negyedik évfordulóján.
A gyászoló család.

Egy év telt el, amióta szeretett é -
desapánk, nagyapánk és férj

FEHÉR MIHÁLY
mérnök

eltávozott közülünk. Emléke le -
gyen áldott! A Fehér család

* 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
május 27-én, a Teleki Házban! Várunk szeretettel!

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGY -
FÜRDŐ legközelebb május 27-én 

/ 0747017580 (Csoma Bea)

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT – Non Stop

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK

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

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

A Németh László
Elméleti Líceum

szeretettel
hívja meg Önt a XII.
osztályosok ballagási

ünnepségére
május 28-án 10 órától.

Hagyományos templomi
ballagásunk idén

a Szentháromság római
katolikus templomban
kap helyet, 17 órától.

A szamosardói KÓS KÁROLY
Is kola Tan testülete kegyelettel emlék -
szik

VICSAI ÉVA
tanárnőre,

aki már tíz éve visszaadta a lelkét
Teremtőjének.

„Régi emlék árnya villan
felbukkan egy arc, egy kép,
Amig itt járunk, köztünk élsz
Nem feled sziv és ész”

Ilonka és tanítványod Szidi

Szomorúsággal és fájdalommal
em lékszünk 2005. május 21-ére, 10
éve, hogy

VICSAI JÁNOSNÉ

született Kulcsár Éva

a szamosardói KÓS KÁROLY Is -
kola tanárnője örökre eltávozott az é -
lők sorából.

Nem felejtünk el soha.
Nyugodjál békében.
Az emlékező család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik szeretett halottunk, a férj,
édes a pa, nagyapa, dédnagyapa

ZIEGLER JÁNOS
temetésén résztvettek, együtt érzé -

sük kel, imájukkal, virágaikkal
enyhítették szomorúságunkat.

A gyászoló család.

MEGBÍZHATÓ,
DOLGOZNI AKARÓ,
TAPASZTALT

ALKALMAZOTTAT
keresünk a

Com pact üzletbe.
Jelentkezni
ÖNÉLETRAJZZAL
és AJÁNLÓLEVÉLLEL
a helyszínen: Bukarest sugárút

5. szám, naponta 9-18 óra között.
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Elisabeta Lipă bírói
túlkapásra panaszkodott
Nagybánya–Bukaresti CSM döntőt rendeznek a női és a férfi él -

vonalbeli kézilabda-bajnokságban is, csakhogy míg előbbi pont va dá -
szatban zökkenőmentesen és a papírformának megfelelően zá rult
hétvégén az elődöntő, addig utóbbi heves reakciókat váltott ki a
nagybányaiak Dinamo elleni továbbjutását követően. 

Az összetettben korábban hazai pá -
lyán 1-0-s előnybe került bukarestiek 23-
 22-re kikaptak csütörtök este ide gen ben,
klubvezetőjük, Elisabeta Lipă pedig már
ekkor hevesen bírálta a játékvezetést, és
kilátásba helyezte a csapat vissza lép te -
tését a további küzdelemtől. Estére ugyan
meggondolta magát, ám a mindent el -
döntő szombati összecsapást követően
a bukarestiek panaszt emeltek a bírók e -
l len. A 21-21-es döntetlennel zárult rendes
játékidő után ugyanis hétméteresek dön -
tötték el a továbbjutást – a Nagybányai
Minaur a szétlövések után 27–24-re nyert
–, ám a szabályzattal ellentétben a má -
sodik ötös sorozatot is végigdobták.

„Sajnálom a játékmegfigyelőt (szerk.
megj.: rosszul lett), de amikor egy mecs -
csen ilyen nagy a tét, nem küldhetsz harc -
ba ennyire felkészületlen bírókat. Még
nem láttam olyat, hogy az első 5-5-ös so -
rozat után ne 1-1-es szériával foly tatód -
jon a szétlövés. Amúgy nekünk kellett
volna a második sorozatot kezdenünk,
és akkor már nem nekünk remegett vol -
na a kezünk, hanem az ellenfélnek” – i -
dézte Lipă panaszát a Prosport.ro.

Az ötszörös olimpiai bajnok egy ko -
ri evezős a Krónika megkeresésére le -
szögezte: nem a mérkőzést óvták meg,
hanem a szabálytalanság miatt emeltek 
panaszt. „A meccs túl szép volt ahhoz,
hogy azt vitassuk. Mindkét csapat hi he -
tetlenül küzdött, minden tisztelet meg il -
leti a Minaurt, és mi nem is az ered -
ményt vitatjuk, hanem egyszerűen nem
hagyhattuk szó nélkül, ami történt. Ez
nem normális, a szabályzatot be kell tar -
tani” – fogalmazott. Hozzátetette, hogy 
amióta hat éve átvette a Dinamo sport -
klubjának irányítását, még nem emelt

panaszt a játékvezetés el len, de azok u -
tán, hogy az elmúlt három idényben min -
dent megtett, hogy az együttes meg me -
neküljön az élvonalból való kieséstől, és
ismét versenyképes legyen, nem tud sze -
met hunyni a játékvezetői túlkapások fe -
lett. Azt is furcsálta, hogy a mérkő zé sen -
ként 400-500 lejes juttatást kapó játék -
ve zetők megengedhetik maguknak, hogy 
repülővel utazzanak, márpedig ő ugyan -
azzal utazott, mint a bírók, és a repü lő -
téren Nagybánya polgármesterével is
találkozott. „Az első sorból néztem a
meccset, és hallottam, amikor az egyik
já tékvezető rászólt a társára, hogy az ne
bírálja felül az ő döntéseit” – ecsetelte.

A találkozót különben Constantin Din
és Sorin Dinu vezette, akiket Ale xand -
ru Dedu, a Román Kézilabda- szövet ség
(FRH) elnöke a két legjobb hazai síp -
mesternek nevezett, és szerinte Lipát
„rosszindulatú személyek befolyásol -
ták”. A Dinamo vezetője lapunknak le -
szögezte, nem bánja, hogy nem léptette 
vissza a csapatot, de szeretné, ha ha son -
ló esetek többet nem fordulnának elő.

A Dinamo a tavalyi bronzérmes Tor -
dával mérkőzik meg a kisdöntőben, miu -
tán az erdélyiek kettőből két meccsen a -
lulmaradtak a Bukaresti CSM-vel szem -
ben.

A női élvonalban a címvédő Nagy bá -
nyai HCM sima, 33-21-es győze lem mel
„húzta be” második győzelmét a HCM
Ro man elleni elődöntőben, míg az u gyan -
csak világbajnok és európai klasszis
kézilabdázókat felvonultató Bukaresti
CSM a Brassói Coronán verekedte ke -
resztül magát (27-20 lett a szombati má -
sodik meccs eredménye).

(Krónika)

Kevesebb tévés meccs:
ezt tervezi az MLSZ

A csakfoci.hu információi szerint már konkrét tervei vannak a
Mag yar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) arra, hogy legkésőbb két év
múlva drasztikusan csökkenjen a közvetített foci mecs csek száma.

A szövetség jelenleg is tárgyal a köz -
médiával (M4 néven új sportcsatorna
indul) valamint a Sport TV-vel, hogy
hogyan is lehetne csökkenteni a kép -
ernyőre kerülő mérkőzések számát. Et -
től az MLSZ azt várja, hogy többen lá -
to gassanak ki a stadionokba, és keve seb -
ben maradjanak otthon.

A tervek szerint pénteken nem len -
ne élő közvetítés. Szombaton kora dél -
után lenne egy tévés meccs, majd késő
este még egy. A kettő között ren dez nék
az összes többi meccset. Az elképzelés
az, hogy az első tévés meccs olyan i dő -
pontban érne véget, amikor a saját csa -
patuk késő délutáni mérkőzésére kíván -
csi drukkerek még időben elindul hat ná -

nak otthonról a stadionba. Az esti tévés 
meccs pedig a hétvége rangadója len ne,
és a tévétársaságok döntenék el, hogy
melyik találkozót választanák ki az a -
dott fordulóból. Arról még nem dön töt -
tek, hogy va sárnap is legyen-e élő köz -
ve títés.

Az MLSZ a 2016/17-es szezontól
tervezi a változtatások bevezetését, mu -
tat rá a csakfoci.hu, addig ugyanis szer -
ződése van a Sport TV-vel és a közmé -
diával, mindazonáltal ha az érintet tek nek
megfelel, akár már a következő szezon -
tól kezdve is kevesebb mérkőzést tűz -
hetnek képernyőre a televíziók.

(SamsungSport)

Vakvágányra terelődött a Rapid
– Pontlevonás nyolc csapatnak 
Dan iel Niculae hiába szerezte meg

a vezetést a Rapidnak már a 23. perc -
ben, mert a második játékrészben elkö -
ve tett hibák akár az élvonalbeli labda -
rú gó-bajnokságból való kiesésüket is
jelenthetik, hiszen Alexandru Mateiu
(74. perc) és Nuno Rocha (77. p.) gól ja i -
val az amúgy gyengébben játszó Cra -
io va 2-1-re nyert vasárnap este Giu -
lesti- en, így elvitte azt a három pontot,
amellyel a bukaresti vasutasok a „vo -
nal” fölé léphettek volna.

Matematikai esélyük ugyan még ma -
radt a bennmaradásra, ám az utolsó két
forduló párosításai egyáltalán nem
kedveznek nekik. Ezzel a játékosok is
tisztában vannak, nem véletlen tehát,
hogy csalódottságuk szinte tapintható
volt az oltyánok elleni meccs lefújását
követően. A feszültség miatt kisebb du -
lakodás is kialakult a két csapat tagjai
között, de ez végül kisebb lökdö ső dés -
ben és pofozkodásban merült ki, hogy
utána az öltözőben már barátként öl el -
jék meg egymást.

A Craiovának különben fontos volt
a siker, mert ezzel életben tartotta do bo -
gós reményeit. A Liga 1 harmadik he -

lyére a – hétfőn a Kolozsvári Univer si -
tatea otthonában vendégeskedő (és gól -
nélküli döntetlent elérő) – Giurgui Ast -
ra és a Ploiesti-i Petrolul pályázik még.

Utóbbi alakulat különben hat pont
levonásával kezdi majd a következő Li -
ga 1-es idényt, amiért nem teljesítette az
élvonalbeli induláshoz szükséges pénz -
ügyi feltételeket. A sportági szövetség
alapfokon még a Resicabányát (9 pont),
a Piatra Neamtot (9 pont), a Kolozsvári 
CFR-t (6 pont), a Rapidot (3), a Gala cot
(3), a Brassót (3), és a Kolozsvári Univer -
sitateát (3) szankcionálta, ám utóbbi hat
gárda jelenleg kiesőhelyen áll, míg a re -
sicaiak nem jutottak fel a má sod osz tály ból.

A pontlevonásos büntetés, mint is mert,
a Liga 1-ből való kizárást „váltja fel”.
Korábban többek között a Besztercei
Gloriát és a Rapidot sorolták vissza a
másodosztályba, amiért nem telje sítet -
ték az élvonal licencfeltételeit.

A 32. fordulóban vasárnap késő dél -
után rendezték még a Galac-Piatra Ne -
amt találkozót, amelyet 4-1-re nyertek
a házigazdák, így átadták vendé geik nek
a sereghajtó pozíciót az összetettben.

(Krónika)

Óriásit bakizó bíró vezeti
majd a BL-döntőt

Eldőlt, hogy Cüneyt Cakir, a 38 éves török játékvezető vezeti majd a
Bar ce lona-Juventus Bajnokok Ligája-döntőt. Cakir tavaly az At le -
tico-Real Ma drid mérkőzésen is közreműködött, akkor negyedik já -
tékvezető volt.

Szakmai csúcspontja a 2014-es világ -
bajnokság elődöntője, a Hollan dia-Ar -
gentína mérkőzés volt, a 2012-es Eb- dön -
tőn pedig ugyancsak tartalékbíró volt.

Az idei szezonban négy BL-mecs -
csen és három EL-meccsen működött köz -
re. Partjelzői Bhattin Duran és Tarik On -
gun lesznek, az alapvonalnál Hüseyin
Göcek és Baris Simsek figyel majd, a ne -
gyedik számú bíró pedig a svéd Jonas
Eriksson lesz.

Az Európa Liga döntőjét az angol
Mar tin Atkinson vezeti, itt az ukrán
Dnyipro csap majd össze a címvédésre

hajtó Sevillával.
Cüneyt Cakir egybehangzó véle mé -

nyek szerint nagyot hibázva nyúlt bele
2013-ban a Man ches ter United-Real Ma -
d rid BL-nyolcaddöntőbe, amikor 1-0- ás 
manchesteri vezetésnél veszélyes játék 
miatt kiállította a hazaiak portugál szél -
sőjét, Nanit. A Real végül 2-1-re meg -
nyerte a mérkőzést és továbbjutott.

(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


