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Meghívó a 2015. évi Teleki Napokra
2015. május 13-17. között ismét megszervezzük az idei, VIII. nagy bá -

nyai Teleki Napokat, amelynek rendezvényeire, építő-szórakoztató prog -
ramjaira ezúton is nagy szeretettel hívjuk és várjuk! Programleírás:
http://telekihaz.erdely.org/uncategorized/teleki-napok-tavaszi-unnept
ortenelmi-hangulatban/

Részletes pro gram:
MÁJUS 13., SZERDA

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Megnyitó

Könyvbemutató és kiállítás. Petelei
Klára: Des crip tio Transylvaniae, azaz
Erdély leí rá sa. Vendégeink: Petelei Klá -
ra, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyv -
tár munkatársa, a kötet szer kesztője, Feiszt
György törté nész-levéltáros (Szombat hely),
Gróf Lász ló térképtörténész (Ox ford), a 
Brit Királyi Föld rajzi Társaság tagja. Köz -
reműködik a Németh László Elméleti Lí -
ceum diákkórusa, Fülöp Gá bor kar nagy
vezetésével.

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

18.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Színházi est

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

MÁJUS 15., PÉNTEK

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

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

MÁJUS 16., SZOMBAT

10.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Teleki-konferencia

Először hangzik el Nagybányán nyil -
vánosan a Teleki Sándor tiszteletére írt

„Le due Patrie - A két haza” c. dal, Fi -
lippo Marchini és  Joe Natta olasz folk -
énekes szerzeménye. A dal születé sé -
nek körülményeit Galánthay Zsombor
ismerteti.

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

***

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

sek”
Vendégünk: Nyáry Krisztián, könyv -

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

16.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Várfalséta

Balogh Béla ny. levéltáros veze té -
sé vel járhatjuk végig Nagybánya haj da -
ni várfalainak nyomvonalát, s hall ha tunk
izgalmas történeteket a város múlt já ról,
épületeiről.

Közben: tisztelgés és koszorúzás
gróf Tele ki Sándor nagybányai szob -
ránál, va lamint Szász Károly sír em -
lékénél.

19.00 óra – Teleki Mag yar Ház –
Borkóstoló & vacsora

Vendégünk a Csányi Pincészet, a Te -
leki Zsigmond által 1881-ben alapított
Cha teau Teleki Borászat utódja, a nép -
szerű Teleki, illetve Cha teau Teleki bo -
rok termelője. (befejezés a 2. oldalon)

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.

Misztótfalusi Kis Miklós
bölcsőhelyének üzenete

„A világnak olyan 
Szegletén élünk

Ahol csak holtunkban 
Adják ki a bérünk.”

– olvasható Kányádi Sándor „Kő ko -
porsó” című versében.

1991-ben írta a Kis Miklós Gyűj te -
mény avatóünnepségére. Azóta erősö -
dik itt köztünk, misztótfaluiak között
Kis Miklós szellemisége. 

2015. április 26-án Tótfalusi Kis Mik -
lós szellemisége járta be Misztótfalut,
az ő emléke őrzésének egy újabb meg -
nyilvánulására került sor: szobor ava tás -
ra.

A híres betűmetsző, könyv nyom dász,
kultúrember, aki innen indult életút já ra,
Hollandiát megjárta, hazájába, Er dély -
be, Kolozsvárra visszatérve, itt szerette 
volna kamatoztatni külföldön szerzett
nagy tudását. Az akkori egyházi ha ta lom

(Apaffy Mihály kora) ebben mega ka dá -
lyozta, mindent elkövetett, hogy mű kö -
dését ellehetetlenítse, életét meg nyo mo -
rítsa (mindezt irigységből, rosszin du lat -
ból). Igaz, hogy fizikailag sikerült ne -
ki, de az ő szellemiségét, hátrahagyott
tudását, munkáit nem tudta eltűntetni,
az ma is él, a 21. század emberének is
követendő példát mutat. Erre a ha gya -
tékra hívta fel Ft. Csűry István, a Ki rály -
hágómelléki Református Egyházke rület
püspöke április 26-án a misztótfalui re -
formátus templomban egybegyűltek fi -
gyelmét, Józsué könyve 7 részének 10-
 14 terjedő verseit felolvasva és ma gya -
rázva: „És monda az Úr Józsuénak:
Kelj fel! Miért is borulsz te arcra? ...” 

- folytatás a 9. oldalon -

Romok Márta

A Székely Mária Nőszövetség jegyzője

Gratulálunk!
A Németh László Elméleti Líceum két diákja is díjjal

tért haza a Zilahon megrendezett Mikes Kelemen Mag yar
Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszáról. 
A VII. osztályos Balogh Ádám (felkészítő tanár: Dávid Er -
zsébet) I. díjat, míg a XII. osz tá lyos Asztalos Örsike (fel -
készítő tanár: dr. Váradi Izabella) III. díjat kapott.

Fotó: Hideg Ber na dette (Duna TV)

Részvénytársaságként, újranyitották
a felsőbányai kórházat

Felsőbányán van Románia egyetlen részvénytársaságként működő
kór háza. Ebben az az érdekes, hogy a részvényesek a város lakói.

A kórházat 2011-ben másik
70 egészségügyi intézménnyel
együtt bezárta az akkori kor -
mány, ám a polgármester kez -
de ményezésére újból ki nyitot -
ták idén januárban. 300 lakos
pó tolt be, felújították a járó be -
tegrendelőt, és jelen pilla nat ban
15 renovált orvosi kabinet vár -
ja a betegeket. Dorin Paşca pol -
gármester tervezi, hogy a fek -
vőbeteg részleget is felújítja
majd, amely most lakat alatt
áll.

Zahoránszky Birgitta
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Egyházi hírek
* Május 12-én (kedden) délelőtt 11 

órától Koltón kerül sor a második ne -
gyedévi lelkészértekezletre. Isten Igé -
jét hirdeti Nt. Csiszér Norbert Nagy -
bánya-újvárosi segédlelkész, majd elő -
adást tart Gróf László (Ox ford), a Ki -
rá lyi Földrajzi Társaság tagja és Feiszt
György szombathelyi törté nész-levél -
táros Erdély címerei és térképei cím mel.

Ecsedi Árpád

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában, az
esti szentmisék után, májusi ájta tos sá -
got tartunk a Szűzanya tiszteletére.  

* Az Esztergomi Érseki Papnevelő 
Intézet elöljárói és papnövendékei ün -
nepélyes szentmisét mutatnak be temp -
lomunkban szombaton, május 9-én, reg -
gel 8 órakor.  

* A Szentháromság templomban 15
gyerek járul elsőáldozáshoz május 10-
 én, a 11.30-as szentmise keretében. Az
ünnepségre mindenkit szeretettel vá runk.

* A Szentháromság plébánia temp -
lomából helyezték örök nyugalomra
Zsoldos Vasile testvérünket, akit 77 é -
vesen szólított magához az Úr és Mezei 
született Guleaş Mărioara asszony test -
vérünket, akit 59 évesen távozott kö zü -
lünk, Şmuţer született Dochiţa Mariat,
aki 77 évesen hunyt el, Radeczki Szász 
Lenke asszonytestvérünket, akit 59 é -
ve sen szólított magához az Úr és Ka to -
na született Fuksz Anna asszony test -
vérünket Láposbányáról, aki 75. élet é -
vében hunyt el. Nyugodjanak békében!

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközség templomában a
vallásórára járó gyerekek csoportja A -
nyáknapi műsorral kedveskedik min den
kedves édesanyának, vasárnap délelőtt 
az istentisztelet keretén belül.

* Ebből az egyházközségből he lyez -
ték örök nyugalomra Ciupei Rob ert test -
vérünket, akit 41 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr.

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia programjai:

- Május 10-én délelőtt 10 órai kez -
dettel kerül sor az ünnepélyes első ál -
dozási szentmisére, amely keretében ti -
zenhat fiatal fogja megerősíteni hitét Is -
tenben, és először veszi magához az Ol -
tári Szentséget.

- Lourdes-i zarándoklat 2015. jú li -
us 7-15. között, mely LOURDES, NE -
VERS, EINSIEDELN helységeket érint -

ve eljut Monacoba és Marseillebe is. A
zarándoklat lelkivezetője Szmutku Ró -
bert plébános. 9 nap/8 éjszakai szál lás -
sal (8 reggeli, 4 vacsora): 700 Ä/fő.

Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról a kora

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

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

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

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

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

6. nap: Szentmise után végigjárjuk
a keresztutat, majd szabadidő, s a déli ó -
rákban indulunk Mar seille-be. Szállás -
foglalás a városban vagy környékén.

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

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

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

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

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

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

A hét mottója:
,,A jelen sokkal tartozik a múlt -
nak, s ha ezt a tartozást ki nem

egyenlíti, a jövőtől sem követel het.”

 (Jókai Anna)

A Koltói Petőfi Sándor Gimnázium
diákjai MiFiz versenyen

Április 24-25. között részt vettünk az Empirx által támogatott 15. MiFiz
országos versenyen Kolozsváron, a Báthory István Elméleti Líceumban. 

A verseny célja a fizikai ismereteink bővítése különféle kísérletek által. Min den
iskolából négy fős csapatok jelentkezhettek, 6-10 osztályosok. A részvételhez
minden csapatnak egy videót kellett készítenie egy érdekes fizikai kísérletről.

Iskolánkat három csapat képviselte, Hosszú Zsófia tanárnő vezetésével, aki he -
teken át kitartóan készített fel mindannyiunkat a versenyre. A nagy munkának meg
is lett az eredménye: a 6. osztályosok Kistudósok csapata 75 ponttal 3. helyezést
ért el. Csapatunk tagjai: Bencze Dániel, Bencze Norbert, Kiss Krisztián és Szász
Zsolt. Ez nagy eredmény számunkra, mivel megbírkóztunk számos nagyvárosi
iskola diákjával. 

Szeretnénk köszönetet mondani a Koltói Polgármesteri Hivatalnak a jelentős
összeggű támogatásért, illetve a koltói pékségnek, ahonnan szintén támogatást
kaptunk. (Kiss Krisztián,  Koltói Petőfi Sándor Gimnázium, VI. A. osztály)

Meghívó a 2015.
évi Teleki Napokra

- folytatás az első oldalról -

MÁJUS 17., VASÁRNAP

10.00 óra – Krisztus Király római 
katolikus templom

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

Szentmisét celebrál: Szmutku Ró bert
plébános. Ünnepi beszédet mond: Ga -
lánthay Zsombor, gróf Teleki Sándor
szépunokája.

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

 em lékhelyek felkeresése;
– Tisztelgés és koszorúzás gróf Te -

leki Sándor koltói szobránál és sírem -
lékénél

A rendezvény állandó meghívottai:
Kecskeméti Huszárok Hagyo mány -

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

Szombaton 10-19 óra között:

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

A programváltoztatás jogát fenn tart -
juk!

A belépés ingyenes (kivéve a bor -
kóstolót)! Adományokat a rendezvény
támogatására köszönettel elfogadunk, a
Ház irodájában vagy a rendez vény hely -
színeken kihelyezett perselyekbe. A szom -
bati Borkóstolóval és a vasárnapi Em -
lék helytúrával kapcsolatban érdek lőd -
ni lehet a Teleki Mag yar Házban.

A 2015. évi Teleki Napokat a Com -
munitas Alapítvány és az RMDSz is tá -
mogatja!

Szeretettel várjuk minden
lélekben vagy valóságosan is

nagybányai, bányavidéki, vagy
innen elszármazott barátunkat!
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (13.)

Miklós Mihály volt némethlászlós levele a
leendő némethlászlósoknak:

Miért is volt jó magyarul tanulni?
És hogy épp matek-infó szakos osz tály -
ban végezni?

Először is, mert anyanyelven pon to -
sabban, gyorsabban, hatékonyabban ta -
nul bárki, és az emlékezetébe gyor sab -
ban bevésődik bármilyen információ,
mint idegen nyelven. Mert az anya nyel -
ven való tanulás a műveltség alapja, mert
ezáltal ismerhettem meg a mag yar kul -
túrát, őseim szokásait, hagyományait, tö -
rekvéseit, világnézeteit. Mert anya nyel -
vemen értettem meg a választott szak -
mám fontosságát, és az ehhez való fel -
tételeket, követelményeket.

Sajnos, a választott szakmám elvég -
zéséhez nem tudtam az egyetemen is ma -
gyarul végezni. A műszaki egyetem kö -
vetelményeinek meg tudtam felelni, mert
megkaptam a licitől a megfelelő fel ké -
szítést, főleg a reál tantárgyakból: ma -
tek, informatika, fizika. Az egyetemen
e tantárgyak alapjaira építve tanítják ne -
künk a szakmát. Köszönet a matek-in -
fó osztálynak, és azon tanároknak, akik 
mindehhez hozzájárultak.

Büszke vagyok arra, hogy mag yar va -

gyok, hogy anyanyelvemen tanultam.
Nem kerültem hátrányos helyzetbe az
egyetemen, pedig már nem anya nyel ve -
men tanulok.

Remélem, hogy a Németh László El -
méleti Líceum matek-infó osztálya még
tud olyan diákokat nevelni, akik valóra 
válthatják álmaikat egy komoly szak ma
kitanulásával.

Miklós Mihály,
2013-ban végzett Németh Lászlós,

Szót kér az Olvasó:

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek...”
Mottó: 

„Úgy beszéljen ki-ki magyarul, 
Mintha imádkozna...”

(Reményik Sándor: Az Ige)

Az elmúlt vasárnap a Nagybánya-óvárosi templomban két szempont szerint
igyekeztem végighallgatni az ifjúsági találkozó záró igehirdetését. Őszintén be
kell vallanom azért, mert bizonyos körökben „sztár” papnak tartott szol ga -
társ hirdette az Igét, akit ezidáig nem volt alkalmam hallgatni. Kiváncsi vol -
tam tehát, hogy „édes anyanyelvünk” mennyire tükröződik az igehirdetésben, 
ugyanakkor teológiailag hogyan bomlik ki az alapige.

Az előbbi tekintetében mélységesen csalódtam. Reményik elvárása meg -
csú folásának tartottam a közel egy tucatszor ismételt „TESÓ” s az ehhez ha -
sonló kifejezéseket. A manapság szószékről is elhangzó hasonló „nyelv újí tá si”
próbálkozások hogyne roppantanák meg a helyes szövegértést és értelmezést
az idősebb, de még a fiatalabb nemzedékek esetében is. A következetesen „te -
sót” emlegető beszélő ne tudná, hogy a testvér szavunk a test és vér egységét
tömöríti magába?.  Ez pedig hitben és lélekben is többet jelent, mint a diva tos sá 
vált zsargon.

A teológiai alapvetés sem nyugtatott meg igazán. A családról, a családon
belüli nemzedéki egymáshoz való viszonyulásról szóló „bizonyságtétel” sem volt
igazán egyértelmű. Főleg abban az összefüggésben nem, amit az igehirdető Márk
evangéliuma alapján igyekezett ráerőltetni Jézus családjával kapcsolatban hall -
gatóságára. Bizonyára Jézus családja is „emberekből való volt”, akiket u gyan
megróhatott az Istenfia, de akinek anyja és apja mégiscsak menekíti a gyer mek
Jézust Egyiptomba, egyszerűen szülői szeretetből és aggodalomból. S akinek
anyja, édesanyai mivoltában áll összetörve a kereszt alatt. 

Ez utóbbi gondolatsort azzal egészíteném ki, még szerencse, hogy a szó szé ki
szolgálatot megelőzően a keresztelési igehirdetésben szó esett az ÉDES A NYÁK -
RÓL. Mert ez a gondolat a mi közel évszázados rendtartásunk szerint május
el ső vasárnapján többet érdemelt volna a szószékről. Akár egy ifjúsági kon fe -
rencia kapcsán is, ahol egyébként a család volt a megbeszélések közép pont -
jában. (Varga Károly)

Határtalanul!
Második nagy találkozás

Heteken át terveztük a Nagy Viszontlátást. A Határtalanul! prog ram 
keretében, ,,A Kárpát-medencei magyarság kultúrértékei” cí mű pá -
lyázatnak köszönhetően tavaly novemberben iskolánk vendége volt
31 magyarországi diák, április 16-19. között pedig mi ven dé ges -
kedtünk a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Ál ta -
lános Iskola diákjainál.

 A 10 orás utazás után türelmetlenül 
vártuk, hogy viszontláthassuk baráta in -
kat. Mindenki tárt karokkal várt. Rövid 
megbeszélés után hazamehettünk fo ga -
dó diákjainkhoz. A vacsoránál megis -
merhettük fogadó diákjaink családjait,

elbeszélgettünk, meséltünk minden nap -
jainkról, iskolánkról, városunkról.

Másnap reggel a hódme zővásár he lyi
Németh László Gimnáziumban rend ha -
gyó fizika órán vettünk részt, a vá sár he -
lyi diákok egy érdekes kísérletet mu tat -
tak be, a Foucault-ingát, majd iroda lom -
óra keretében Németh Lászlóra emlé kez -
tünk. A rövid műsor után városnézésre
került sor. Megtekintettük a Varos há -
zát és meglátogattuk az Emlékpont Mú -
zeumot. 

A harmadik napon Ambrus mester
be mutatta nekünk, hogyan készíti híres 
edényeit, majd Ópusztaszerre láto gat -
tunk. A nap második felében Szeged ne -
vezetességeit néztük meg és sétáltunk
a belvárosban. 

Másnap mindenki szomorú búcsút
vett barátaitól, megfogadva, hogy vi -
szontlátjuk egymást. Három óra bu szo -
zás után megérkeztünk Debrecenbe, a -
hol a helyi élményfürdőben a csapat egy

ré sze kipihente magát a termálvizes me -
dencékben. 

Köszönjük a csodálatos élményeket 
a hódmezővásárhelyi barátainknak, ta -
náraiknak és nem utolsó sorban csa lád -
jaiknak. 

Az Emberi Erőforrások Minisz té ri -
uma megbízásából az Emberi Erőfor rás
Támogatáskezelő által meghirdetett, ,,E -
gyütt működés gimnáziumok között” cí -

mű, HAT-14-03 kódjelű pályázati fel -
hívásra benyújtott, HAT-14-03-0008 pá -
lyázati azonosítón nyilvántartásba vett
,,A Kárpát-medencei magyarság kul túr -
értékei” című pályázat az emberi erő -
for rások minisztere döntése alapján
1 499 000 Ft vissza nem térítendő tá mo -
gatásban részesült.

Bakk Eszter
Móré Zsejke

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd

májusban 12-én és 26-án, 15-16
óra kö zött tart ingyenes jogta -
nácsadást a nagybányai 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.

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.

Figyelem!

EKE-napi pályázat: Családom
kedvenc kiránduló he lye

A korábbi lapszámokban meghirdetett
pályázatra a fogalmazásokat legkésőbb
2015. május 12-ig, azaz az EKE nap jáig
(az e-mail kül désének vagy a postai bé -

lyegzőnek a dá tuma) kell el jut -
tatni a szervezőkhöz.

További részletek az Er dé -
lyi Gyo pár idei 2. számá ban,
illetve a www.eke.ma honlapon.
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Laudáció

Molnár József Károly nyugal -
mazott lelkipásztor tiszteletére
A kortárs vallásos költészet ihletett tollú költője, Füle

Lajos CSEND című versében olvassuk az alábbi magvas gon -
dolatokat:

„Jeleket adni, jeleket hagyni,
Ha elmegyünk jelnek maradni, 
Beszédes jelnek lenni a hitben

Mint, akit jelnek rendelt Isten.”

Miért hívom segítségül Molnár József Károly Laudá ció -
jában a fenti gondolatot? Mert több mint fél évszázados te -
ológiai, lelkészi, irodalmi és nem utolsó sorban egysze mé lyes
intézményként végzett múzeumalapító munkásságát ennek
a nemes célnak vetette alá: „Jeleket hagyni, ha elmegyünk
jelnek maradni.”

Közel 30 éves misztótfalui lelkipásztori szolgálata a leg -
sö tétebb ateista-kommunista időszakra esett. Kezdő szol ga -
társként csodálattal figyeltem embertpróbáló erőfeszítését,
a hogy hangyaszorgalommal gyűjtötte a „beszélő” régi kö -
ve ket, a Misztótfalusi Kis Miklósra vonatkozó emlékeket,
hogy szerény múzeummá rendezze őket.

Fájdalmas emlékezéssel szólok meghurcoltatásáról, úgy
mint aki ennek tanúja voltam, amikor a hatalom megfé lem -
lítéssel próbálta eltántorítani feltett szándékától, neve zete sen
őrízni mindazt, ami őseink szent öröksége.

Mi adott ehhez erőt számára, kérdezhetnénk? A válasz
egyértelmű: Bibliás élete, s a hitvestársban megtalált szik la -
szilárd családi háttér. Egykori egyházmegyei főgond no kunk
„utolsó földön járó apostolként” jellemezte életét és szol gá -
latát. Ezt az „Istentől rendelt életet” áldotta meg a gond vi se -
lés s tette lehetővé, hogy 90. életévét betöltve átvehesse a
Misztótfalusi Kis Miklós díjat, melyet fogadjon el szere tet tel 
Dr. Kövér Lászlótól, Magyarország Országgyűlésének el nö -
kétől.

Varga Károly

Molnár József Károly beszéde...
... a Misztótfalusi Kis Miklós szobrának avatása

alkalmából a misztótfalui templomban,
a délután 15 órai istentisztelet keretében

Szeretettel köszöntök
minden Misztótfalui

Gyülekezeti Tagot, az
Elszármazottakat és a
kedves Vendégeket!

Misztótfalusi Kis Miklóssal az első
találkozásom, mint diák, a Nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban, a má so -
dik találkozásom a Kolozsvári Ref. Te -
o lógia Fakultáson volt, mint teológus,
a harmadik találkozásom pedig Misz -
tót faluban történt 1951-ben, a 320 lel -
ket számláló gyülekezet egyhangú meg -
hívásával.

Az akkori presbitériummal elhatá roz -
tuk, Misztótfalusi Kis Miklós szülő fa lu -
jában az Ő emlékére „Emlék gyűjte mény”
szobát rendezünk be a parókián. A gyü -
lekezeti tagok adományaiból többek közt
előkerült özv. Vakkel Lajosné pad lá sá -
ról Misztófalusi Kis Miklós által ki nyom -
tatott „Szakács-könyvének” töredéke is.

Kós Károly műépítész-író, Misztót -
falusi Kis Miklós emlékére díjtalanul el -

készítette az egyházközség új paró ki á -
jának tervrajzát, az épület megépítése
1974-re befejeződött. Így a régi paró -
kia felszabadult, a „Gyűjtemények” el -
rendezésére.

Dr. Borbáth Dániel kolozsvári ref. te -
ológiai professzor segítségével sikerült 
megvenni az Misztótfalusi Kis Miklós 
1685-ben nyomtatott „Aranyas Bib li á -
ját” egy leszegényedett, Kolozsváron é -
lő grófi családtól az 1960-as években,
havi részletekben, saját pénzünkből. Ezt
a Szent Bibliát az egyháznak aján dé koz -
tuk.

Misztótfalusi Kis Miklós saját költ sé -
gén ABC-és iskola-könyvet is nyom ta -
tott ki, melyet a szegényeknek ingyen
osztogatta, azzal a nemes jó szándék kal:
tanuljon meg mindenki írni-olvasni, hogy
Erdély népe műveltebb legyen.

Nagyváradon, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület közgyűlé sen,
1966. dec. 10-11-én hivatalosan elis mer -
ték a Misztótfalusi Kis Miklós Gyűj te -
ményt, akinek munkásságát és érde me it 
a Román Akadémia is méltatja az 1964
évben kiadott „Istoria Romaniei” könyv
III. kötetében.

1973 tavaszán, egy kora délután, Bu -
karestből két férfi és egy nő érkezett a
parókiára. Elmondták: azért jöttek hogy
az úrvacsorai kegyszereket Bukarestbe 
vigyék a Múzeumba  két évre kiállí tás -
ra, a Misztótfalusi Kis Miklós Gyűjte ményt
pedig teljes egészében Kolozsvárra.

Palástomat magamra vettem és a Ro -
mániában jóváhagyott Ágendás könyv -
ből – román nyelvre lefordítottam – fel -
olvastam egy részletet a lelkész szen te -
léskor elmondott lelkészi esküből: „Egy -
házunk törvényes jogait, szabadságát,
függetlenségét, fenntartani, védel mez ni
és fejleszteni szent kötelességemnek is -
merem.”

A sok pro és kontra beszéd után, vé -
gülis úgy távoztak el, hogy a kegy sze -
reket és a Gyűjteményt nem vitték el.
A kegyszerekhez eszmei értékű kö tő -
dése volt a gyülekezetnek, mivel abból
az úrvacsorai pohárból és a kenyér osz -
tó tányérból Misztótfalusi Kis Miklós is 
úrvacsorázott.

A Németországban lakó Molnár Jó -
zsef író, nyomdászmester megtudta, hogy 
Misztótfaluban „Misztótfalusi Kis Mik -
lós Emlék-gyűjtemény” létesült 1966-
 ban, melynek anyagát névrokona, a hely -

beli ref. lelkipásztor Molnár József Ká -
roly gyűjtötte. Németországban Mol nár
József nyomdászmester megszervezte
a „Misztótfalusi Kis Miklós Alapít -
ványt”. Az összegyűlt pénzösszeget
1990-ben elhozta Misztótfaluba, szé pen
rendbe tétette a misztótfalui egyház ré -
gi parókiáját, a szobákat, az imatermet. 
Elhozta a saját gyűjteményét is, kibő -
vítve a régieket, mindent szépen elren -
dezett.

Ecsedi Árpád lelkipásztor, Pozán E -
dit gondnoknővel, a presbitériummal, az
egyháztagokkal sokat fáradoztak a temp -
lom és az egyházi épületek karban tar -
tásával. A  Misztótfalusi Kis Miklós em -
lékét hűséggel ápolták és ápolják.

A lelkipásztor házaspár szívü gyé nek
tartja a megkevesbedett egyháztagok
összetartását és megmaradását. Talál ko -
zásokat szerveztek, és amelyeken reszt -
vettünk lelkünk mélyén mindig úgy é -
reztük, hogy „haza jöttünk Misztót fa lu -
ba.”

Tisztelettel és szeretettel gondolok
vissza a Misztótfaluban eltöltött 30 év
lelkészi szolgálatom idejére. A misz tót -
falusi román és mag yar nép lakosaira,
a falu Vezetőségére, akikkel a békes -
s ég útján járva, egymás hitvallását, anya -
nyelvét kölcsönös tiszteletben tar tot tuk.
Így Jézus Krisztus által, keresztyén fe -
lebaráti szeretetben éltük napjainkat. 

Mai nap, a harang hívogató hang já -
ra nagy örömmel gyűltünk össze a misz -
tótfalusi templomba. Áldja meg az Is -
ten mindazokat, akik adománnyal, i mád -
sággal, vagy bármiben segítették a szo -
bor elkészítését. 

Kiemelném Deák Árpád szob rász -
művész alkotását, mivelhogy eredeti kép,
vagy festmény nem volt található, de
mégis sikerült Misztótfalusi Kis Miklós
tekintetében kiábrázolni az alázatot, a
benne égő hitet, kitartást, hűségét nem -
zetéhez és hazájához, és az ember sze -
retetet, mely jellemezte egész életútját. 
Köszönjük! 

Köszönöm, hogy meghallgattak! Vé -
gezetül haza térve otthonainkba, vi gyük
magunkkal Misztótfalusi Kis Miklós Em -
lékét és Imádságából hozzánk szóló ü -
zenetét. „…Uram Isten, gyomlálj ki kö -
zülünk minden gyűlölséget, vissza vo nást,
haragtartást, bosszúálló lelket, és a ján -
dékozz meg bennünket igaz értelem nek,
békességnek, hasznos tanácsnak, erős -
ségnek, egyezségnek, igaz atya fiúi sze -
retetnek és isteni félelemnek lelkével.
Hogy mind a te nagy nevednek tisz tes sé -
gére tartozó dolgokban, s mind a mi ha -
zánkban és abban levő anya szent egy há -
zadnak oltalmazására, és megma ra dá -
sára szolgáló ügyedben, egyet ért hes sünk,
egyet akarhassunk, és egy szív vel- lélek kel
nagy hasznosan szolgálhas sunk.  Ámen.”

Molnár József Károly 
nyugdíjas református lelkipásztor 

Ezen nevettek a fel ső bá -
nyaiak 1900 és 1975 között

LŐRINCZ JÁNOS  felsőbányai né -
pi költő 28, rajzaival illusztrált fü zet -
be jegyezte le verseit, vissza emlé ke -
zéseit. A huszonkettedik füzetéből a -
domákat válogattam, amelyeket rész -
ben stilizáltam (csiszolgattam), és né -
hány adattal egészítettem ki. Az ado -
mák Vagányi Kálmán helybeli ró mai
katolikus főtanító 1904-ben kiadott
Adomagyűjteményéből, a korabeli
Felsőbányai Hírlapból és Lőrincz Já -
nos saját gyűjtéséből származnak.

Boczor József

A hozzáértő, lelkiismeretes Csausz
doktor belgyógyász volt a múlt szá -
zad első felében. Egyszer reggel meg -
pillantott egy gyereket, aki a plé bá -
nia kapuja előtt állt.

- Doktor bácsi, tessék a csengőt
meghúzni, mert én nem tudom elér -
ni - kérte a fiúcska a gondolataiba
me rült orvost.

Csausz doktor a kérést azonnal
tel jesítette.

- Na, doktor bácsi, szaladjon er -
re, én pedig amarra szaladok - fi gyel -
meztette a csintalan gyerek a ko moly
orvost.

A pajkos fiúcska kereket oldott,
de Csausz  doktor  addig maradt ott, 
amíg a ka put kinyító káplántól a gye -
rek nevében is bocsánatot kérhetett.

***
A hajnali derengésben a sittbe si -

et egy pusztai bányász. Az esőzéstől
megduzzadt Zazar partjához érve egy
guggoló nőt vesz észre, aki a világ -
tól búcsúzik és szidja a gazember u rát.

- Mit keresel itt? - kérdi a zo ko -
gó asszonytól.

- Jaj, lelkem. Lökjön be a vízbe,
mert öngyilkosságot akarok elkö vet -
ni - könyörög összekulcsolt kézzel az
életunt  feleség.

***
A kántor kutya-macska barát ság -

ban volt a gyógyszerésszel.
Egy temetésen a menet a patika

előtt haladt el. A kántor az ajtóban
álló gyógyszerésznek elénekelte az
a lábbi szállóigét, amelynek a dal la -
mát ő szerezte:

- Halál el len nincs orvosság.

***
Régen majdnem mindegyik bá -

nyásznak volt ragadványneve. A gúny -
neveket megszokták, harag nélkül vi -
selték. Íme, néhány ragadványnév:
ördög, angyal, kopó, nyúl.

Egy hideg téli estén sokan ültek
Kupás borbélyüzletében. Nyúl, az e -
gyik barátunk is bejött dideregve az
üzletbe.

- Talán egy vadász elől bújtál ide
be? - kérdezte az egyik tréfamester
bányász.

Egy-két pec múlva Kopó sietett be
a férfifodrászatba.

- Most már tudjuk, hogy ki sza -
ladt a Nyúl után - jegyezte meg ne -
vetve az egyik szakállas vendég.

*** 
A hetvenes évek első felében asz -

szonyaink megszokták a sorban ál lást,
mert olyankor sokat pletykálhattak.

Sorban álltak lisztért, olajért, hús -
ért, élesztőért, tejért. Egyszer, reg gel
megkérdeztem egy üzlet előtt egy né -
nikét, hogy miért állnak sorba.

- Bébiedényért, azaz biliért - vá -
laszolta suttogva az anyóka.

Fotó: Hideg Ber na dette (Duna TV)
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Hetven  éve 
történt

Kolozsvárt már a Báthoryak idejé -
ben is létezett egyetemi jellegű oktatás, 
ám a hivatalosnak mondható állami fel -
sőfokú  intézményrendszer  csak 1872- től
számítható, amikor az országgyűlés meg -
szavazta a Mag yar Királyi Ferencz Jó -
zsef Tudományegyetem létrehozását, mely -
nek első rektora Berde Áron volt. 1919-
 ben a megszálló román hadsereg bevo -
nulása miatt ezen egyetem Szegedre köl -
tözött és helyébe lépett a román Fer di -
nand nevű felsőfokú intézmény. 1940-
 ben, a Bécsi Döntés nyomán ez kény -
szerült Nagyszebenbe távozni, és 1944 
karácsonyáig ismét magyarul folyt az e -
gyetemi munka, amikor Kolozsvár már
szovjet és román csapatok által meg -
szállt területté lett. 1945 márciusában
megalakult a Groza-kormány, amely i -
gyekezett magát demokratikusnak mu -
tatni, és még az év május-júniusában ha -
tározatot hozott egy román és egy ma -
gyar egyetem létrehozásáról kolozs vá ri
szék hellyel. Így született meg az első ál -
lami mag yar nyelvű egyetem Románia 
területén. Még abban az évben ez az in -
tézmény felvette a Bolyai Tudomány e -

gyetem nevet, emlékezésül a Ko lozs várt
született lángelméjű matematikusra, Bo -
lyai Jánosra.

Az egyetem három épületet tud ha -
tott magának, a Marianum, a sétatéri le -
ánygimnázium épületét és a Bástya ut -
ca 15 szám alatti épületet. Az orvosi  fa -
kultásnak nem találtak megfelelő kór -
házat, ezért ezt Marosvásárhelyre he -
lyezték, amely 1948-ban önálló intéz -
ménnyé alakult.

Kezdetben négy kar indulhatott:
- bölcsészet, mely a nyelveket, a tör -

ténelem és filozófia, valamint mű vé szet -
történet, meg a pedagógiai tudo má nyo -
kat  foglalta magába,

- természettudományok: matema ti -
ka, fizika, kémia, biológia és földrajzi is -
meretek művelését,

- jog és közgazdaságtan
- orvostudományok.
Az egyetem első rektora Csőgör La -

jos, az akkor már nagynevű orvos  volt.
A beinduláskor sok magyarországi 

ta nár is részt vett az oktatási munkában,
és az intézmény mindjobban szá mot te -
vő eredményeket mutatott Románia tu -
dományos életében. Az 1948-as tanü -
gyi re form sok külföldi állam polgár sá -
gú tanerő szerződését mondta fel és több
erdélyi oktatót minősített politikailag al -
kalmatlannak az oktatói munkában. Ké -
sőbb a jog és közgazdaságtan szakokat
leválasztották és a román oktatással e -
gyütt egy közös, új intézménybe kény -
szerítették. Ez volt az úgynevezett e gye -
sítés  első fázisa.

1959-ben a kormány elhatározta az
egyetem megszüntetését. Erre első sor -
ban az 1956-os magyarországi forra da -
lom adott okot, mivel köztudottan a bo -
lyaisták elsők között szimpatizáltak a
for radalmárokkal. Egy jól előkészített
terv szerint folyt a cél elérése. Feb ru ár -
ban az Előre országos napilapban Sztra -
nyiczki Gábor, a Bolyai oktatója egy új -
ságcikkben azt vitatta, hogy a Bolyai e -
gyetem közvetlenül ki van téve a bur -
zsoá ideológia támadásainak, ami meg -
engedhetetlen. Február 19-22. között Bu -
karestben tartották az országos diák kon -
ferenciát, melyen Ion Iliescu elnökölt,
és ahol Koszta István és Kacsó Magda 
bolyaista diákok felszólalásukban a zon

óhajukat fejezték ki, hogy jó lenne a ro -
mánokkal közösen tanulni. Egy héttel
később összehívták a kolozsvári egye -
temek pártaktívájának gyűlését, me lyen
megjelent Gheorghiu Dej pártfőtitkár,
Chivu Stoica miniszterelnök, Nicolae
Ceauşescu központi bizottsági tag és az
országos diákvezér, Ion Iliescu is. Ez
mindenképpen kifejezi, hogy mekkora
fontosságot tulajdonított a párt a Bo lyai-
 ügynek. Február 27-ére hívták össze az 
egyesítési gyűlést, amelynek leve zető -
je Ceauşescu volt. Többen a Bolyai-e -
gyetemisták közül jól előkészített fel -
szó lalásukban javasolták a Bolyai és a
Victor Babeş egyetemek egyesítését. A -
kik felszólalásukban tiltakozni mertek, 
azokat Ceauşescu közbeszólásaival el -
hallgattatta, Szabédi Lászlót, Balogh Ed -
gárdot pedig megfenyegette, akik ön -
kritikát voltak kénytelenek gyakorolni. 
Még abban az évben megtörtént az egye -
sítésnek nevezett Bolyai megszün teté se.

Hetven éve alakult meg a Bolyai,
melynek a kommunista diktatúra csak 
tizennégy éves működést enge délye zett,
ám eszmeisége mindmáig megmaradt.
Nem csoda, hogy 1989-ben, amikor az
RMDSz bontogatta szárnyait, első szá -
mú célként fogalmazódott meg prog -
ramjában a Bolyai Egyetem visszaál lí -
tá sa és az autonómia kérdése. Azóta  egy
negyedszázad telt el, egyik célt sem si -
került elérni! Azóta is képlékeny a ma -
gyar állami felsőoktatás helyzete. A ma -
gyar hallgatók száma még mindig lét -
számában alatta van az országos át lag -
nak, a felsőoktatási rendszerben pedig
csak alárendelt szerepet  kaphat. Ezt szol -
gálja az úgynevezett egyetemi auto nó -
mia, mely nem enged külső bea vat ko -
zást a működési területére. Mivel az e -
gyetemi szenátusban a mag yar részleg
képviselői kisebbségben vannak, min -
den egyes döntési esetben ki vannak té -
ve a leszavazásnak. Erre elegendő pél -
daként a marosvásárhelyi mag yar orvos -
képzés elsorvasztására gondolni. 1945-
 ben Vásárhelyen a semmiből hozták lét -
re az orvosképzést, alakítottak ki tan -
testületet, klinikai jellegű kórházakat,
laboratóriumokat meg műszereket és a -
lakítottak hírnevet az intézménynek. I -
dő vel következett az eltulajdonítás az -

zal, hogy párhuzamosan bevezették a
román nyelvű képzést is, melynek lét -
száma fokozatosan meghaladta a ma -
gyarét, és az egyetemi szenátusban túl -
súlyba kerültek a román érdekeltségű ta -
gok, akik a mag yar tagozat javaslatait
elvetik, esetenként még akkor is, ha ezt 
minisztériumi határozat erősíti meg. É -
vek óta folyik a kötélhúzás, melynek
cél ja egyértelmű: elsorvasztani a mag yar
oktatást az egyetemen. Vannak, akik így
értelmezik a demokráciát.

Kis Kornél Iván

Csőgör La josBerde Áron

Péter Károly jegyzete:

Az em ber
„Az em ber az egyetlen állat, aki el tud pirulni, és van is rá oka.”

Mark Twain

Ezen a hol gyönyörű, hol csúnya Földön lakik. A gravitáció és a kedvező
feltételek kényszerítik rá erre.

Nem egyszer próbált megszabadulni kényszerlakhelyétől, de vállalkozása
sokszor tragédiával végződött; ha néha sikerült is elrugaszkodnia, élet re va ló -
sága visszatérésre kötelezte. Próbálkozott, annak ellenére, hogy tudta: majd ha 
meghal, csak akkor fogja tudni itt hagyni a földet, de akkor is csak részben, az -
az csak lélekben.

Amíg szomszédokra nem talál, unalmában, jó dolgában vagy rossza ság -
ból önmagát pusztítja, és ezért mindent megtesz. Háborút robbant ki, járvá -
nyokat idéz elő, felborítja a teremtett természet egyensúlyát stb.

Pedig meg is tudna változni, ha nagyon akarná, mert minden nap újra kez -
dődik élete hátralévő része.

Táncház Napja Máramarosszigeten
Május 9-én táncházzal és a táncházmozgalomról szóló előadással várja 

a Táncház Napja alkalmából az érdeklődőket a Sziget Táncegyüttes.
A SZIGET Táncegyüttes 2013-ban alakult Máramarosszigeten, a szór vány -

ban. Az elmúlt évek alatt rengetegen megszerették a mag yar népzenét, felnőttek
és fiatalok egyaránt. A nyári táboroknak és évközi táncházaknak köszönhetően
egy erős és összetartó mag yar közösség jött létre Máramarosszigeten.

Idén először csatlakozunk a Ha -
gyományok Háza által szervezett
Táncház Napjához, úgy, hogy mi
is táncházat szervezünk erre a nap -
ra. Reméljük, hogy jövőre több
programmal várhatjuk a résztve -
vőket.

Kapcsolat és további infor má -
ció: 

Lovász Dénes
lovasz.d@szigettancegyuttes.hu
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Bíró a tárgyaláson a so főr -
höz, aki elütött egy idös höl -
gyet:

- Miért nem dudált, amikor 
látta, hogy a kocsi elé lép a né -
ni?

- Nem akartam megijesz te -
ni szegényt...

***
- Hogy ejtik az anyóst?
- ???
- Két kézzel a tizedikről!

***
- Aztán, hogy érzed magad 

itt, a katonaságnál?
- Jól.
- És nem szidnak túl sokat?
- Engem nem, csak anyá mat.

***

Két kutya sétál. Elhaladnak 
egy ház mellett. Az egyik meg -
szólal:

- Te, ez nem Vágó István há -
za?

- De igen.
- Megjelöljük?

***
- Jean, szaladjon előttem egy

égő gyertyával.
- Miért, uram?
- Fényűző szeretnék lenni.

***
- Imádkozol minden este? -

kérdezi a nagymama.
- Ó, persze! - feleli az unoka.
- És reggelenként?
- Nem. Nappal nem félek.

***

A szerzetes kimegy a he -
gyek be sétálni, s elmélkedései 
közben hirtelen kibukkan a sű -
rűből egy grizlimedve. Elkezd
rohanni, a medve utána. Látja,
hogy semmi esélye már, ezért
letérdel és elkezd imádkozni:

- Istenem add, hogy ez a
medve irgalmas keresztény le -
gyen!

Isten meghallgatta, a med -
ve letérdelt és elkezdett magá -
ban beszélni, miközben az ég -
re nézett:

- Édes Jézus, légy vendé -
günk, áldd meg, amit adtál né -
künk, ámen!

***
Pistike a szentmise után vizs -

gáztatja apukáját.
- Apa, ha figyeltél, meg tu -

dod mondani, hogy hívták azt
a kisgyereket, akit Jézus az ö -
lébe vett.

- ???
- Hát Dedeknek. Nem az volt

az evangéliumban, hogy enged -
jétek hozzám a kis Dedeket?

***
Meghal egy em ber, Szent

Pé ter nagy örömmel fogadja a 
meny nyország kapujában. El -
beszélgetnek, aztán leülnek en -
ni. Szépen megterített asz tal nál
Szent Péter felbont egy szardí -
niakonzervet, jóízűen mege szik.
Ez mindig ugyanígy történik,
csak konzervet esznek. Az em -
ber ezt furcsállja, megkéri Szent
Pétert, hogy nézhesse meg, mi
van a pokolban.

- Ott van az a függöny, el -
húzod és láthatod a poklot.

Benéz az em ber a függöny
mögé, óriási sütés-főzés. Gurít -
ják a söröshordókat, sütik a disz -
nókat meg marhákat nyárson.

- Hogy van ez? Azt mond -
ták, ha egész életemben jó le -
szek, a mennyországba kerü lök,
és milyen jó lesz ott nekem. És 
mióta itt vagyok, mást sem e -
szünk, csak konzervet. A pokol -
ban meg sütnek-főznek?

- Ne haragudj, fiam, de ket -
tőnkre én nem főzök.

***
Az édesanya ebéd után nagy

szelet csokit ad Pistikének:
- Oszd el az öcséddel ke -

resztényhez méltóan!
- Azt hogyan kell csinálni?
- Úgy, hogy a nagyobbik

részt neki adod.
- Akkor ossza el ő ke resz -

tény módon!

***
Tűzvédelmi oktatáson kér -

dezi Pistikétől az előadó:
- Na, fiam, mit csinálnál, ha 

észrevennéd, hogy kigyulladt a
ruhád?

- Egyszerű: nem venném fel!
- feleli Pistike.

***
- Hallom, új kutyátok van.
- Igen, de csak a baj van ve -

le!
- Miért?
- Tegnap olyan hangosan u -

gatott, hogy nem hallottuk a
betörőt!

***

Két barát az erdőben sétál:
- Látod azt a hatalmas fát

ott? - kérdezi az első .
- Igen.
- Képzeld, tavaly két perc

alatt felmásztam a tetejére.
- Na ne mondd, mert úgy

sem hiszem. Volt tanúd rá?
- Hogyne. Egy medve.

***
A híres tudós tanítványa su -

gárzó örömmel szalad a tu dós -
hoz:

- Heuréka! Megtaláltam a
tökéletes oldószert. Az összes
ismert anyagot oldja!

- Hmm. Ez felvet egy ér de -
kes problémát!

- És mit?
- Miben akarja tartani?

***
A tanító panaszkodik:
- A maguké a legrosszabb

gyerek az osztályban. És ami
min den nek a teteje: még egy -
szer sem hiányzott!

***
A feleség versolvasás után be -

rohan a férje dolgozószobájába:
- Képzeld, valami Goethe

ki adta a versedet, amit har minc
évvel ezelőtt nekem írtál!

Felirat egy maratoni fu -
tó trikójának hátáról: „Add,
Uram, hogy legyen valaki mö -
göttem is, aki ezt a feliratot
elolvassa.”

„... És Isten megteremté
a bort, hogy az emberek ví -
gadjanak. Az emberek ví -
gadtak, és Isten látta, hogy
ez jó. De az emberek egyre
többet ittak és vígadtak, és
egyre kevesebbet foglal koz -
tak Istennel. És Isten látta,
hogy ez nem jó. Ekkor Isten
megteremté a másnapot...”

Egyik nap egy Ózd mel -
letti kisfaluban megrö kö nyöd -
ve nézték az idős emberek ezt a 
feliratot a templomajtón, ami a 
pap kézírásával volt írva: „Ma 
elmarad a mise, Sátán vagyok.”

(Ózd mellett található egy 
falu, melynek a neve az, hogy
Sáta)

Le ne merjél
tenni Romániában,
mert nem állok jót
magamért! Inkább

körözz még száz évig!
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Kozma István tárlat a
Semmelweis Szalonban
A nagybányai hagyomány képviselője

Kozma István festőművész kiállításának megnyitóját tartották áp -
rilis 23-án a budapesti Semmelweis Szalonban. A kiállított fest -
mények a nagy bányai művésztelep Kárpát-medencei irányzatának
stílusje gye it viselik magukon. Kozma István beszélgetőpartnere Dr.
Pop Mar cel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője és
Menyhárt László művészeti író volt, az estet Váradi László zon go -
raművész játéka színesítette.

Bevezetőjében Dr. Tímár József rek -
torhelyettes úgy fogalmazott, büszke
arra, hogy a Semmelweis Szalonban o -
lyan művészek állítanak ki, mint Koz -
ma István, aki a most kiállított fest mé -
nyeivel a nagybányai művésztelep ha -
gyományának folytonosságát képvi se li.

Menyhárt László Nagybányáról el -
mondta, a művésztelep olyan helyen jött
létre, ahol különböző kulturális utak fu -
tottak össze. Kozma István ennek a mű -
vésztelepnek a negyedik generá ció já -
hoz tartozik, művészetében számtalan
kapcsolódási pont ismerhető fel, ami a
nagybányai elődökhöz köti. Külö nö -
sen fontos a nagybányai táj a festő szá -

mára – hívta fel a figyelmet –, Móricz
Zsigmond Erdély-trilógiájára utalva tün -
dérkertnek nevezte a vidéket: ezt a fes -
tő művész emlékei is megerősítették.

A saját alkotásmódjáról Kozma Ist -
ván elmondta: szerinte minden mű csak
úgy születhet, ha az embernek hatal mas
hite van. „Csodálatos dolog alkotni, fes -
teni, de mindennek alapja a hit, és a ha -
tal mas tudás, amire szert tehet a mű -
vész, amire élete folyamán mesterei ta -
nították, az alapismeretektől elkezdve” 
– fogalmazott. Kiemelte, ő maga is ren -
geteget tanult mestereitől, akiket óriási
művészeknek nevezett.

A festőművész elmondta, nagy sze -

rű dolog volt Nagybányán élni, mert ő
még elkapta azt az időszakot, amikor le -
hetett Nagybánya „lelkét” érezni. Sze -
rinte a világ legnagyobb művészei ma -
gyarok, a legnagyobbak közül Aba-
 No vák Vilmos nevét emelte ki, aki, a -
mint elmondta, „óriási festő volt”.

Arra is utalt, hogy nehéz egy festő -
mű vésznek a saját munkáiról beszél -
nie, habár ő maga tudja a legtöbbet, hi -
szen ő hozta létre ezeket az alkotá so kat.
Solymár István művészettörténész sza -

va it idézve elmondta: nem baj, ha a fes -
tő dadog, csak a képei ne dadogjanak.

Kozma István az est folyamán több -
ször is kitért a magyarság és különösen 
az Erdélyben élő magyarok jövőjének
kérdésére. Amint fogalmazott, a hit eb -
ben is kulcsfontosságú, ahogy a művé -
szet és a tudomány kiemelkedő ered mé -
nyei is itt kapcsolódnak össze.

A tárlat május 15-ig látogatható.
Pogrányi Péter,

Semmelweis Egyetem

Nyáry Krisztián a kilencvenes évek első felében végezte el a pécsi Ja nus
Pannonius Tudományegyetem mag yar nyelv és irodalom- művészet tudo mány
szakát, 1995-től egyetemi tanársegédként dolgozott itt. Néhány év után azon -
ban felhagyott a tanítással. Azóta kommunikációs tanácsadóként dolgozik,
de vezetett pr-ügynökséget és közvélemény-kutató intézetet, volt állami szer -
vezet kommunikációs igazgatója. Márciustól a Magvető Kiadó igazgatója.
Hobbija ugyanakkor az irodalomtörténet maradt – 2012 elején barátai szó ra -
koztatására kezdte publikálni a Facebookon mag yar írók és művészek sze -
rel mi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy nép sze -
rű ségre tett szert. Ezen írásokból két könyv született (Így szerettek ők I-II.).
Új könyvében 33 mag yar embert állított történetei középpont já ba. 

Nyáry Krisztián szerint mindig lehet helyesen cselekedni
Május 16-án, szombaton délelőtt, a Teleki Napok konfe ren cia -

napján lesz vendégünk Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész – és
könyvei: az „Így szerettek ők”, meg legújabb kötete, az „Igazi hő -
sök”, amelyekben több jeles bányavidéki vonatkozású sze mé lyi séget
(Pap Si mon, Ter sánsz ky J. Jenő, Németh László, Petőfi Sán dor) is
szerepeltet. Az alábbiakban egy pécsi könyvbemutató után készült
interjút olvashatnak.

– Harminchárom történetet olvas -
ha tunk az új könyvében, az össze kö -
tő kapocs köztük a hősiesség. De az
tagadhatatlan, hogy van különbség
ennek mértékében – már ha lehet így
fogalmazni…

– Értem, mire gondol: ha hősnek ne -
vezzük Ocskay Lászlót, aki több száz
vagy ezer zsidót mentett meg a máso -
dik világháború alatt, akkor hős-e Rátz
László, aki „csak” a világ legnagyobb
tu dósait tanította a Fasori Evangélikus

Gimnáziumban? De erre egyszerű a vá -
laszom: amikor én rájuk találtam, s a -
mikor elkezdtem ezen a könyvön dol -
gozni, akkor őket éreztem hősöknek.

– Meséljen ezekről a rátalálásokról!
– Az az igazság, hogy én így va gyok

bekötve: érdekelnek az életrajzok. Ha
például látok egy szép épületet, akkor
azonnal arra gondolok, hogy ezt vajon
ki tervezhette. S nem csak gondolok rá, 
hanem utána is nézek. Több történetre
is így akadtam rá, hallottam valamit, ol -
vastam valamit, és utánajártam, könyv -
táraztam, kutattam.

– Az előző köteteiben fontosnak
tartotta, hogy olyanokról írjon, akik 
már nem élnek. Ez most is lényeges
szempont volt?

– Igen. Úgy gondolom, ahhoz, hogy 
valakit hősnek nevezzünk, kell egy faj -
ta időbeli távolság. Mondok egy pél dát:
Feinsilber Róbert bácsi a szegények
megmentője volt, de ugyanakkor még -
is csak egy szélhámos. Nála például nem
egyszerű megítélni, hogy a mérleg mer -
re billen – a maga korában sokak sze -
mében a szélhámosság dominált, in kább
ezt emelte ki mindenki. Igaz, most sem 
biztos, hogy egyértelmű a helyzet: én úgy
éreztem, hogy ő mégis csak inkább egy 
hős, de lehet, hogy más nem így gon -
dol ja.

– Ha már a többség szóba került:
a könyv előszavában azt írja, hogy
önt a kemény helyzetben is helyesen
döntő kisebbség érdekli. Ez rendben 
is van – de az is fontos, hogy a nem-
 he lyesen döntők miért nem lesznek
jók, nem?

– Mert erre szerintem könnyű a vá -
lasz: egyszerűbb a tömeget követni. Ha 
például fekszik egy em ber a nyílt ut cán,

akkor tízből heten szó nélkül elsétál -
nak mellette. Azt mondják, hogy bizto -
san részeg, és ennyi, magának köszön -
heti, hogy itt fekszik, én mosom keze -
im. Egyszóval felmentjük magunkat a -
nélkül, hogy belegondolnánk a követ -
kezményekbe. Az egyszerűbb utat vá -
lasztjuk. Az a három, aki viszont le ha -
jol ehhez a földön fekvőhöz, na, ők az
érdekesek.

– Ez a példa, ha jól sejtem, egy ben 
válasz volt a következő kérdé sem re:
nevezetesen, hogy van-e lehető ség
hősnek lenni most, amikor nem kell
úgy embereket menteni, mint a nyi las
korszakban, amikor nem kell har col -
ni az osztrákok el len, mint az 1848-
 as szabadságharcban, és így tovább.

– Hősnek lenni mindig van lehe -
tőség. Mi is lehetünk hősök. Akár min -
den nap. Apróbb döntési helyzetekkel
ugyanis naponta szembesülünk. S jó -
nak lenni tényleg jó. A könyvben meg -
írt történetek egyik fontos tanulsága az,
hogy még a legszörnyűbb helyzetben
is van lehetőség arra, hogy a helyes u -
tat válasszuk – a hétköznapokban ez a
választás csak látszólag tűnik nehéz -
nek, valójában a legritkább esetben kell
az életünket kockáztatni hozzá. A tör té -
netek figyelmes olvasója esetleg azt is
észreveszi, hogy néhány szereplő mint -
ha hajszolná a kalandot, mintha akkor
is megpróbálna jót cselekedni, amikor
más már biztosan feladná. Ez valóban
így van, s a magyarázat egyszerű: ami -
kor jót teszünk, az felér egy endorfin-
és adren a lin-bombával. Úgyhogy bizo -
nyos szempontból egyszerű a képlet:
próbáljunk meg mi is minél jobb em be -
reknek lenni.

(http://www.bama.hu)

Petelei Klára - DESCRIPTIO TRANSYLVANIAE

Egyedülálló Erdély-térkép
gyűjtemény egy könyvben!
Könyvbemutató és kiállítás lesz május 13-án, szerdán 18 órá tól a 

Teleki Mag yar Házban - a szerkesztő Petelei Klára, vala mint Gróf
László térképtörténész és Feiszt György törté nész- le véltáros
megtisztelő jelenlétében és közreműködésével!

A vaskos kötet több szempontból is
egyedi. Megjeleníti ugyanis az összes
térképet abból az időszakból, amely
az első, Erdélyt önálló régióként meg -
jelenítő, 1532-ben Bázelben kiadott
Johannes Honterus „Chorographia
Transyl vaniae Sybenbürgen” című tér -
képével kezdődik, és Franz Fried 1848-
 ban Bécsben megjelent, „Carte de la
Transilvanie” feliratú térkép-lap jával
ér véget. A térképek pedig nemcsak
történelmi források, hanem páratlan
művészi alkotások is, amelyeket ez -
út tal könyv-formában, de egy mind -
össze egy napos kiállítás keretében is
Nagybányára érkezik!

A kereskedelmi forgalomban 200
lej fölötti áron beszerezhető kötet
á ra MOST mindössze 150 lej lesz! 

A kötet korlátozott példány szám -
ban (15-20 db.) kerül Nagybányára!
A kik biztosan szeretnék magukénak
tudni a kötetet, a teljes összeg (150 lej)
befizetése mellett a Teleki Mag yar Ház -
ban jegyezhetik elő a kiadványt!



Bukarest az ötödik
legdugósabb város

Mexikóvárosban és Isztambulban
ülnek évente az emberek legtöbbet du -
gókban, összesen 110 órát - derül ki a
Statista infografikájából. Utánuk köz -
vetlenül a moszkvai és a szentpétervári 
sofőrök kesereghetnek, hiszen 109 és
104 órát kell a dugóban rostokoljanak.
Romániában sem sokkal jobb a hely -
zet, a főváros lakói 103 órát ülnek du -
góban évente. Az idő 30 perces ingá -
zás (szabadon haladva) esetén érvé -
nyes. (transindex)

Ferenc pápának nagyon
nem tetszik az

egyenlőtlen bérezés nők
és férfiak között

Ferenc pápa szenvedélyes nyilatko -
zatban ítélte el a nők és férfiak között
fennálló bérkülönbségeket, amely meg -
létét „botrányosnak” nevezte, és nem
összeegyeztethetőnek a keresztény szel -
lemiséggel. - számol be az nbcnews.
„Miért magától értetődő, hogy a nők
ke vesebbet keressenek? Nem! Ugyan -
olyan jogaik vannak. Ez az egyenlőt -
lenség botrányos” - hangzott el Szent
Péter téren összegyűlt hívek előtti be -
szédben. Ez a pápa eddigi legmar kán -
sabb felszólalása ebben az ügyben,
ugyanis kijelentette, hogy a kereszté -

nyeknek „határozottan támogatniuk kel -
lene az egyenlő munkáért járó egyenlő
bérezést. Az Európai Unió területén a
nők átlagban 16,1%-al kapnak keve -
sebb fizetést egy ugyanolyan munkát
végző férfihoz képest egy 2013-ben
végzett statisztikai felmérés szerint. Az 
Egyesült Államokban sem jobb a hely -
zet, a Népszámlálási Hivatal legutóbbi
felmérése azt mutatta ki, hogy a nők
csupán 77%-át kapják annak a pénz -
nek, amit egy férfi kap, ha ugyanazt a
munkát végzi.(transindex)

Hamarosan jön az
éhségérzet nélküli

fogyókúra
A jövő fogyókúrája nem a diétáról

és a tablettákról fog szólni. A Har vard
és az Edinburghi Egyetem kutatói
ugyanis megtalálták azt az agyi terü -
letet, amely az éhségérzetért felelős -
írja az origo.hu. Az agyterület az úgy ne -
vezett melanocortin 4 re cep tor (MC4R)
által szabályozott sejteket fog lalja ma -
gába. A tudósok a kutatásról szóló
publikációban azt ígérik, az ered mé -
nyeik után új irányt vesznek a fo gyó -
kúrás készítmények. A kísérletet egye -
lőre egereken végezték: amikor a sej -
teket úgymond lekapcsolták, az éh ség -
érzet felerősödött. Majd a sejtek újra -
aktiválásakor megszűnt. „Az eredmé -
nyeink megmutatták, hogy az agy egy
bizonyos területének aktiválásával kel -
lemes érzetet érhetünk el, illetve ezzel
együtt csökkenthető az ételek iránti
vágy. A végeredmény ugyanaz, mint
egy fogyókúra során, csak szenvedés
nélkül” – mondta el Brad ford Low, a
Har vard Egyetem professzora.

Melyik betűtípust
ne használjuk soha

önéletrajz megírásakor?
Például soha nem használj Times

New Ro man típust - nyilatkozta az In -
de pend ent megkeresésére Mil dred Ta -
labi önéletrajz-szakértő. Véleménye sze -
rint kerüljük, mint a pestist, mert egé -
szen biztosan nem azt az üzenetet köz -
vetítjük használatával a munkáltató fe -
le, amit szeretnénk. Azt mondja, nem
frissítettem az önéletrajzomat több
mint tíz éve. A Bloomberg által ha -

sonló témában megkérdezett szakértők 
már nem ennyire vehemensek, volt,
aki azt mondta, hogy semmi baj sincs a 
Times New Romannal, más szerint
nem kelt jó benyomást, már elhasz ná -
lódott. Talabi szerint megéri kerülni az
Arial betűtípust is. A szakértő szerint
tisztább, frissebb és modernebb betű tí -
pusokat használjunk: Verdanát, Calib -
rit, Century Ghoticot, Tahomát. A
Bloom berg által megszólaltatott szak -
értők a Helvetica betűtípust tarják a
legjobbnak egy önéletrajz megírásá -

hoz, de kiemelik a Proxima Novát is,
mint az előzőnek az unokatestvérét,
ami kerekebb és lágyabb formájú. De a 
Garamondot is kiemelik, mint köny -
nyen olvasható betűtípust. A portál
legkevésbé ajánlott betűtípusai között
van ugyanakkor a leginkább esküvői
meghívóknál használható Zapfino, az
írógép betűire hasonlító Cou rier, illet -
ve a Comic Sans, aminek a használata
után nem vehető komolyan egyetlen
jelentkező sem. (in de pend ent/bloom -
berg)

Árnyalatnyi különbség
VÍZSZINTES: 1. Balzac gondo la -

tának első része. 13. Horvát város. 14. 
Eső (ang.). 15. Mindig a fejét ütik! 16.
Rangjelző szó. 17. Királyi kincstár. 20. 
A világ ...; Jules Verne regénye. 21.
Hol land focikapus (Edwin van der).
23. Ruhát tisztító. 24. Szándék. 26.
Beszél. 28. Félkész! 29. Az a másik.
30. Karajszélek! 31. A szabadban. 33.
Nigériai nagyváros. 35. Szláv nép. 37.
Árus. 38. Jemeni, olasz és kambodzsai
gkj. 40. Zola hősnője. 41. Tőle len -
tebb ről. 42. Chip társa. 43. Ittrium, bór
és oxigén vj. 44. Akkád eposz. 45. Pö -
rög, körbe jár. 46. Csuklón viselt idő -
mérő. 48. Pótmama. 49. A lakhely ré -
sze! 51. Mag yar király, Vazul fia. 52.
Libabeszéd. 53. Nehéz fém. 55. Ame -
rikai kosárlabdázó (Karl). 57. Veterán
brazil focista. 59. Betolás! 60. Becézett 
Elemér. 61. Nem távozó. 63. Oldalt

vörös! 64. Német színésznő (Ursula).
66. Szövetség. 67. El egy. 69. Évszak.

FÜGGŐLEGES: 1. Balzac gon -
dolatának befejező része. 2. Vállalja
a cinkosságot. 3. Félédes! 4. Helyez,
tesz. 5. Fridtjof Nansen hajója. 6. Min -
dig kéznél levő hosszmérték. 7. Bab -
támasz. 8. ... Far row; filmszínésznő. 9.
Bent vannak! 10. Heves a széleken!
11. Égszínkék. 12. A földre helyez. 18. 
Ebben a pillanatban. 19. Szándékozó.
22. Móricz Zsigmond regénye. 24. Ar -
ra a másik helyre. 25. Becézett Azár.
27. Mona ... (Gioconda). 29. Eja!, Eja!, 
...! (Swinarski). 32. Kissé vonzó! 33.
Kosztolányi múzsája. 34. Hétvégi ház.
36. Fogoly. 37. A Ju pi ter egyik holdja.
39. Az ENSZ munkaügyi szerve. 41.
Kukoricapálinka. 42. Kihalt óriásga -
lamb. 44. Értékes emberi tulajdonság.
45. A tekéző is döntögeti! 47. Turku,
finn város, svéd neve. 48. Ünnepelt
szí nésznő. 50. Vízi állatból készült étel 
(tréf.). 52. Szlovák folyó. 54. Mű ve -
lődik. 56. Tehergépkocsi-márka. 57.
“Itt az idő, most ... soha” (Petőfi). 58.
Tartozása van. 61. Orosz vadászgép.
62. Fogaras folyója. 65. Nemzetközi
mértékegységrendszer (röv.). 66. A
pincébe. 68. Dőlni kezd!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Összerakták
Európa

genetikai
térképét: kik

a legközelebbi
rokonaink?
Az úgynevezett

haplocsoportok alap -
ján az Eupedia nevű,
Európával foglalkozó
oldal összerakta Eu ró -
pa genetikai térképét - 
írja a hvg.hu. A hap lo -
csoport olyan embe -
rek csoportját jelenti,
akik ugyanolyan DNS 
markerrel rendel kez -
nek, és ezt az egyezést 
a tudomány a közös
földrajzi származással 
azonosítja. Azok az emberek, akik ugyanabba a haplocsoportba tartoznak,
vissza tudják vezetni DNS-üket egy közös őshöz, akitől az adott DNS marker
származik, így ez alapján a származásra is lehet következtetni. A térképen az
látszik, hogy a genetikusok által elkülönített különböző haplocsoportok mi -
lyen arányban vannak jelen az egyes országokban. A térképről kitűnik, hogy
a magyarországi férfiak genetikai összetétele köszönő viszonyban sincsen a
finnekkel, inkább az osztrákok, a csehek és a szlovákok genetikai összeté te lé -
hez hasonlít. Románia genetikai összetételéhez viszont egyetlen ország se ha -
sonlítható, elég nagy a genetikai koktél nálunk, gyakorlatilag minden vizsgált 
haplocsoportot megtalálni, legnagyobb arányban a szlávok és a délszlávok
vannak. A térképet viszont csak a férfiak, tehát csak az apáról fiúra történő
öröklés, haplocsoportjai alapján rakták össze. Az anya génállományát mind -
két gyerek örökölheti, azokat nem mutatja a térkép. De a téma iránt érdek lő -
dőknek tényleg ajánljuk az Eupedia nevű oldalt, részletes leírásokkal és áb -
rákkal tárgyalják a témát, és a nők haplcsoportjait is részletesen bemutatják.

                           (transindex)
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Misztótfalusi Kis Miklós
bölcsőhelyének üzenete

folytatás az 1. oldalról

A misztótfalui gyülekezet már rég -
ó ta ápolja Kis Miklós emlékét. Gyűj te -
mé nyes ház van a parókia udvarán, ben -
ne nagyon sok értékes alkotás, zömé ben
a nagy mester betűivel készült. Nt. Mol -
nár József Károly nyugalmazott lelki -
pásztor jóvoltából, aki 30 évig volt a gyü -
lekezet lelkipásztora, egy eredeti Ara -
nyos Biblia is a gyűjtemény tartozéka.
Kis Miklós 1685-ben saját költségén, sa -
ját betűivel készítette (összesen 4000 da -
rabot), s hozta haza mag yar népének.
2002- ben az itteni templomban történt
meg Kis Miklós rehabilitációja a refor -
mátus egyház részéről, halála után 300
évvel. Kora hatalmasai irigységből, meg -
nemértésből súlyos ítéletet mondtak ki
felette: eltiltották nyomdai és közéleti
munkálkodásától. Hiába volt részéről
az Eklézsia megkövetése, igazának, jó -
hiszeműségének bizonyítása, a hatal mas -
ságokkal vívott harcból nem ő került ki 
győztesen, „arccal a földre borulva” él -
te le meghurcolt életének utolsó éveit Ko -

lozsváron. A Házsongárdi temetőben
alussza örök álmát. Utolsó gondolatai
az Úristenhez szálltak, arcát felemelve, 
fohászát a magasságos Istenhez küld ve,
mert meg volt győződve, hogy Ő nem
hagyja el népét, nemzetét. Minden baj ba -
jutottan csak Ő képes segíteni. 

„Hisszük, hogy a zörgetőknek meg -
nyittatik, a kérőknek megadatik, a nyo -
moruságok napjai rajtunk megrö vidít -
tettenek” (Veress Dániel: A megté vesz -
tett) 

A rehabilitáció emlékét a refor má -
tus templom cintermében felállított gyö -
nyörű kopjafa őrzi. A templomban egy
emlékplakett hírdeti, hogy itt konfir mált.
2013-ban Misztótfalu díszpolgárává a -
vatták (post mor tem).

Több alkalommal rendeztünk em lék -
ünnepet szellemisége felelevenítése, á -
po lása céljából.

Az utóbbi időben Nt. Ecsedi Árpád
lelkipásztor és Pozán Edit gondnoknő
támogatásával szobor állításra gondolt
a presbitérium. Ez vált most valóra.
Gyűjtést hirdettek, támogatókat ke res -

tek, pályázatokat írt a tiszteletes úr, s a
terv Isten segedelmével testet öltött De -
ák Árpád szobrászművész munkája nyo -
mán. 

A szoboravató napon nagyon sok
emlékező gyűlt össze, köztük neves po -
litikai személyiségek, lelkészek, civi lek,
az ügy támogatói. Mindnyájan imád ko -
zó és emlékező szívvel hallgatták vé -
gig az ünnepi istentiszteleten Ft. Püs -
pök úr igehirdetését abban a temp lom -
ban, ahová gyermekkorában Kis Mik -
lós is járt és konfirmált.

Az elhangzott bibliai üzenetből azt a
tanulságot kell levonnunk, hogy Misz -
tótfalusi Kis Miklósnak nem volt köny -
nyű élete, nagyon sok megpró bálta tás -
ban volt része, sokszor arcra esett, de
nem maradt úgy, hitt az Úrban s ügye
igazában. Nekünk sem könnyű, a 21. szá -
zad emberének. Az Úr arra szólít ben -
nünket, hogy bátorságos életet éljünk,
soha ne hátráljunk, foggal – körömmel
kűzdjünk igazunkért, s azért, ami a mi -
énk. Legyünk imádkozó szívűek, a bűnt
ki kell dobnunk életünkből. A Szent í rás
a mi szövetségünk Istennel, az abban
leírtak szerint próbáljuk cselekedete in -
ket irányítani.

A Püspök úr igehirdetése után kö -
vet keztek a neves meghívottak ünnepi
be szédei, amelyek egytől-egyig a nagy
mester életútját, cselekedeteit, hagyaté -
kát méltatták. A határon túli ország gyű -
lési, helyi személyiségek méltatásából
a tisztelet, az elismerés, a követendő
példa szavai csendültek ki. Köszönjük e -
zeket a méltatásokat, mi, tótfalusiak még
büszkébbek lettünk arra, amink van, a
nagy mester szellemiségére.

Ezután a parókia udvarán a Kis Mik -
lós Gyűjtemény előtt felállított szobor
avatására került sor. A bronzból ké szült
mellszobor is Kis Miklós nagy szelle mi -
ségét sugározza a néző fele. A szobor a -
vatást Kis Miklós díjak átadása követ te. 

Nt. Molnár József Károly nyugal ma -
zott lelkipásztor, Pozán Edit a gyüle ke -
zet gondnoka, Romok Márta a Szé kely
Mária Nőszövetség jegyzője Kis Mik -
lós emlékplakettet és oklevelet vehe tett
át. Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy ezeket a díjakat Magyarország Or -
szággyűlésének elnöke, dr Kövér László
nyújtotta át mindenkinek külön–külön.

Köszönettel adózunk minda zok nak,
akik megtiszteltek bennünket, Kis Mik -
lós emlékét, és részt vettek az ün nep sé -
gen, amelynek a megszervezése és le -
bo nyolítása nagyon sok energiát igé nyelt
mind Nt. Ecsedi Árpád volt misz tót fa -
lui lelkész részéről, mind Pozán Edit
gondnokasszony és a Nőszövetség asz -
szonyainak részéről. Itt kell megemlí -
te nem azokat a lelkes férfi gyülekezeti
tagokat és presbitereket is, akik mind -
végig kitartó munkájukkal támogatták
ezt a nemes ügyet.

Az adományozók névsora megje lent
a Bányavidéki Új Szóban, ezen felül is

történtek adományok az ünnepélyhez
kapcsolódóan. Kiemelnénk fő támo ga -
tó inkat: az Alföldi Nyomda ZRT–t, a
Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT–t,
Nyomda és Papíripari Szövetséget, az
Elec tro Sistem Grup–ot,  a Hollan di -
ai Mikes Kelemen Kört és Martfű pol -
gárait. Köszönjük minenkinek a hoz -
zá járulását.

Sok szép énekszámmal színesítette
a koltói énekkar az ünnepséget, meg a
helyi fúvószenekar. 

Köszönjük a finom estebédet! Gon -
dolom mindenki csak pozitív érzések kel
távozott helységünkből. Nem felejti el
egyhamar azt az élményt, amelyet ez
az ünnepi délután nyújtott neki. Ez a dél -
után Kis Miklós tiszteletadásának foly -
ta tása volt. Remélem, még sok ehhez ha -
sonló megemlékezésre és emlékezte tés -
re fog sor kerülni. Misztótfalu méltón
lehet büszke nagy szülöttjére!

„Ne félj tehát kicsiny csapat,/ Ha
rád felleg borul./Kegyelmet rejt s be -
lőle majd/ Áldás esője hull./ Bízzál az
Úrban rólad ő meg nem feledkezik, /
Sorsod sötétlő árnya közt/ szent arca
rejtezik.” (458. Dicséret 2. versszak.)

Romok Márta,
a Székely Mária Nőszövetség

jegyzője

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

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

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

Legutóbbi adományok: Molnos András, Csíkszereda – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű), Sáska Zsolt, Pécs – 7 700
fo rint (ezüst), Salamon Katalin, Gyergyószárhegy – 100 lej (e züst), Murvay
László, Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagy bá nya – 100 lej (2 db.
bronz), 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), Csiszér Imre Csaba, Csíkszereda – 300
lej (arany), Tóth Miklós és Katalin, Szigetvár – 100 euró (gyémánt), dr.
Dob ránszki Radu Irén, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), id. Oszóczki Kál -
mán, Tatabánya – 300 lej (arany), Tóth Erzsébet – 50 lej (bronz), Hadadi A -
dal bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Fel ső bánya – 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 (ezüst), Miszti Matild, Nagy bánya – 500 lej
(gyémánt), Nagy Edit, Nagybánya – 30 lej (3 db. egyszerű).

Borvacsora
a Teleki Napokon

Május 16., szombat, 19 óra
Az idei Teleki Napok kü lönleges

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

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

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

Kővilla Válogatás Cuvée, 2009
Borklub Bora 2009 (Caber net

Franc - Caber net Sau vi gnon)

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

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a kisbabák éppúgy érzik a
fájdalmat, mint a felnőttek, ami rácáfol azokra a nézetekre, mi sze -
rint ebben a korban még nem eléggé fejlett a gyerekek agya ahhoz,
hogy igazán megérezzék, ha fáj nekik valami.

Amint azt a kutatást vezető dr. Rebeccah Slat er, az Ox ford Egyetem
gyerekgyógyászati osztályának szakembere kifejtette, a vizsgálatokból kiderült,
hogy nem csupán a felnőttekhez hasonlóan érzik a fájdalmat a kisgyerekek, de
még érzékenyebbek is rá.

A kísérlet során tíz 1-6
napos újszülöttet és tíz 23 és
36 év közötti egészséges fel -
nőttet kísértek figyelemmel,
akiket mind MRI-vel vizs -
gáltak, miközben a talpukat
megszúrták valamivel.

Az eredmények azt mu -
tatták, hogy az a 18-20 agyi
terület, amely a felnőttek
ese tében aktív volt a fáj da -
lom érzékelése során, az új -
szülötteknél is ugyanolyan
aktív volt.

Ráadásul a kicsik már egy gyengébb szúrás esetén is ugyanolyan reakciót
mutattak, amilyet a felnőttek csak a négyszer olyan erős szúrás esetében, ami
arra utal, hogy előbbieknek jóval alacsonyabb a fájdalomküszöbe.

Az eLife című lapban Slat er arról is beszámolt, hogy korábban az volt az
uralkodó nézet, miszerint a csecsemőket nem lehet MRI-vel vizsgálni, mivel
nem képesek mozdulatlanok maradni a gépben, ám az egy hétnél fiatalabb
újszülötteknél még nincs ilyen probléma, mivel ők még akár el is alszanak az
MRI-ben.

A vizsgálatokat azért is tartják fontosnak a szakemberek, mert újszülöttek
esetében semmilyen fájdalomcsillapító eljárást nem szoktak alkalmazni még a
fájdalommal járó vizsgálatok esetében sem, holott nagyobb gyerekeknél ez már
természetes eljárás, miközben a fenti vizsgálatok azt bizonyítják, hogy ők is
ugyanolyan erősségű fájdalmat éreznek, még ha ezt szavakkal nem is  képesek
megfogalmazni. (noinetcaf

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

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

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

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

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

pá lyázat
• Készülődés az EKE idei, XXIV.

Vándortáborára, kacsintgatás Tusnád -
für dő felé

• A tusnádfürdői kéngödör
• Szélárnyékban: a Csalhóban lévő

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

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

Csodákat művel!
Így hat a C-vi ta min a bőrünkre

A C-vi ta min igazi csodaszer, ezúttal pedig annak jártunk utána,
hogyan hat a bőrünkre. Olvasd végig cikkünket, hogy megismerd
jótékony hatásait!

Fokozza a kollagén termelődését
A C-vi ta min fokozza a kollagén előállítását és lassítja annak lebontását.

Természetesen erre a helyileg alkalmazható C-vi ta min a leghatásosabb, ilyenkor 
a bőrréteg egészen megfiatalodik, az öregedés és a káros gyökök okozta káro -
sodás lelassul.

Finomítja a bőr szerkezetét
A C-vi ta min szérum hatékonyan képes finomítani a bőr szerkezetén. Bőrünk

tisztább, ragyogóbb és simább lesz. Megszabadít bennünket az elhalt hámsej tek -
től, és fokozza a sejtek regenerálódását. Kisimítja a ráncokat, valamint megaka -
dályozza a korai öregedést.

Megakadályozza az oxidatív károsodást
A környezeti tényezők, például a környezetszennyezés, az időjárás vagy ép -

pen a helytelen táplálkozás felgyorsíthatják az öregedést, a C-vi ta min azonban
javítja a szabad gyökök okozta kárt. Ezek olyan molekulák, amelyek az egész -
séges sejteket támadják meg és a kollagén kémiai szerkezetében okoznak vál -
tozást. Így alakul ki az oxidatív stressz, amely a korai öregedést okozza. Sajnos a
szabad gyököket nem lehet elkerülni, de a C-vi ta min védelmet nyújthat velük
szemben.

Üdévé teszi a bőrt
Köszönhetően a C-vitaminnak javul a bőrünk szerkezete, a szabad gyökök

eltűnnek, a bőrsejtek pedig regenerálódnak. E-vitaminnal együtt alkalmazva az
oxidatív károsodás is megakadályozható, így teltebb és üdébb lesz a bőrünk.

Mindennapos védelem
Amellett, hogy fellendíti a bőr rugalmasságát, csökkenti az apróbb ráncokat,

tisztítja a bőrt, és még hidratálja is azt. A bőr képes lesz tovább megtartani a
vizet, így hosszabb ideig sima marad. Védelmet nyújt a káros UV-sugarak el len,
javítja a bőr tónusát és megfiatalít.

Minden bőrtípusra tökéletes
Mindegy, hogy száraz vagy pattanásos a bőrünk, a C-vi ta min minden bőr tí -

pusra jó. Tápanyagai visszaadják a bőrnek a természetes ragyogását. (femcafe)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

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

Telefonszám: 0729500350.
• Ház külső szigetelésére mag yar út -

levéllel rendelkező munkást keresünk
Kanadába. Tel. 0742028284.

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

• Gondozónőt keresünk ágyban fek -
vő idős nő mellé, napi néhány órára.
Tel. 0723169825, 0773891675.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk roko -
na inkkal, barátainkkal és ismerő -
seink kel, hogy szeretett

Dr. ULBRECHT LAJOS
nyugalmazott főorvos, életének 89- ik
évében eltávozott az örökké való ság -
ba. Temetése a Rozália kápol ná ból,
a római katolikus egyház szertartása
sze rint, 2015. május 8-án, pénteken
13 ó rakor lesz. A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
ro konunktól,

Dr. ULBRECT LAJOSTÓL
Őszinte részvétünk a gyászoló

csa ládnak. A Pintér család 

MEGEMLÉKEZÉS

Május 5-én egy éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor édesapám

JELENŢCHI KÁROLY
örökre eltávozott közülünk. Emlé két
kegyelettel őrzi leánya Karolina.

Fájó szívvel emlékezünk arra a nap -
ra, amikor a két évvel ezelőtt, május
6- án a drága férj, édesapa, nagyapa

id. GERGELY GYULA
örökre eltávozott szerettei köréből.
Kedves emléke a szívünkben örökre
él ni fog. Nyugalma legyen csendes.

A bánatos család

Fájdalomtól megtört szívvel
tudat juk, hogy a drága édesanya

KATONA ANNA
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Köszönetet mondunk minda zok nak,
akik temetésén részt vettek, sír jára ko -
szorút, virágot helyeztek, fáj dal munk -
ban osztoztak. Gyászoló lánya Kati

Csillag volt mert szívből
szeretett / S mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett / Mégis elment tőlünk
mint a lenyugvó nap / De a
szívünkben él s örökre ott marad!

Fájó szívvel emlékezünk

GRIGA GÁBORRA
halálának tizedik évfordulóján.
A szerető család.

Fájó szívvel emlékezünk. Május
7- én volt 11 éve annak a szomorú
nap nak, amikor a drága

KONYICSKA JÓZSEF
ö rök re itt hagyta szeretteit. Emlé két 
ke gye lettel őrzi a bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk. 1 évvel
ez előtt május 11-én hagyott itt
minket a drága jó férj, édesapa,
nagyapa és test vér

SZIGYÁRTÓ SÁNDOR
Nyugalma legyen csendes.

Emlé két szívünkben őrízzük,
a 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
április 29-én, a Teleki Házban! Várunk szeretettel!

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGYFÜRDŐ
legközelebb május 13-án / 0747017580 (Csoma Bea)

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.

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! 

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

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között, a Teleki
Házban!

Tel: 0362-401260

Last min ute

Utazzon velünk
KÁRPÁTALJÁRA!

Figyelem, felszabadult 2 hely má -
jus 14-17-i kárpátaljai autóbuszos ki -
rándulásunkra! Irányár 150 lej és 60 eu -
ró. Útvonal, egyéb információk, hely -
fog lalás a 0744919166-os telefon szá -
mon, vagy személyesen a Teleki Mag yar
Házban! Érvényes útlevél szükséges!
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„Eldurrantott” örökrangadó – 
A Steaua legyőzte a Dinamót 
Közel húsz percig félbeszakadt Bukarestben a Dinamo–Steaua ö -

rökrangadó a szurkolói rendbontások miatt, de végül Cristian Ba laj
játékvezető hagyta a pályán eldőlni a labdarúgó-Liga 1 30. for du -
lójának vasárnap esti csatáját, amely 3-1-es vendégsikerrel zárult.

Az egész szezonban mutatott gyen -
ge teljesítmény miatt csalódott Dina mo-
 drukkerek már az összecsapás elején el -
kezdték a petárdázást, és színes füst fel -
hőbe borították a pályát, ahová a 17. perc -
ben székdarabokat és fáklyákat dobtak
a szögletet elvégző Stanciu felé.

A találkozó közvetlenül a szünet u -
tán szakadt félbe, amikor a Steaua- ka pus
Arlauskis mellett eldurrant egy petár da.
A hálóőr az öltözőbe „menekült”, majd
rövid időre mindkét csapat levonult a
pályáról, csak Ionel Dănciulescu pró bál -
ta jobb belátásra téríteni szur kolóikat.

Amikor ismét a labda került a kö zép -
pontba, Stanciu először büntetőből (76.
perc) szerzett vezetést a címvédő Ste a -
u ának, majd két perccel később duplá -
zott. A ráadás 16. percében Elhamed szé -
pített ugyan, de hét perccel később egy
újabb tizenegyest kapott a vendég csa pat,
amelyet ezúttal Prepelită értékesített.
A lefújást követően a játékosok között
volt egy kisebb dulakodás, de ez már nem
fajult el.

„Örülök, hogy a meccset pályán és
nem egyéb módon nyertük meg" – szö -
gezte le Costel Gâlcă vezetőedző. Ba -
laj ugyanis könnyedén leállíthatta vol -
na a derbit, és hagyhatta volna, hogy a
Steaua „zöld asztalnál”, játék nélkül húz -
za be a három pontot 3-0-ával, hiszen a 
2008-as, emlékezetes „öngyújtós eset” 
precedenst teremtett a hazai labda rú gás -
ban. Akkor egy, a lelátóról bedobott ön -
gyújtó miatt Alexandru Deaconu a 74.

percen 1-0-s hazai vezetésnél leállí tot -
ta a Rapid–Steaua rangadót, amelyet u -
tólag a vendégek javára írtak 3-0-ával.

A Dinamo edzője, Flavius Stoican
ugyanakkor nem is gondolt arra, hogy
nem játszhatják végig a meccset, még
abban is hitt, hogy képesek lesznek meg -
törni az ősi rivális elleni kudarc szé ri á ju -
kat. „Magabiztos voltam, de kikaptunk 
a rosszul kezelt helyzetek miatt. Min dent
úgy csinálunk, ahogyan kell, de mégis ve -
szítettünk ilyen hibák miatt” – keser gett
a szakember.

Ha nem lett volna elég a Dina mó nak
a pályán elszenvedett vereség, hétfőn a 
fővárosi csendőrség is „benyújtott” fe -
lé egy 40 ezer lejes számlát a rangadó
szervezése közben elkövetett kihágá sok
miatt. A hatóságok közleménye szerint 
a Stefan cel Mare úti együttes nem tett
meg mindent annak érdekében, hogy ki -
szűrje a pirotechnikai eszközök becsem -
pészését a stadionba, és nem megfelelő 
a beléptető rendszere sem. A csend őr ség
a biztonsági céget is szankcionálta ezer 
lejjel, kilenc drukker el len pedig eljá rást
indított tiltott pirotechnikai eszközök
használata miatt.

Négy fordulóval a szezon vége előtt 
az élen álló Marosvásárhelyi ASA (65
pont) két pont előnnyel rendelkezik az
összetettben második Steauával (63 pont)
szemben. A vasárnap egymással 1-1- es
döntetlent játszó Kolozsvári U és a Med -
gyesi Gaz Metan a bennmaradásért har -
col. (Krónika)

Mayweather fölényesen nyerte 
„az évszázad bokszmeccsét” 
Az amerikai Floyd Mayweather fölényesen legyőzte a Fü löp- szi -

geteki Manny Pacquiaót a Las Ve gas-i profi ökölvívó gálán, a me lyet

az „évszázad meccseként” harangoztak be. Az amerikai egy han gú

pontozással nyerte 48. profi mérkőzését, megőrizve veret len ségét.

A váltósúlyú összecsapás tétje há rom
világbajnoki öv volt, amelyek közül
kettőt – a WBC-ét (Boksz Világtanács) 
és a WBA-ét (Boksz Világszövetség) – 
Mayweather, egyet pedig – a WBO-ét
(Boksz Világszervezet) – Pacquiao bir -
tokolt.

Az első két-három menetben egy -
mást „kóstolgatták” az ellenfelek, egy -
más gyengéit próbálták kipuhatolni. A
várakozásokra rácáfolva Pacquio nem
rohanta le ellenfelét, viszont az ame ri -
kai több precíz ütését is átengedte. A Fü -
löp-szigeteki szemlátomást nehezen han -
golódott rá ellenfelére, nem találta az ü -
tőtávot.

Az amerikai a további menetekben
is dominált, gyarapította pontjait. U ral -
ta a szorítót, érvényesítette védekező stí -
lusát, könnyen táncolt el az ellenfél ro -
ha mai elől, míg Manny Pacquiao ne -
hezen találta e harcmodor ellenszerét.

A nyolcadik menetet Pacquiao ag -
resszívabban kezdte, folymatosan indí -
totta támadásait, próbálta a kötelekhez
szorítani ellenfelét, de ezúttal is a hosz -
szabb karú amerikai kerekedett felül,
távolról több jól időzített és pontos ü -
tést vitt be. A további menetekben is ér -
vényesítette sokoldalúságát, elegánsan 
hárította Pacquiao rohamait.

A Fülöp-szigeteki az utolsó me ne -
tek ben sem tudott fordítani a mérkőzés 
menetén, az amerikai mindvégig ellen -
őr zése alatt tartotta a meccset taka ré -
kos öklözéssel és pontos ütéseivel. Az
amerikai behozhatatlan előnyre tett szert,
az ellenfele csak kiütéssel tudott volna
felülkerekedni.

Összességében az amerikai Floyd
Mayweather fölényes magabiz tosság -
gal és eleganciával győzte le ellenfelét, 
kevés esélyt adva neki a győzelemre.

Floyd Mayweather mostanáig ve ret -
len volt, eddigi profi pályafutása során
47 győzelmet aratott, ebből 28-at kiü tés -
sel, és egyszer sem kapott ki. A Fülöp- szi -
geteki Manny Pacquiao 57 győzelmet
aratott, 2 meccse döntetlennel, 5 vereség -
gel végződött.

Boksszakértők Floyd Mayweather
győzelmét valószínűsítették, és a fo ga -
dó irodákban is ő volt a favorit. A 36 é -
ves Pacquiao szerintük az évek során
többet veszített legendás gyorsaságá -
ból, mint a nála két évvel idősebb ame -
rikai, ráadásul öt meccset is veszített –
kétszer ki is ütötték –, miközben ellen -
fele veretlen maradt. Érveik között sze -
re pelt az is, hogy Pacquiao elég régóta,
2009 óta nem nyert mérkőzést idő e lőtt.

A mérkőzés az amerikai szuper sztár -
nak min i mum 120 millió, míg a Fü löp-
 szigeteki bokszolónak legalább 80 mil -
lió dollárt garantált. Amerikai szak la pok
szerint az amerikai öklöző összes sé gé -
ben 150–180 millió dollárt vihet haza,
míg Fülöp-szigeteki ellenfele akár 100-
 120 millió dollárral gazdagodhat. Ez volt
minden idők legjobban fizetett meccse.
Az előző pénzrekordot is Mayweather
tartotta: 2013-ban 41,5 millió dollárt
keresett a mexikói Saúl Álvarez elleni
meccsel.

A Las Ve gas-i MGM Grandben ren -
dezett mérkőzésre a jegyek pillanatok
alatt elfogytak, annak ellenére, hogy a
legolcsóbb belépő is 1500 dollárba ke -
rült. A bevétel csak a jegyekből 74 mil -
li ó dollár, a televíziós előfizetésekből
pe dig még ennél is lényegesen na gyobb,
„rekordgyanús” jövedelem érkezhet.

Az Egyesült Államokban a Show ti -
me és az HBO csatornákon lehetett néz -
ni a meccset 99,95 dollár befizetése el -
le nében.

Szakemberek előzetesen azzal szá -
mol tak, hogy akár 3 milliónál is több e -
lőfizetője lesz a találkozónak, ami pay-
 per-view-s rekord lenne nézőszámban
és bevételben is. Az eddigi csúcsot elő -
fizetések számában Mayweather Os car 
de la Hoya elleni 2007-es összecsa pá -
sa tartja 2,48 millióval, a bevételit pe -
dig Mayweather Canelo Alvarez elleni
csatája 150 millió dollárral. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Az oroszok elleni újabb sikerrel Eb-
 résztvevő a mag yar férfi kéziválogatott
A mag yar férfi kézilabda-válogatott kijutott a januári, len gyel or -

szági Európa-bajnokságra, miután szombaton Veszprémben 29- 25-re
legyőzte az orosz csapatot, és így négy mérkőzés után to vább ra is
százszázalékos selejtezőcsoportjában.

A két csapat két napja a Moszkva mel -
letti Csehovban már találkozott egymás -
sal, akkor negyedórát leszámítva re me -
kül játszottak a magyarok, és 27-23-ra
di adalmaskodtak. 

A most közel 5000 szurkoló által
hajtott hazaiak nem kezdtek jól, a bát -
ran játszó oroszok elléptek 4-2-re. Em -
ber előnyben viszont felpörögtek az ese -
mények, sorozatban négyszer volt ered -
ményes a mag yar csapat. Ebben a sza -
kaszban Harsányi kétszer is betalált, majd
csatlakozott hozzá Nagy, így sikerült el -
húzni (8-5).

A szünetig tovább nőtt az előny Bo -
dó gólerős játékának köszönhetően. A fél -
időt Székely látványos hárítása zárta.
Váltótársa, Mikler szép védéssel, míg
Csá szár három góllal kezdte a második 
játékrészt. A vendégeknek ugyan akad -
tak fellángolásai – egyszer például em -
berhátrányos két percüket nyerték meg 
–, de ekkor még nem volt ok az izga -
lom ra, mert mindig tovább tudta lendí -
te ni valaki a mag yar együttest. Aztán az
addig gólerős Császár büntetőt rontott, 
de az ellenfél is elkövette ugyanezt a
hibát. Lékai hosszú gólcsendet zárt le,
majd Harsányit küldték ki, ezalatt pe -
dig Iváncsik hagyott ki hétméterest.

Lassan elkezdték a felzárkózást az

oroszok, de eleinte Bodó góljaival még 
vissza lehetett őket verni. Aztán már Mik -
ler védésének köszönhetően maradt el az
egyenlítés. Cseliscsev egy durva üté sért
piros lapot kapott, az emberelőnyt pe dig
jól használta ki a hazai csapat. Az u tol -
só négy perc 27-24-ről kezdődött, a haj -
rában pedig már nem volt fordulat.

A kvartett első két helyezettje, va la -
mint a hét selejtezőcsoport legjobb har -
madikja vehet részt a kontinens viada -
lon, a mostani sikerrel pedig Talant Dujs -
hebaev szövetségi kapitány együttese nem
végezhet a második helynél hát rébb.

Mivel a magyarok lemaradtak az i -
dén januárban rendezett vb-ről, rop pant
fontos volt, hogy ott lehessenek a kon -
ti nensviadalon, mert majd azon kell o -
lyan helyezést elérniük, hogy marad jon
esélyük a riói olimpiai kvóta meg szer -
zésére.

Eredmény, 5. csoport:
Magyarország-Oroszország 29-25

(15- 11). Mag yar góldobók: Bodó 6, Csá -
szár 6, Nagy 4, Harsányi 4, Balogh 3,
Ancsin 2, Zubai 1, Gazdag 1, Lékai 1,
Iváncsik 1. A mag yar csapat további mér -
kőzései: június 10.:  Portu gália-Ma gyar -
ország, Santo Tirso 21.05, június 13.:
Magyarország-Ukrajna, Győr 16.00.

(MTI)


