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Az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület

Pályázatíró képzést 
szervez civil szerve -

ze tek, művészek,
alkotók, lelkészek

számára
A képzésre 2015. no vem ber 21-

 én, szomba ton kerül sor. Az e gész -
na pos pályázatíró képzésre vár -
ják mind azo kat, akik még sosem
próbál koz tak pályázatírással, és a -
kik már próbálkoztak, de nehéz sé -
gekbe ütköztek.

A képzés meghívottja Szávics Pet -
ra, aki tíz éve uniós és egyéb vissza
nem térítendő forrásokkal foglal ko zik,
beleértve a pályázást és projekt meg -
va lósítást, de a programmegvalósítást
vagy program-előkészítést is. Évekig
Ro má nia és Magyarország közös Mű -
szaki Titkárságán dolgozott, jelenleg
az ADR Nord-Vest munkatársa.

A képzésen lesz általános tájé koz -
ta tás, valamint konkrét kiírásokra vo -
natkozó elméleti és gyakorlati rész is, 
az elsajátított informáciok azonnali fel -
használásával.

A képzés programja:
Délelőtt:  9.00-13.00; Ebédszünet: 

13.00-14.30; Délután: 14.30-18.30.

Helyszín:  Teleki Mag yar Ház

Részvételi díj: 15 lej (amit a hely -
szí nen lehet fizetni)

Részvételi szándékukat kérjük je lez  -
zék írásban és/vagy telefonon, Vára dy
Enikőnél, e-mail: eniflora@gamil.com,
tel.: 0740 176757.

Ünnepeljük együtt a Mag yar
Nyelv Napját Nagybányán!

A néhány napja megszavazott Ma gyar Nyelv Napja im -
már Romá ni á ban is megszervezhető, az állam ál tal el fo ga -
dott és támogatott ünnep. Ezen jeles alkalomból a nagy bá -
nyai RMDSZ Új Fejezet csoportja, va la mint a Né meth Lász ló
Elméleti Lí ce um ünnepi műsorral tiszteleg e nap előtt, fe jet
hajt va legnagyobb nem zeti kincsünk, a mag yar nyelv előtt.

A műsor tartalmából: fellép a Né meth László Elméleti Lí -
ce um kórusa, szabad beszélgetés dr. Váradi Izabellával a ma  gyar
nyelv jelenéről és jövőjéről a szór ványban, valamint a Né meth
László El méleti Líceum diákjainak kulturális prog ramja.

Az ünnepre a veresvízi Krisztus Ki rály plébánia Don
Bosco termében ke rül sor, 2015. no vem ber 13-án, pén -
teken 17 órától.

Mindenkit szeretettel várunk a ren dezvényre!

Apám megmondja - 
Ne hagyd ki a

nevettető
Maksa-előadást!
Még kaphatók jegyek Maksa Zol -

tán, a legendás humorista vado nat -
új önálló estjére. No vem ber 13-án
19 órai kezdettel ugyanis Nagy bá -
nyán a Bábszínház termében, no -
vem ber 14-én pedig Márama ros szi -
geten, 18 órától (folyt. a 2. oldalon)

Végítélet...
... címmel, az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács támogatásával színdarabot
mutatnak be a nagybányai Ifjúsági Ház elő adó ter mében, no vem ber 11-én
18.00 órai kezdettel, melynek köz ponti té má ja Tő kés Lászlónak az események
alakulásában ját szott szerepe. A belépés ingyenes!

Az 1989-es rendszerváltás hu -
szadik évfordulója alkalmából ország -
szerte számos nagyszabású rendez -
vénnyel emlékeztek meg. Az erdé lyi
megemlékezések sorába ékelődött an -
nak a színdarabnak a bemutatója is,
melyet Székelyhídi Ágoston író, tör -
ténész és publicista drámája alapján 

Meleg Vilmos színművész vitt színpadra Végítélet címmel.
A nyolcszereplős da rab Tőkés Lászlónak a 89-es eseményekben játszott sze -

repét dolgozza fel a de cem ber 16-i történéseket állítva a középpontba. Az e gyet -
len em ber, aki egy kisebbségi nemzet kisebbségi vallásfelekezetének ellenálló ja -
ként, teljes elszigeteltségében felvette a harcot az értékrombolással szemben, az
Tőkés László volt - nyilatkozta egy sajtóértekezleten Székelyhídi Ágoston.

A reformációra emlékeztek
Az októberből novemberbe áthajló hétvégén Szamosardón is megemlékeztek  

a helybeli református templomban a reformációra.
A no vem ber elseje délutáni istentisztelet alkalmával Tóbiás Tibor lelki pász -

tor a reformáció szerepéről, fontosságáról, valamint a külső és belső refor máci ó -
ról prédikált.

Utána a presbitérium új tagjának, Máté Istvánnak az eskütételére került sor a
gyülekezet színe előtt, és végül a Kós Károly Általános Iskola diákjai verses- é ne -
kes összeállítása került bemutatásra, a lelkipásztor vezetésével. (Vicsai György)

Erdélyi Értéktár
Mozgalom

A mag yar nemzeti értékek, és azo kon
belül a hungarikumok olyan meg őr zen -
dő és egyedülálló nemzeti kincsek, a me -
lyek ezer szállal kötődnek tájainkhoz, tör -
ténelmünkhöz, társadalmunkhoz, kul tú -
ránkhoz, és amelyekhez mi magunk is
ezer érzelmi szállal kötődünk. 

Minden közösségnek vannak érté kei, 
melyeket nem csak meg kell őrizni és
másokkal is megismertetni, de hasz nál -
ni is kell őket. Élni is kell velük.

ERDÉLYI ÉRTÉKTÁR
MOZGALOM

- Kriza János Néprajzi Társaság -
Találkozunk 2015. no vem ber 12-

 én, délután 18.00 órától a Teleki Ma -
g yar Házban!

- az értékfeltáró mozgalom elindí -
tásának és működtetésének jogi háttere

- az értékgyűjtés és az értéktár épí -
tés célja

- már működő kezdeményezések
- szakmai és módszertani segít ség -

nyújtás a helyi, megyei és táji értékek
felkutatásában, dokumentálásában, ér -
ték tárakba történő rendezésében.

Szeretettel várunk minden érdeklő -
dőt!

Részletek a 7. oldalon!

Idősek Napja a
baptista templomban

Vasárnap, no vem ber 8-án 17 órai 
kezdettel ünnepi istentisztelet kere té -
ben emlékezünk meg azokról az áldá -
sokról, amelyekkel Isten az idősko rú a -
kat ajándékozza meg.

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

„Játsszuk el újra”
Tamás Gábor új lemezbe mu ta -
tó koncertturnéra indul 2015.

no vem ber 12-22. között! 
A turné során Magyarlápos, Koltó, Nagy bá -

nya és Máramarossziget mellett a népszerű é -
ne kes Besztercén (no vem ber 12, Nyári Színház, 
18 óra), Sárközújlakon (lakodalmas terem, 18 ó -
ra), Szatmárnémetiben („Dinu Lipatti” Filhar -
mónia terme, 18 óra), Nagykárolyban, „Szent 
László” Művelődési Ház, 18 óra) és Érszőllősön
(Művelődési Ház, 18 óra) is fellép.

A máramarosi fellépések részleteiről
az 5. oldalon olvashatnak,

ahol egy Tamás Gáborral készült
villáminterjút is olvashatnak.
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangélikus- Lu -

theránus Egyházközség hirdeti, hogy
no vem ber 8-án úrvacsoraosztás lesz az 
evangélikus templom istentisztele té nek
keretében.

* A Krisztus Király Plébánia hir -
deti:

„Remélj Istenben és
cselekedj jót!”

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt 2015.
novem ber 11-én du. 14.30 órakor a Krisz -
tus Király Plébánián tartandó Szere tet -
szolgálat nyílt napra.

 Programjaink: 
- Irgalmasság rózsafüzér
- Mi jelent az önkéntesség -  előa dást

tart a Caritas munkatársa
- Csoportbeszélgetés
- Szt. Erzsébet élete
- Szabad pro gram (játék, ének, tom -

bola). Mindenkit szeretet tel várunk!
* A Nagybánya-újvárosi Refor -

mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Stefán Jánosné szü -
letett Petky Róza asszonytestvérünket,
akit 95 évesen szólított magához az Úr; 
utolsó útjára kísérték Gellén Vinczéné
született Tóth Mária asszonytest vé rün -
ket, akit 74 évesen szólított magához az
Úr; nyugalomra helyezték Tálas György -
né született Kovács Emma asszony test -
vérünket, aki 85 évesen hunyt el; örök
nyugalomra helyezték Nagy Károlyné

született Kósa Katalin asszonytestvé rün -
ket, aki 77 évesen hunyt el, Ladányi Bá -
lintné született Csapó Julianna asszony -
testvérünket, aki 69 évesen hunyt el, va -
lamint Bántó Ferenc testvérünket.

Nyugodjanak békében!
* A nagybányai katolikus Szent -

háromság Plébánia hirdeti:

TOURSI SZENT MÁRTON
ÜNNEPE NAGYBÁNYÁN
A Cinteremben végzett ásatások és

felújítási munkálatok során felszínre ke -
rültek a Szent Márton templom romjai, 
melyek egy erős középkori Szent Már -
ton-kultuszról tanúskodnak városunk ban.

Felelevenítve közösségünk régi ha -
gyományát, no vem ber 10-én Szent Már -
ton napi ünnepséget szervezünk az óvo -
dás és általános iskolás gyermekek szá -
mára, a következő pro gram szerint:

18.00 - gyülekező a régi főtéren, fú -
vószenekar előadása

18.15 - indulás a Szentháromság temp -
lom felé (elől a zenekar, őket követik a
lampionos gyerekek)

- templomi pro gram

- kivonulás, szentkép- és perecosz -
tás

November 11-én, este 6 órakor Szent
Márton tiszteletére tartunk latin nyelvű 
búcsús szentmisét. Főcelebráns: Ft. Hein -
rich Ferenc atya. A búcsús szentmise
egyben jubileumi aranymise is.

Árpádházi Szent Erzsébet tiszte le té -
re búcsús szentmise lesz a fernezelyi
templomban no vem ber 15-én délelőtt 11
órakor. A házigazdák szeretettel vár nak
mindenkit. (Bunda Csilla Annamária)

KARÁCSONYI AUKCIÓ
Aukciónkra no vem ber 14-ig bizományba vesszük az erdélyi

képzőművészet kiemelkedő alkotásait. 
Ingyenes értékbecslést és műmeghatározást biztosítunk.

Javaslataikat várjuk a következő címen: Kolozsvár, Napoca (Jókai)
utca 2-4 szám, I. emelet, 67., a 0264–431–105, illetve 

0745–572–232 telefonszámon, vagy a következő e-mail címeken:

of fice@galeriaquadro.ro, of fice@quadroshop.ro. 

Tragikus végkifejletű buli
Helyszín: Bukarest, Colectiv klub. Rock-koncert. Többszáz résztvevő. Tűzi -

já ték, aztán tűz. Egyből 27 halott és közel 150 sebesült. A halottak között egy 15
éves személy is volt. Legtöbben füstmérgezésben haltak meg. Engedélyek vol tak
is, meg nem is. A polgármesteri hivataltól igen, a tűzoltóságtól nem. A pol gár -
mesteri hivatal ingyenes sírhelyet biztosít az elhunytak számára. Aki erősebb volt,
életben maradt, mondta az egyik túlélő. Bizony ez mindig így van, ha csak egy
ki járata van a szórakozóhelynek.

Hogy ehhez hasonló tragédia ne történjen ezután, a szakemberek átvizsgálják 
a hazai szórakozóhelyeket és bevásárlóközpontokat. Szerintem szigorú törvé nyek re
is szükség volna, melyeket nem lehet kijátszani, mint jelen esetben például azzal, 
hogy az engedélyben szereplő 80 személy helyett több százat „interneteztek” össze.
Hogy a zsíros haszonért mi mindenre képesek egyesek, a pénzéhesek! Ügyes ke -
dé sük sajnos ezúttal tömegtragédiával végződött, mely nagy megdöbbenést vál -
tott ki a társadalom fiataljai körében.

Remélem, az illetékes hatóságok a közeljövőben mindent megtesznek azért,
hogy fiataljaink biztonságban érezhessék magukat, ha szórakozni mennek. Mert
azért szórakozni is kell a heti nagy hajtás után. 

Vicsai György

Apám megmondja!...
(folytatás az első oldalról) a Kultúr -
palotában lép fel a Mag yar hu mor im -
már több évtizede koronázatlan kirá -
lya és a legnevettetőbb híradósa.

Maksa Zoltán a legfrisebb, Apám,
megmondja! című műsorának kereté ben
egy egyszerű parasztfiú bőrébe bújik.
Így, a szokásos közérthető, trágár ság -
tól és politikától mentes módon mesél 
hétköznapjainkról, személyes élmé nye -
iről, s próbálja a hu mor nyelvén lát tat -
ni életünk még mindig meglévő vidám 
pilla na tait...

A megújulásra mindig képes humo -
rista munkásságát a hu mor-szakma már
a saját No bel-díjával, a Karinthy- gyű -
rűvel is elismerte. Pályája előa dó ként
az 1990-es Humorfesztiválon indult, a -
hol az egyik fődíjat is sikerült el nyer -

nie. Aztán következett 1991-ben az é -
veken keresztül rendszeresen jelent ke -
ző Mak sa- híradó, mellette és utána
pedig rengeteg tévés és rádiós műsor
és szám ta lan fellépés.

Tehetségét mutatja, hogy sok kor -
tár sával ellentétben nem dobta be a
törül közőt, amikor kitört a stand up őrü -
let, hanem panaszkodás és fanyalgás
he lyett képes volt alkalmazkodni az új 
trendhez. Így lehet korunk egyik leg na -
gyobb stand up komikusa, akit a fia -
tal üstökösök is tisztelnek, elismer nek.

A stand-up estre egy felnőttjegy á -
ra 20 lej, nyugdíjasok és diákok 15
lejes áron válthatnak jegyet.

A CulturArt Egyesület által
szervezett estre Nagybányán a

Teleki Mag yar Házban és az
RMDSz-nél vásárolhatók jegyek.

Még szép, hogy támogatást nyert!
Az Új Szó utóbbi számában olvashattuk a „jóhírt”, miszerint Romániában

is megszervezhető az állam által „elfogadott” Mag yar Nyelv Napja. Így most
már nekünk, romániai magyaroknak „örülnünk” kell, amiért az állami veze tés
szíves volt elfogadni és támogatni egy napot, no vem ber 13-át ékes mag yar
nyelvünk megünneplésére. Ugyanis nekünk eddig e kérdésben hosszú időn ke resztül
nem volt jogunk dönteni. Méltányosságból még akkor sem, ha - amint olvas -
hat tuk egy előbbi cikkben - az első román tannyelvű iskola megalapítása Fo ga -
rason a Rákóczi fejedelmi család, illetve Lórántffy Zsuzsanna nevéhez fűződik.

De ne legyek ünneprontó, végül mégiscsak jó, ha tudjuk, hogy ezután lesz
egy nap, a Mag yar Nyelv Napja - no vem ber 13-a. Talán ezen a napon alkal munk
lesz átgondolni és beszélni arról a mindennapi jelenségről, ami szép mag yar
nyelvünk vadhajtásaként egyre többször tapasztalható. Belátom, néha nálam
is előfordul, hogy beszédben és írásban is hamarabb kínálkozik egy idegen, o -
da nem illő szó, de iskolai éveim alatt és munkám idején is inkább a szá mok kal,
mint anyanyelvünk művelésével foglalkoztam többet. Most mégis zavar, ami -
kor például a sporthírekben a „döntő” szó helyett mind gyakrabban a „fi ná -
lé”-t hallom. A szép "hagyomány" szavunk helyett pedig többször a „tradí ció”
kifejezés hallható, bár hangzásában és értelmében is ez a szó, amelyik elő de ink -
nek valamilyen szokására, ünnepére utal. Aztán egyre inkább hallani a „stá -
ció”-t a „megálló” helyett, a „pungát” a „zacskó”, a „plászát” a „szatyor” he -
lyett, és még hosszan lehet sorolni anyanyelvünk vadhajtásait.

Aztán van egy másik vetülete is a no vem ber 13-i mag yar nyelv ünnepének.
Ha már kormányunk „aprobálta”, bocsánat, „jóváhagyta” ezt a napot, ak -
kor legyen eme ünnepnek valami hozadéka is. El kell érni azt, hogy egyes hely -
ség- és utcanevek helyesen és ne torzítva legyenek kiírva. Például az egyik
vegyes lakosságú község elején a román elnevezés mellett, Égerhát helyett,
ékezet nélkül, Egerhat olvasható. A Dózsa György utcát sok helyen Gheorghe 
Doja névre keresztelték román barátaink. De ennél méginkább szemet szúr
Marosvásárhelyen az egyik utcanévtábla, amelyen a Kinizsi Pál névből lett
Paul Chinezu, a helyi rendőrfőnök parancsára.

Nos, itt az alkalom, hogy az ehhez hasonló szándékos névtorzításokat az
RMDSz felső vezetése a helyére tegye, és a jövőben is figyelemmel kísérje.

Különben nem sok értelme lesz az évenként megtartott no vem ber 13-i ün -
nep nek. (Varga Imre)
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Elutaztak a máramarosszigeti kickbox sportolók 
a spanyolországi világbajnokságra

Magyarok is vannak az élsportolók
között. Mag yar kickbox bajnokok szü -
letnek Máramarosszigeten. A város ban
alig két éve nyitotta meg Csizmadia Jó -
zsef a kickbox klubját, már ver se nye ken
vesznek részt.

Legutóbb az európai bajnokságra u -
taztak ki idén tavasszal Nagy-Britan ni -
ába, ahonnan öt éremmel tértek haza.
Most a Spanyolországban megtartott vi -
lágbajnokságra (WTKA) utaztak el a di -
ákok. A klubhoz több mint 30 gyermek 
tartozik, közülük többen mag yar nem -
ze tiségűek.

A világbajnokságra kiutazott spor -
to lók névsora:

Csizmadia Eduárd - európai baj nok,
országos ezüstérmes

Nagy Emese - európai ezüstérmes, or -
szágos bajnok

Varhanyovszki Réka - európai bronz -
érmes, országos bajnok

Logyin Claudiu - európai ezüst ér mes,
országos bajnok

Logyin Ionuţ - európai ezüstérmes,
országos ezüstérmes

Ezek a sportolók a romániai Free Style
Kickboxing válogatott csapatában van nak.

Edző: Sensei Csizmadia József

Zahoránszky Brigitta

Amerikai életem (7.)
A szomszédunk kertjében ma dár -

etető volt, ezért aztán előbb a mi ker -
tünkben jelentek meg a szép színes
tollazatú madarak, ahonnan gyor -
san átsuhantak az etetőhöz. Láttam
szép piros kardinálist, csodálatos kék-
 fehér tollazatú kék szajkót és sok más
fajtákat is.

A függöny mögül kifigyeltem egy 
vörösbegy pár fészekrakását, a ker -
tünkben levő fenyőfán. Nem túl ma -
gasra rakták a fészket, de olyan ü -
gyesen két ág közé, hogy se alulról,
se felülről nem lehetett látni. Csak
két tojást láttam a fészekben. Amíg
a to jó kb. 12-14 napig költötte a to -
jásokat, a párja szorgalmasan hord -
ta neki az ennivalót. Amikor kikel tek
a fiókák, a szülők felváltva etették a
kis éhes, kitátott csőrű csöp sé ge ket.
Már csak arra voltam kíváncsi, mi -
kor és hogyan repülnek ki a fé szek -
ből. Szerencsém volt, hogy lát hat tam,
nem repültek ki, csak szépen le csúsz -
tak a földig érő fenyőágakon, az any -
juk kitartó csiripelésére. Mikor föl -
det értek, futottak a fűben az anyjuk
után, míg eltűntek a bozótban.

A férjem kedvéért futballmér kő -
zésre is elmentünk. Óriási fut ball pá -
lya, temérdek nép, felpakolva ele mó -
zsiával. Nagy távolságokról jönnek, 
sok kilométert megtéve. Na, de el kép -
zelni azt a sok leparkolt gépkocsit nem
lehet, azt látni kell. Nem ta nácsos
mérkőzés előtt vagy után arrafelé
közlekedni, sok időt venne igénybe.

Gyorsan telik-múlik az idő, készí -
teni kell újra a bőrőndöket és haza
repülni a mi kis fészkünkbe, ott hagy -
va „fiókáinkat”. A búcsúzás szo mo -
rú, az unokánk mehet a bölcsődébe,
idegenek kezére. Nem mintha nem
volna biztonságban, vagy nem vi gyáz -
nának rá, de nem kapja meg azt a
szülői, vagy nagyszülői melegséget.

Aztán hat hónap itthon, és utána
újra vissza az Államokba. A kis u -
no kánk már elmúlt egy éves, sokat fej -
lődött, és már tud huncutkodni. A nagy -
apja rászoktatta, nyúljon az inge zse -
bébe, ott mindig talál valami édes sé -
get.

Visszailleszkedek az ottani élet rit -
musához és végzem a mindennapi te -
endőimet. A vejemnek füléig ér a szá -
ja, amikor haza jön szolgálatból és
meglátja a „sarang” ver záslepényt, 
és azt mondja: la plăcinte înainte.

Ez a hat hónap is eltelt. Az utazás
hazafelé már könnyebb volt. Minden
utazás alkalmával tanulsz valamit,
hozzáad a látásmódodhoz, alakítja
a személyiségedet.

Ezek után életem nehéz idő sza kát
éltem meg. Mint minden hosszú be -
tegségnek, ugyanaz a vége, a férjem 
eltá vozott egy jobb világba, bor zasz -
tó űrt hagyva maga után.

Én, mint „szárnyaszegett madár”
már nem akarok „szárnyalni”, még
csak „repdesni” sem, nem akarok jó -
kat főzni, és nincs kinek szépen fel -
öl tözni. Zseniálisan kitalálták a gyász -
ruhát, nagyon is illik a lelki állapo -
todhoz.

- folytatjuk -
Lázár A.

Jogi fogalomtár (5.)
Büntető perrendtartás vagy bün -

tetőeljárás (románul drept procesul
pe nal) tárgya azon tevékenység, amely
által az illetékes hatóságok az ebben
résztvevő és más személyek bevo ná sá -
val megállapítják, ha egy tett bűn cse lek -
ménynek minősül-e, annak érdekében,
hogy az elkövetőket elítéljék vagy az ár -
tatlanokat felmentsék.

Más szóval ez az intézményrendszer 
azon szabályok összességére utal, ame -
lyek által ésszerűen és a jogokat tisz te -
letben tartva megtörténik a büntetőjog
gyakorlatba ültetése. A büntetőeljárás ké -
pezi azt a szabályrendszert, amely a ma -
teriális büntetőjogi törvényeket és a bűn -
cselekményeket mint konkrét emberi tet -
teket összeköti.

Ebben a tárgykörben Románia tör -
vényalkotója korszerű, emberi jogi vív -
mányok szerinti jogszabályokat bizto sít, 
ugyanis nemrégiben kapott hatá lyossá -
got a 135-ös számú 2010-es Törvény, a
Büntető Perrendtartási Törvény könyv ről.

A törvényes keret alapján megál la -
pítható, hogy a büntetőeljárás négy el -
kü löníthető szakaszra osztódik: a nyo -
mozati szakasz, az előzetes bírósági el -
járás, a tárgyalás és az ítélet végrehaj -
tásának a megvalósítása. 

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Színe és fonákja:

Büntetünk, vagy példát statuálunk?
Van egy olyan alapelv a jogban, hogy az egyénileg kiszabott büntetéssel soha

nem statuálunk példát a társadalom számára. Az elsődleges cél mindig az, hogy - 
az objektív szempontok figyelembevételével - a vétkes megkapja a tettéért járó 
büntetést, se többet, se kevesebbet, mint amennyit érdemel, és ez által meg va -
lósuljon a felelősségre vonás, illetve a bűnt elkövető tényleges korrek ciója.

Romániában számos, nagy horderejű esetben sajnos ennek az elvnek el -
lent mondva születnek meg bírósági, vagy legalábbis ügyészségi szintű dön té -
sek, intézkedések, s ez lassan kezd jelenséggé válni. Gyakran a laikusok előtt
is nyilvánvalóvá válik a bűnvádi eljárást folytató személyek elfogultsága. Az
átlagpolgár azonban talán még örül is annak, hogy végre példa értékű (a jog
szerint megérdemeltnél lényegesen nagyobb) büntetésben részesítik azt, aki
mondjuk egy agyonmediatizált eset kapcsán kerül a vádlottak padjára. Pedig
ezzel a hozzáállással éppen a jogszerűség lábbal tiprása mellett tör pálcát. (Zá -
rójelben mondom el: amennyiben fennáll az ügyész vagy a bíró elfogult sá gá -
nak, befolyásoltságának a gyanúja, s ezt valamilyen szinten bizonyítani is le -
het, az érintett kérheti, hogy ügyének a kivizsgálásával más ügyészt vagy bírát 
bízzanak meg.)

Távol áll tőlem, hogy a fővárosi Colectiv klubban sok halálos áldozatot kö -
vetelő tűzesetért felelősséggel tartozó egyéneket védjem, azt azonban egyál ta -
lán nem tartom helyesnek, törvényesnek, ahogy az ügyészség az ügyhöz hoz -
záállt. Kezdetben szándékos emberölésért kívánt eljárást indítani, holott eb ben
az esetben a szándékosság teljesen kizárható. Később aztán különösen súlyos, 
gondatlanságból elkövetett emberöléssé enyhült a vád, mert nyilván ők is be -
látták, hogy az első változattal, vagyis a szándékos emberölés vádjával nem
állhatnak a bíróság elé, mert a bírák min i mum szemberöhögik őket.

Kétségtelen, nagy nyomás nehezedik az ügyet vizsgáló ügyészekre és a ké -
sőbb ítéletet hozó bírákra, de ez nem szabad befolyásolja őket a helyes döntés
meghozatalában. Mert a születendő ítélet célja nem (csak) a közvélemény meg -
nyugtatását kell szolgálja, hanem a jogszerűséget, a demokratikus társa da lom
rendjének a megvédését. Ha nem ez történik, bizonyos értelemben inkább be szél -
hetünk vendettáról (vérbosszúról), ami a demokratikus jogrendszerrel tel je sen
összeegyez tethe tetlen, mint igazságszolgáltatásról.

Persze, másképp látja a dolgokat a szerettét elvesztett család, és másképp
az íróasztala mögött ülő jogász, vagy újságíró. Ahhoz viszont, hogy jogszerű
döntés szülessen, és a tényleges felelősök tettükkel arányosan bűnhődjenek, fö -
lül kell kerekedni az érzelmeken, és kizárólag a Büntető Törvénykönyvbe, il let -
ve a BüntetőPerrendtartási Törvénykönyvbe foglaltak szerint kell csele ked ni. Ez
az, ami nagyon nehéz, de ettől válik ténylegesen jogállammá egy állam. Ha úgy tet -
szik, ez az igazságszolgáltatási apparátus érettségi vizsgája. (Tamási At tila)

JOGTA NÁCS ADÁS
F E H É R

MIK LÓS ügy -
véd no vem ber -
ben 17-én, 15-16
óra kö zött tart
ingyenes jog -
ta nácsadást a
n a g y  b á n y a i

RMDSz  szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1
sz., I.  e me let).

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

Felsőbányai olvasóink
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót mostantól az
Andrea virág üz letben (Guti nului ut -
ca, 15. szám) is vásá rol hat nak, hétfő -
től szombatig naponta 8 és 17 óra között.
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (12.)
-  részlet -

Párizsban igen gyakran talákoztam
egy magas, ötven év körüli, bő fekete bár -
sonynadrágot viselő, télen is szan dál ban, 
hajadonfővel járó férfival. Magamban af -
féle különc csodabogárnak, orosz nihi -
listának néztem. Ha új kiállítás nyílt, ha
magángyűjtőnek látogató napja volt, Du -
rand-Ruel magánlakásán, a Rue Lafitte-
 en, az Ho tel Drouot valamelyik érdeke -
sebb aukcióján, máskor a nagy gyűj te -
ményekben, minduntalan talál koz tunk.
Meg is szoktam ezt a jelenséget, s már
szinte természetesnek vettem, hogy ő is
ott van, de ügyet sem vetettem reá. A -
hol abban az időben 33 000 művészt tar -
tottak számon, nem számított egy kü lönc,

amilyen a művészek között számtalan
akad. Ez a férfi Leo Stein volt. Később
bejárt az Academie Delécluse-be, ott raj -
zolgatott közöttünk. Egy napon, vala mi
sikerültebb stúdiumot készítettem, fes -
tett női alakot. Megállt hátam mögött,
hosszan nézegette, majd német nyel ven
megszólított, nem volna-e kedvem őt meg -
látogatni. Szombaton este fo gad na. Meg -
köszöntem a meghívást, igenlő vá la szom -
ra átadta névjegyét a címével. Nem sokat 
néztem ki emberemből, hozzám ha son -
ló szegény ördögnek véltem, de mi lyen
az éhes em ber. Gondoltam, ha meg hív,
talán ad egy meleg teát, az is jó lesz!

Szombat este kilenc óra felé beko -
pogtattam földszinti lakásába. Ő nyi tott

ajtót. A kölcsönös üdvözlés után óriási
teremben találtam magam, a falak men -
tén a mennyezetig könyvek. A könyv -
tárterem egyedüli bútorzata egy ka szár -
nyai vaságy volt. A meglepetéstől alig
bírtam hangot adni, és még inkább egy
másik, hosszúkás, felső világítású terem -
ben, melynek falain azok a képek függ -
tek, amelyek engem is mágnesként von -
zottak: Re noir, Cézanne, Pi casso, Matisse, 
Bonnard, De gas stb... A falak mentén
faragott, antik reneszánszládákban se -
lyemre festett kínai, japán képek, fa met -
szetek, estampe-ok, rajzok tömege. Pi -
casso ebben az időben még nem jutott
el a kubizmusig, s nekem különösen tet -
szett egy halvány, kellemes rózsa szín nel
és enyhekék tónusokban festett, cir ku szi
artistanőt ábrázoló festménye, a mint egy
gömbön egyensúlyoz. Az elő térben, hát -
tal, egy férfi artistaóriás állt. A kép ma
a moszkvai Puskin Múzeum tulajdona.

Az én nagy műveltségű és kitűnő mű -
vészetismerő Stein barátomtól igen so -
kat tanultam. Könyveket kaptam tőle;
ma is őrzök vagy tíz darab művészeti
könyvet, amelyeket ő ajándékozott ne -
kem. Beszélgetéseink során, ame lye ket
a festőiskolában folytattunk - ahova gyak -
ran bejárt -, sokszor irányította figyel -
memet és fordította ítéletemet helyes cél
felé. Nem bizonyultam rossz talajnak,
nyeltem a tudnivalókat!

A szombat estéknek rendes lá toga -
tója lettem, és ott ismerkedtem meg több
kiváló művész mellett Picassóval és Ma -
tisse-szal. Pi casso alacsony, köpcös ter -
metű em ber volt, sofőrtípus. Ha Nagy -
bányán látnám sportsapkájában, sem mi -
ben sem különbözne számtalan ember -
társától, s nem árulná el külseje, hogy
világhírű művész. Matisse szemü ve ges,
tanár külsejű em ber volt. Negyvenéves 
koráig az Académie des Beaux Arts- nak
volt növendéke, ilyen alapos elő készü -
let után indult el új utakon. Műtermét ab -
ban az időben egy hajdani rendház é pü -
letében rendezte be, itt tartott foga dó -
napokat, s láttam munka közben is egy
szokatlanul kicsiny méretű palettával ke -
zében, amelyen alig pár szín szerepelt,
és szerszámai, ecsetjei inkább egy fog -
orvos rendszeretetére, pedantériájára val -
lottak, mint nagy művészére.

A Stein családnak még két tagját is -
mertem meg, Leó nővérét és bátyját, a -
kik szintén első gyűjtői voltak Picassó-
 nak és Matisse-nak. Megtudtam róluk,
hogy szüleik Bécsből származtak el, Chi -
cagóban húsnagyvágással foglal koz tak,
ott milliomosodtak meg. A három Stein
gyerek Párizsban élt, az örökségből. Ab -
ban, hogy műgyűjtésre adták magukat, 
azt hiszem, művészetszeretetük és hoz -
záértésük mellett vagyonuk helyes be -
fek tetésének és gyümölcsöztetésének
szempontja is szerepet játszott. Tény az,
hogy különösen az említett két festő hír -
nevének a terjesztésében jelentős részt
vállaltak. Vásárlásaikkal e festőket pénz -
hez juttatták, s ezzel lehetővé tették szá -
mukra a további munkát. (folytatjuk)

Gondolatok halottak
napja után az élőkről

Néhány, halottak napjának hangulatát idéző délután több
felsőbányai ismerősömtől megkérdeztem, hogy félnek-e a
haláltól.

A válaszok azt tanúsították, hogy a megkérdezettek nagy
része szorongva gondol a halálra. Beszélgetéseim során ar -
ra a következtetésre jutottam, hogy a halálfélelem rettegés 
a halált megelőző fájdalomtól, félelem szeretteink elvesz -
té sétől, az ismeretlentől, a kárhozattól, a pokoltól.

Egyesek alkohollal próbálják elűzni a halálfélelmet, má sok
a halál utáni életben, a feltámadásban hisznek. Freud, a vi -
lághírű osztrák pszichiáter azt állította, hogy sokan tu dat alatt
meg vannak győződve halhatatlanságukról, és bi za kodva vár -
ják az életet sok évtizeddel meghosszabbító gyógy szerek fel -
fe dezését.

Megbékéltek az elmúlás gondolatával azok is, akik kli -
nikai halálban, a halál küszöbét átlépve megpillantottak egy
szeretetet árasztó fénylényt.

Egy amerikai pszichológus, Glenn M. Vennon úgy
véli, hogy humorral is feloldhatjuk a halálfélelem kel tet -
te fe szült séget. Aki kineveti a halált, nem fél tőle. Egy vál -

lalkozó a pszichológusnak mosolyogva ezt mondta:
- Semmi sem biztos, csak a halál meg az adó, és bár csak

ez lenne a sorrend.
A gyerekek gyakran mondanak olyan dolgokat, ame lyek

humorossá varázsolják a halált. Egy apa négyéves gyer me -
kével egy temető mellett hajtott el. A kisfiú kihajolt az ab -
lakon, majd ezt kérdezte:

- Papa, ugye a temetőben élnek a halott emberek?
Sok örömtől fosztják meg magukat azok, akik a túl vi lág -

ra gondolva azt hiszik, hogy ott minden jóra fordul. Most,
a jelenben fedezzük fel és élvezzük az élet apró örömeit! Vi -
selkedjünk, cselekedjünk úgy, hogy halálunk után sokan,
sze retettel emlékezzenek ránk nemcsak a halottak napján.

Beletörődhetnek az elmúlásba azok, akik megszívlelik a
Bibliának, a bölcsesség kiapadhatatlan forrásának a láb bi
intelmét: „Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi,
akik élünk, és megmaradunk a Úr eljöveteléig, nem fog -
juk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó 
hang ja, a főangyal szava és az Isten harsonája, ma ga az Úr
fog alászállni a mennyből, és először feltá mad nak a Krisz -
tus ban elhunytak, azután mi, akik élünk, és meg maradunk,
ve lük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására
a le ve gőbe, és így mindenkor az Úrral le szünk. Vigasz tal já -
tok te hát egymást ezekkel az igékkel.” (Thess. 1.4,15-18.)

Boczor József

Táborozás a Cibles-havas
három csú csá nak lábánál az
1960-as, 70-es években (1.)

Ígéretemhez híven néhány kedves
emléket írnék iskolánkról az 1960-as,
 70- es évekből. Akkor még mint tago -
zat működtünk sok szorgalmas, lel kes
tanulóval. Szoros barátságunkat a do -
mo kosi iskolával az is bizonyítja, hogy
gyakran jártunk egymáshoz tapasz ta -
lat cserére. Ha buszos kirándulást szer -
vez tek, mindig meghívtak bennünket, 
lá po siakat. Így jutottunk el például Ko -
lozs várra többször, ahol a Botanikus 
kertet látogattuk meg, a színházban meg
a Já nos vitéz-t láttuk. Nagybányán is vol -
tunk, kiállításokat láttunk, a planetá ri -
umban meg csodáltuk az égitestek moz -
gását. Ez sokat segített a fizikai föld rajz
megér tésében. Közös táborozáson is részt
vet tünk nyaranta. Ilyen volt egyebek
mel lett az 1969. júliusi táborozás. A
Cibles lábánál volt egy szépen beren de -
zett „me nedékház”. (Nem tudom, ha még
meg van?) Bejárattal szembeni folyo só -
járól jobbra-balra nyíltak az emeletes á -
gyak kal ellátott hálók, külön a fiú k és 
kü lön a lányok részére. Volt háló a kí -
sé rők, illetve a „gondnok bácsi” szá má -
ra is. Majd nagy ebédlő és jól fel sze -
relt konyha kamarával. Fürdőszoba is
volt, igaz, csak hideg vizes mosdóval,
amit a közeli forrás táplált (esés foly tán).

Felejthetetlen emlékek kötnek vala -
mennyiünket ehhez az épülethez. Vil -
lany világítása nem volt, de minden szo -
bában egy-egy úgynevezett viharlám pa
égett. Sötétedés előtt megvolt a va cso -
ra, kis lazítás után „takarodó”, hogy a
nappal kelhessünk (mint mindig)...

Egyszerre éktelen sikítás törte meg
a sötétség csendjét. Rögtön talpon vol -
tam - mint szolgálatos -, erősebbre állí -
tottam a lámpást és indultam a leány -
kák hálószobája felé, ahonnan a zűrza -
var hangja jött... Az történt, hogy a fi -
úk, elcsendesedés után, a lepedőt a fe -
jükre borítva, lobogtatva bevonultak a
lányokhoz. Éppen telehold lévén, nem
volt bátorító jelenség... Az ajtóban állva
felismertem ő ket, rájuk kiáltottam. Meg -
szeppentek, én pedig rendre lelep lez tem
a „kísérteteket”. Így mindenki meg nyu -
godhatott. A „fejmosásra” másnap ke -
rült sor. A dorgálás hatott, mert többet
ilyesmi nem fordult elő. Magunkban de -
rültünk a dolgon, hogy miket ki nem
találnak ezek a 8-10 éves gyermekek.

Más alkalommal, egy délután, lát va,
hogy zivatar közeledik, nem indultunk
sé tára. Valóban ki is tört egy nyári zá por, 
bőven esett az eső. A növendékek az e -
bédlőben römiztek, dominóztak, sak koz -

tak, vagy más társasjátékkal szó ra koz -
tak. A mellettünk levő dombol da lon egy
juhász család vert tanyát nyájastól. Az
eső a sátruk alá folyt, ezért beké rez ked -
tek hozzánk, mind a hat gyer me kükkel.
Szívesen engedtünk, helyet szo rítottunk
a kicsiknek. Hálául a juhász fe lesége BÁL -
MOS-t főzött nekünk. Is me ri valaki, mi
az a „bálmos”? Az bizony egy fölséges 
puliszkaféleség! Kitűnő! Igen ízlett min -
denkinek, ezért gyorsan leírtam a re cept -
jét (csak az a helyzet, hogy úgy a leg fi -
nomabb, ha juhtejsavó van kéznél...):

Bálmos - A juhsajt készítésénél le -

csorgó savós levet használjuk hozzá. Ezt
a levet addig forraljuk, míg a tetején
sajtos, vagy vajas csomók jelennek meg. 
Ekkor állandó keverés közben annyi szi -
tált kukoricalisztet eregetünk bele, hogy
megfelelő sűrűségű legyen. Kis ideig
még főzzük és közben keverjük, majd
meleg vízbe mártott kanállal kis gom -
bó cokat szaggatunk belőle egy tálba.
Meg hintjük reszelt sajttal. Tejföllel lo -
csolva még fölségesebb.

Jó étvágyat hozzá! - ezt kívánja:

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
Magyarláposról

A tájképen jól látszik a „brilliáns” rét, ahol sok hancúrozás folyt...
Az épület nem, de a környék most is ugyanaz, ahol 1969. júliusában

táboroztunk osztályom néhány tanulójával.
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„Fontosnak tartom ellátogatni
azokba a városokba, azokra a
településekre, ahol fogyóban

van a magyarság!”
Villáminterjú Tamás Gábor énekessel

Amint arról már tájékoztattuk Önöket, no vem ber 12-22. között
jubileumi lemezbemutató koncertturnét tart Máramarosban, il let -
ve a környező megyékben Tamás Gábor. A népszerű énekes 2013.
decemberében már járt először Nagybányán és Koltón, mindkét hely -
szí nen nagy sikert aratva a magyarság körében. Tavaly nyáron Szi -
nérváralján, a városnapok alkalmával lépett újra máramarosi kö -
zön ség elé, ahol nem csak a magyarok, hanem a román ajkúak is ha -
talmas lelkesedéssel fogadták az előadót. Remélhetőleg ezúttal sem
lesz ez másként, „Játsszuk el újra” című lemezének a dalaival is osz -
tatlan sikert arat.

Ennek apropóján, egy villáminterjú erejéig megpróbáljuk kicsit
ráhangolni kedves Olvasóinkat az elkövetkező koncertekre. Az úgy -
mond komolyabb kérdések után néhány - ha lehet így fogalmazni -
„szeleburdibb” kérdést is feltettünk az előadónak.

- Korábban már járt egyszer Nagy -
bányán, illetve Koltón, majd ké sőbb
Szinérváralján. Az akkori fogad ta -
tás fényében, milyen várako zások -
kal tér vissza a városba, illetve a me -
gyé be?

- Szívesen térek vissza erre a vi dék -
re, részben azért, mert itt is szeretet és
telt ház vár mindig rám, részben pedig
azért, mert a 90-es évektől errefele ke -
veset turnéztam Erdélynek ezen a ré szén.

- Milyen gondolatokkal készül a
többi magyarlakta Máramaros me -
gyei település közönségének a „meg -
hódítására”?

- Nem akarom „meghódítani” a vi -
déket, de nagyon remélem, hogy a múlt -
kori siker megismétlődik majd, és tet -
szeni fognak a közönségnek az új le me -
zem dalai.

Fontosnak tartom ellátogatni azok -
ba a városokba, azokra a településekre, 
ahol fogyóban van a magyarság! Úgy
ér zem, a magyarság fennmaradásában
sokat segíthetnek a kulturális esemé -

nyek, előadások - ezért keresem fel a ki -
sebb helységeket is, nem csak a nagy -
városokat.

- Miben új és milyen mértékben
követi a „tamásgáboros” hagyomá -
nyokat ez a mostani, „Játsszuk el új -
ra” című lemeze?

- Lévén, hogy minden lemezemet ma -
gam hangszerelem, dalaim ettől lesz nek
„tamásgáborosak”. Nem akarom meg -
lepni a közönséget olyasmivel, ami e -
setleg nem tetszene... A koncertjeimet
látogató közönség tudja, hogy mire szá -
míthat egy Tamás Gábor-est alkal má -
val - így lesz ez most is !

A nő, a szerelem, a szeretet, az össze -
tartozás - ezek azok a témák, amelyek
foglalkoztatnak, és az új lemezen is fő -
leg ilyen témájú dalok hangzanak majd 
el.

Remélem, tetszeni fog a hall gató ság -
nak az új lemezem. Nagy szeretettel vá -
rom a közönséget a turné valamennyi
állomásán!

***

- Kedvenc étele?
- ZAKUSZKA
- Kedvenc itala?
- BODZASZÖRP
- Kedvenc állata és növénye?
- KUTYA / ORGONA
- Kedvenc színe?
- KÉK
- Kedvenc szabadidős foglal ko -

zá sa?
- SPORT  / TENISZ
- Kedvenc énekese/együttese?
- ROD STEW ART  / TOTO
- Kedvenc színésze vagy szí nész -

nője?
- JACK NICHOL SON / NIKOLE

KID MAN
- Kedvenc könyve?

- ÜVÖLTŐ SZELEK
- Kedvenc idézete?
- „MONDOTTAM, EMBER:

KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL”
- Kedvenc filmje?
- „SZÁLL A KAKUKK FÉSZ KÉ -

RE”
- Kedvenc festője?
- GOGIN
- Kedvenc városa (Kedvenc ut cá -

ja)?
- KOLOZSVÁR / DÓNÁTH ÚT
- Saját dalai közül melyik a

kedvence?
- „Ó, ERDÉLY, SZÉP HAZÁM”
- Köszönöm a beszélgetést!

Kérdezett: Tamási At tila

„Játsszuk el újra”
TAMÁS

GÁBOR új,
jubileumi

lemezbemutató 
koncertturnéja
Tamás Gábor új lemezbe -

mu tató koncertturnéra
indul 2015. no vem ber

12-22. között! Új
lemezének címe:

„Játsszuk el újra”.
A turné során a népszerű énekes a következő helyszí ne ken

és időpontokban lép fel:
- No vem ber 13. - Magyarlápos, Művelődési Ház, 18.00

órától. Jegyek a református pa ró kián kaphatók, 15 lejes áron.

- No vem ber 14. - Koltó, Művelődési Ház, 18.00 órától.
Jegyek a Polgármesteri Hivatalban

szerezhetőek be, szintén 15 lejes áron.

- No vem ber 15. - Nagy bá nya, Drámai Színház, 18.00
órától. Jegyek elővételben a színház előcsarnokában (a

bárnál) kaphatók 20 lejes áron, 9 és 13 óra között.

- No vem ber 16. - Máramarossziget, „George Enescu”
terem, 17.00 és 20.00 órától. Jegyek a ,,Leőwey Klá ra”

Elméleti Líceum titkárságán, az RMDSz-irodában, illetve 
a 0751- 320433- as telefonszámon (Pesek Zol tán) kapható,

illetve rendelhető jegy, 20 lejes áron.

Péter Károly jegyzete:

Az unalom
Az unalom definícióját megadni nem egyszerű dolog, nem is vállalkozom

rá, más véleményét lemásolni pedig nincs kedvem, amíg nekem is van sajá -
tom, itt a két mutatóújamban, amikkel a fekete betűket pötyögtetem. Szerintem 
az unalom üresjárat: a malomkő forog, de a molnár még nem öntött semmit a
garatba, lévén, hogy jócskán felöntött a garatra. Mivel unatkozni valami után 
lehet csak, ami nem unalmas, effajta üresjárat csakis a munkához hozzá szo -
kott em ber életében fordulhat elő. Aki világéletében nem dolgozott, nem ért el
semmit, és gondolatai sem voltak, az nem tudhatja, hogy mi az igazi unalom.

Tapasztalatból tudom, hogy idővel minden, amit elérsz, unalmassá válik,
és minden, amit nem érsz el, kívánatos marad. Ilyenkor szoktam én „mester sé -
get”váltani. Meg olyankor, amikor észreveszem, hogy figyelmem mások tet te i -
re irányul.

Az unalom öl, szomorúságot és sötét gondolatokat szül a lélekben. Az u na -
lom betegség, meggyógyításához kevés kell: szeretni valakit, vagy akarni va -
la mi kézzelfoghatót. Közel a hetvenöthöz, elmondhatom, hogy felnőtt vagyok,
de számomra még unalmas a séta, még nem tanultam meg unatkozni, anélkül, 
hogy ne sértődnék meg ettől az állapottól. Az örökkévalóságra sem vágyom,
mert, ahogyan Guillermo del Torro mondta, az örökkévalóság maga a tö mény
unalom.

Az unalom csakis a céltalan, nemtörődöm embert sújtja, azt, aki csak néző
akar lenni, és nem küzdő, nem elégedetlen, és még csak vágyai sincsenek.

Egy dolgot jól jegyezzünk meg! Az unalom szintjén lévő emberekre nagyon 
nehéz emlékezni, mert ritkán mondanak vagy tesznek valami emlékezetest. Ha 
azt akarjuk, hogy emlékünk sokáig éljen gyermekeinkben, unokáinkban és is -
merőseinkben, tegyünk meg mindent az unalom el len! Emberek vagyunk, és
„… azért (is) vannak gondolataink, hogy ne unatkozzunk ezen a planétán”,
írta Vavyan Fa ble, azaz Molnár Éva.

Egy kis politikai lecsó
Pártokból, pártocskákból, újonnan alakultakból és párosodtakból nincs hiány, 

azért mégis hiányoznak a politikai élet palettájáról olya nok, mint az Évszakok Párt ja 
vagy a Létminimum Alatt Élők Pártja. Az első fog lal kozna például egész évben a
természeti katasztrófák okozta károk el hárításával, orvoslásával. Segítenének nyá -
ron a meleg és télen a hideg átvé szelé sé ben. Nyáron pokrócót a napozáshoz és hi -
deg ásványvizet osztanának, míg té len szintén pokrócot és forró teát sok-sok rum mal
a hideg elleni védekezésre, azon eset ben, ha Ivánék rátették sütőlapát tenyerüket a
gázcsapra. Télire kiosztanák a fá val tüzelők részére a tavasztól ősz végéig az ille gá -
lis favágóktól elkobzott fa mennyi sé get. Szövetségre léphetnének aztán, ha jól megy
a szekér, a Létminimum Alatt É lők Pártjával, és így közös erővel számukra már nem
okozna fejtörést négyévenként szavazótáboruk megfogyatkozása, mint a Létmaxi -
mum Fölött Élők Pártja esetében, a kik vészhelyzet esetén mindig a Nyalakodók Párt -
jának segítségét kérik, ahova a fel vé tel az alábbi metódus szerint történik. Ha jó sor -
sot akarsz magadnak, tégy egy öt li teres befőttes üvegbe egy kívánságaidat tartal -
ma zó listát és zárd le. Kend le jó vas tagon mézzel és nyald egy óra hosszat, lassan,
lassan, széltében és hosszában, le felé és felfelé, aztán körkörösen. Négyheti gya kor -
lás után nyugodtan mehetsz vá lasztottadhoz bemutatni nyalászati tudá so dat.

Ha szíve megesett rajtad, besoroz a nyalakodók csapatába, melynek szlogenje „ki
hogy nyal, úgy veszi hasznát”. Remélem, egyesek ráharapnak az ötletekre és meg -
alapítják va lamelyik pártot, majd jövőre, a választások évében helyet kérnek ma guk -
nak a többiek között. Én a két elsőt javasolnám, mert a két utóbbi már rég ó ta lé te zik,
csak más elnevezés burkában. Sok szerencsét a pártalapításhoz! (Vicsai György)
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Hu mor-zsák

Az öreg székely ül a hin ta -
szé kében az udvaron. Egyszer
csak egy limuzin gurul a ház e -
lé. Kiszáll belőle egy öltönyös
em ber és azt mondja:

- Emlékszel rám, apám, én
vagyok a fiad, akit elküldtél 10 
éve a városba dohányért. Azó -
ta meggazdagodtam, megnő sül -
tem és híres lettem.

- Jó, jó - mondja a székely
-, de hol a dohány?

***
- Gyerekek - kérdezi a ta nár

az irodalomórán -, hogy hívják 
azt az írásművet, amelyet csak
kigondol valaki, és semmi va -
ló ságalapja nincs?

Pistike jelentkezik:
- Adóbevallás!

***
Egy városi tanítóbácsi he -

lyettesít a falusi iskolába. Első
dolga, hogy figyelmeztesse az
ízesen beszélő fiúkat a helyes
kiejtésre:

- Gyerekek, figyeljetek: nem
vella, hanem villa, nem tenta,
hanem tinta és nem pen na, ha -
nem... izé... toll!

***
Az ingatlanügynök egy el -

adó házat mutat a vevőnek:
- Ennek a lakásnak van hát -

ránya is, és előnye is. A hát rá -
nya az, hogy egyik oldalon egy
vegyi gyár van, másik oldalon
pedig egy vágóhíd.

- Na, és mi az előnye? - kér -
dezi a vevő.

- Mindig lehet tudni, hogy
merről fúj a szél.

***

Somogyi úr színházba megy
a feleségével. A bejárattal szem -
ben két tábla van, nyíllal. Az
egyik tábla felfelé mutat, és a
szöveg: Felső ruhatár. A másik
lefelé mutat, és a szöveg: Alsó
ruhatár.

Somogyi úr odaszól a fele -
ségéhez halkan:

- Látod, asszony, de jó, hogy
tiszta alsógatyát vettem!

***

Egy skót a tetőt javítja, mi -
közben véletlenül megcsúszik
é s elkezd zuhanni a magasból.
A konyhaablak előtt esés köz -
ben még bekiált az asszony -
nak:

- Drágám, ma csak két sze -
mélyre főzz, én a kórházban
ebédelek!

***

- Mi az: 3 feje van és 7 nya -
ka?

- ???
- Hétfejű sárkány a mese vé -

gén.
***

Szabó úr a nyaralása alatt
csúnyán leégett a napon, ezért
elmegy egy bőrgyógyászhoz. A
doki egy különleges krémet és
Viagrát ír fel neki.

- Doktor úr, ezzel mit kezd -
jek? - értetlenkedik a páciens.

- Nos, a krémmel a sérü lé -
seket kell kenegetnie, a Viagra 
pedig segít távol tartani a bő ré -
től takarót.

***
Két osztálytárs nosztal giá zik:
- Na, és hogy állsz a nők kel,

barátom?
- Hagyd el, pajtás, már 10

éve, hogy impotens vagyok.
Hát te?

A másik diadalittasan kapja 
fel a fejét:

- Lekopogom, kérlek, én há -
la Istennek, csak 5 éve!

***
- Papa! Nem értem a nega -

tív számokat!
- Na, ide figyelj, mondok

egy egyszerű példát. 8 ejtő er -
nyős van egy repülőgépen, és 10
kiugrik, ekkor kettőnek vissza
kell másznia, hogy ne legyen a 
gépen egy ejtőernyős sem.

***

A menyecske néhány hó nap
házasság után könnyek között
borul anyja vállára:

- Tamás már nem szeret töb -
bé!

- Ezt miből gondolod kis lá -
nyom?

- Abból, hogy az elején min -
dig az én tányéromra tette a na -
gyobb adagot, most pedig ma -
gának veszi ki!

- Nyugodj meg, kislá nyom!
Ez csupán annak a jele, hogy
megtanultál főzni...

***
- Egy nagyobb összeget sze -

retnék felvenni!
- Láthatnám az igazol vá nyát?
- Hogy változnak az idők!

Ez a pisztoly már nem is elég?

***
- Képzeld, Bélám, én annyi -

ra szeretem Rozit, hogy már
150 szerelmeslevelet küldtem
neki!

- És hol tartotok?
- Beleszeretett a postásba!

***

Sor ozáson:   
- Van valami baja?
- Még hogy van-e? A gyo -

morfekélyem naponta bevér zik,
a tüdőm olyan, mint egy rossz
szivacs, és félig vak vagyok.

- Alkalmas! Magának meg -
váltás lesz a hősi halál!

***
Két rendőr a kocsiba zárta a 

slusszkulcsot...
Az egyik megszólal:
- Szerintem szedjük szét a

zárat, és akkor ki tudjuk nyitni
az ajtót.

- Az nem jó, mert nagy zaj -
jal jár.

- Akkor törjük be a szél vé -
dőt.

- Az sem jó, mert azt hin -
nék, hogy el akarjuk lopni az
autónkat.

- Nekem teljesen mindegy, 
csak siessünk, mert mindjárt el -
ered az eső, a tetőablak meg nyit -
va van!

***
Két skót kártyázik a kávé -

házban... Az egyik elveszít 5 
pennyt. Sokáig kotorászik a zse -
beiben, végül félénken meg -
szólal:

- Te, McGregor! Nincs ná -
lam pénz!

- Micsoda? - rivall rá társa. 
- Nincs nálad pénz? Pénz nél -
kül mersz beülni a kávéházba? 
Hát akkor én most miből fi ze -
tem ki a fogyasztásomat?

***
- Miért nem lép be a ló a

szakszervezetbe?
- Mert amit ott kapna, az

már neki is van!

***

Egy kopasz skót bemegy a
gyógynövényboltba:

- Azt hallottam, hogy az ö -
nöknél kapható hajnövesztő cso -
dákat művel... Én is kipró bál -
nám.

- Rendben - feleli az eladó. 
- Kicsi vagy nagy üveggel ad -
hatok az úrnak?

- Kis üveggel kérek, mert
nem szeretnék gyakran fod rász -
hoz járni.

***
Az áruházban egy szőke nő 

odamegy az eladóhoz:
- Elnézést, de már egy órá -

ja próbálgatom az önök mo dell -
jeit, de egyik sem felel meg.

- Talán próbálkozzon a ka -
lap osztályon, hölgyem! Ez u -
gyanis itt a lámpa ernyő osz tály.

***
A rendőr hangosan rákiabál 

egy szabálytalankodó autósra:
- Hé, megálljon!
Ám a vezető továbbhajt...
- Álljon már meg, em ber,

nem hallja?!
- Hallom, de azt hittem, azt 

mondja: Jó estét, képviselő úr!
- Ja, igen! Csak roppant nagy

a zaj, képviselő úr...

***
Egy repülőgép 10 000 mé -

teres magaságban viharba ke rül, 
ide-oda dobálják a légör vé nyek.
Az egyik női utas odafordul a
szomszédjához, egy paphoz:

- Atyám! Ön mégiscsak Is -
ten szolgája, nem tudna tenni
valamit az érdekünkben?

- Lányom - válaszolja a pap
-, sajnos én a mar ket ing osz tá -
lyon dolgozom, nem a me nedzs -
mentben!

Újkeletű szólásmondások
1. Vár, mint a verespataki arany a föld alatt.
2. Vergődik, mint a nagybányai ciános hal.
3. Színes vagy, mint a Zazar.
4. Zöldek, mint a fatolvajok lebukás után.
5. Bezárták, mint a romániai bányákat.
6. Gyakori vendég, mint C.V. Tu dor a budapesti március

15-i ünnepségeken.
7. Hazudik, mint Ponta az egy millió munkahelyről.
8. Úgy cseréli kocsijait, mint Tăriceanu a pártokat és a

feleségeket.
9. Eltűnt, mint ‘89 után a kollektív bikája.
10. Olyan bokros, mint Ardóban a szakadályi legelő.
11. Olyan biztató vagy, mint a Stoica Caritas-a.
12. Olyan okos, mintha a börtönkönyvtárban érett ségi zett

volna.
13. Olyan tájékozott, mint Funár Erdély történelméből.

Vicsai György

... És aki bármilyen
akadályról tud,

az most szóljon...
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És magasra csap a Kollektív Hiszti lángja
Rettenetes tragédia, ami péntek este 

a bukaresti Colectiv klubban történt. A
ha lálos áldozatok száma 32-re növe ke -
dett, amikor ezt a szöveget írom.

Ugyanakkor epével a számban álla -
pí tom meg, hogy az eseményeket köve tő 
„köztéri” hisztihőhullám is rette ne tes. A
médiacsatornákon, közösségi olda la kon
parttalanul terjed a legkülönbö zőbb
mirigyek leve. Mint a futótűz. És éppen
olyan sokféle formában jelentkezik, mint
mondjuk, egy égési seb. Megpróbálok
néhányat kategorizálni.

Amihez már hozzászokhattunk: a
nem zeti médiaarénák, -klubok, -kocsmák,
-köpködők napok óta siratóasszonyok
gyülekezeteivé váltak.

Félreértés ne essék: kell a gyász, kell
a közbeszéd, kell a tiszta víz a pohárba. 
Viszont nem kell a pátosz, a kro ko dil -
könnyek, a jajongás színháza, a media -
ti zált könnygázgránát-sor.

Aztán ott van a klasszikus „itt a bű -
nös, hol a bűnös” játszma. A beszélők
(szóvivők, politikusok, intézményi illeté -
kesek) egyrészt vért követelnek, a kor -
rupcióspirálban pörgő bűnösök vérét, de
most, azonnal. Ugyanakkor viszont em -
bert, Istent biztosítanak arról, hogy ők
maguk olyan tiszták, mint a ma szü le tett
bébi segge. (Mellesleg, nem kell ein stei -
ni logika ahhoz, hogy bárki rájöjjön: né -
hány nap alatt nem lehet levágott feje -

ket kitűzni a parlament bástyáira, leg a -
lábbis a demokrácia szabályai szerint. Vi -
szont lehet, például, vért adni. Sok ro -
mániai polgár megtette. Egyetlen ro má -
niai illetékesről se hallottam, aki meg -
tette volna. A pókerarcú elnök se. A sim -
lis miniszterelnök se. A troll belügy mi -
niszter se. A perselycsörgető Dániel pát -
riárka se. A bugris Piedone polgár mes -
ter se. Ha véletlenül megtették volna,
megkövetem őket. Szívesen tenném.

Egy másik igen elterjedt hisz téria tí -
pus a konspirációs „leleplezés”.

Erre általában sajtósok hajlamosak,
de nem kizárólagos joggal. Például az
a kedves újságíró, aki szerint Ga briel
Oprea szervezte meg az egész inci denst,
hogy elterelje magáról a figyelmet, a kon -
vojkalandba belehalt rendőr kapcsán.
Persze, a konspirációs elméletekkel ép -
pen az a baj, hogy akár igazak is lehet -
né nek, ha… Azt még nem hallottam,
hogy a magyarok gyújtották fel a klu bot,
hogy eltereljék a figyelmet egy Er dély
meghódítását célzó titkos hadmű ve -
letről, de ha nagyon hangosan gon dol -
kodom, még valamelyik hagymá zas őrült
felkapja, és fájdalomtól el-el csuk ló han -
gon világgá üvölti.

Aztán ott vannak a spirituális hisz -
té rikák.

(Félreértés ismét ne essék, mindkét
nem képviselteti magát ehelyt.) Akik

szerint maguk a fiatalok okozták a ha -
lá lukat, mert ilyen szörnyű, elfajzott, sá -
tánista zenéket hallgatnak a pokol klub -
helyiségeiben. A tizenhatodik szá zad -
ból katapultált ortodox pópák, akik az
első gyanús jelre kihajtanák bárkiből az
ördögöt, bármilyen eszközzel és bármi
áron; eszelős kis zsebnácik (ezt a nevet
leírom: Ionut Tenéről van szó, aki mel les -
leg a kolozsvári polgármesteri hivatal al -
kalmazottja, a jóisten se tudja, miért), a -
kiknek vegytiszta dáko-román hazafisá -
ga és lángoló emberbaráti szeretete a sá -
tánizmus emlegetésében merül ki, an nak
ellenére, hogy egyetlen mag yar sem volt
az áldozatok között; hatodrangú mell mo -
dellek és tarotból tutit olvasó javas nya -
nyák, akik csak fröcsögik, amit épp a hor -
monszintjük diktál. A sor naponta bő vül.

Egy másik, nem kevésbé ellen szen -
ves kategória a morális lovagoké.

És lovagináké. Akik erkölcsi pie desz -
tálra helyezik saját magukat: itt va gyunk,
tessék, mi gyászolunk, mi bakacsinra má -
zoljuk a Fb-profilképünket, mi nem me -
gyünk kocsmába szombat este, mi ha -
mut… bocsánat, az most nagyon ciki len -
ne, meg politikailag inkorrekt, érted…, 
ööö, megvan, vizet szórunk a fejünkre,
látjátok-e? Ti bezzeg mutogatjátok a ci -
nikus fejeteket, elmentek a kricsmibe,
berúgtok, pedig bezzeg… nemzeti gyász
van… aljas banda... [...] Ennek az in -

ternetes gyászkommandónak körül be -
lül annyi a reálértéke, mint a polgár mes -
ter, a belügyminiszter, a pátriárka meg a
többi gesztuspolitikus kalaptrükk je i nek.

Végül álljanak itt az opportunisták is.
Mint a bukaresti Expirat klub tu laj -

do nosa, aki – szintén morális indítta tás -
ból – tett is valamit, nem csak a szót fos -
ta. Bejelentette, hogy bezárja a klu bot.
Tiltakozásképpen, hogy ebben az ügy -
ben, ebben az országban senki nem mond
le soha. Nos, a magam részéről két ese -
tet látok. Az egyik: az illető meghib bant.
Attól ugyanis, hogy ő bezárja saját klub -
ját, sem a halottaknak, sem a hozzátar -
to zóknak, sem a klubokba netán még be -
merészkedőknek nem lesz jobb. Meg ne ki
magának sem. Hiszen elveszti a mun -
kahelyét. Amit, gondolom, szeret, mert
azért csinálja. A másik: kapóra jött ne -
ki a dolog. Így hősként jöhet ki egy o lyan
dologból, ami más körülmények kö zött
esetleg bilinccsel járt volna.

A hiszti lángorkánja sokkal na gyobb,
mint amilyen képet sikerült festenem
róla. Nem említettem az ország min den
kocsmáját bezáratni kívánókat, az épí -
té szeket szidalmazókat, a klubok titkos
üzelmeit leleplező, amúgy klubfüggő ce -
lebeket stb. Lehet, nem is kell őket em -
legetni. Lehet, csak le kéne húzni őket az
információs vécén, mint a szart. Fele lős -
séggel teljesen. És azokra figyelni, a kik
teszik a dolgukat. És nem érnek rá hor -
monálisan lángolni.

(Szántai János / foter.ro)

Erdélyi Értéktár.
– Érték, ami összetart –
A mag yar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok o lyan

megőrzendő és egyedülálló nemzeti kincsek, amelyek ezer szál lal kö -
tődnek tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz, kultú ránk hoz, és 
amelyekhez mi magunk is ezer érzelmi szállal kötődünk.

A mag yar, s ezen belül az erdélyi ér -
téktár, legyen akár egy sima nyom ta -
tott papírlap – amiként azt Hegedüs
Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügy -
vezető al elnöke a minap megfogal maz -
ta –, mindenképpen a közös emlékezet
lenyomata: arról szól, hogy mi az ami
meghatároz bennünket, erdélyi ma gya -
rokat. Mi az a hozomány, aminek alap -
ján azt mondhatjuk, lám, nem éltünk itt 
hiába ezer évig.

Természetes igény, hogy ezeket az ér -
tékeket rendszerbe soroljuk, lajst ro moz -
zuk.  És az is természetes, hogy érték tár
nem csak egy van. Mert más dolgokat a -
kar megőrizni Szatmár – és más dol go -
kat a Nagybánya környéki Bánya vi dék.

Előbbinek lehet a szatmárhegyi pá -
lin ka, vagy az ecsedi láp a fontos – a -
mely nek helyreállításáért évek óta küz -
de nek a természetvédők –, vagy anyaor -
szá gi oldalon a szatmárcsekei csó na -
kos fejfás temető – amelynek eredetére 
máig nincs egyértelmű magyarázat.

U tóbbinak talán a koltói Pető fi-ro -
mantika, az itteni sajátos bányász hie -
delem- és mondavilág jelent nagyobb
értéket, a Hollósy-féle festőiskola, vagy
hát igen… khm… a „piros kupolás” re -
formátus templom, amelyből olyannyi -
ra csak egy van ezen a világon, hogy
ezerszám köszön vissza nagybányai
festők műveiről, azok szinte kötelező
motívumaként.

Minden közösségnek vannak ér té -
kei. Melyeket nem csak meg kell
őrizni és másokkal is megismertetni,
de hasz nálni is kell őket. Élni is kell
velük.

A Kriza János Néprajzi Társaság –

a mag yar Földművelésügyi Miniszté ri -
um megbízásából – felvállalta az Er -
délyi Értéktár létrehozását, ezen belül
legfontosabb feladataként a mag yar
nem zeti értékfeltáró és értékmegőrző
mozgalom erdélyi elindítását, népsze -
rűsítését, megszervezését és szakmai
felügyeletét.

Konferenciák, kiállítások, népszerű -
sítő rendezvények megszervezése, ismer -
tető anyagok előállítása és terjesztése,
képzések, rendszeres konzultációk ré -
vén épülne ki lassan az az értékgyűjtő
hálózat és mozgalom, melynek első ál -
lomására vidékünkön 2015. no vem ber
12-én, csütörtök délután 18.00 órá tól
kerül sor a Teleki Mag yar Házban!

Az eseményen a Kriza János Nép -
rajzi Társaság képviselői a helyi  ma -
gyar értékekre kívánják ráirányítani a
civil szervezetek, az érdeklődő hall ga -
tó ság figyelmét: ismertetik az érték fel -
tá ró mozgalom elindításának és mű köd -
tetésének jogi hátterét, az értékgyűjtés
és az értéktár építés célját, bemutatnak
már működő kezdeményezéseket, hely -
színi beszámoló és szórólapok segítsé -
gé vel ismertetik ezek eredményeiket. A 
jövőben pedig szakmai és módszertani
segítségnyújtást biztosítanak azokak a
civil szervezeteknek, amelyek vállal ják
helyi, megyei és táji értékek felkuta tá -
sát, szakszerű dokumentálását, érték tá -
rak ba történő rendezését és ezeknek az
értékeknek a helyi közösségek min -
den napjaiba történő beépítését.

A pro gram egyik legfőbb üzenete:
még a legkisebb közösségeknek is van -
nak értékei, függetlenül attól, hogy hány
tagja van, hol, milyen vidéken talál ha -

tó, milyen hírnévvel, vagy vonzerővel
rendelkezik. Így minden településnek van
esélye arra, hogy értékfeltáró mozgal -
mat indítson s kialakítsa saját ér ték tá rát.

Szeretettel várunk az eseményre
pedagógusokat, lelkipásztorokat, kép -

zőművészeket, civil szervezetek kép -
viselőit, helytörténet iránt érdeklődő 
embereket, diákokat, minden ked ves
érdeklődőt! Legyen az érték, ami ösz -
sze tart min ket

 (TMH / Dávid Lajos)

Téglajegyek a Teleki-házért! 
Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik az elmúlt kö -
zel másfél évben téglajegyek,
Nagy bánya-pólók, vagy Nagy bá -
nya-bögrék vásárlásával segí tet -
ték a Teleki Mag yar Ház fel ú jí -
tási munkálatait!

Legutóbbi támogatóink: Szopri
György, Nagybánya – 10 lej (egy sze -
rű téglajegy), Szopri Valéria, Nagy -
bá nya – 10 lej (egyszerű téglajegy),
Vincze-család, Nagybánya – 300 lej (a -
rany téglajegy), Vincze-család, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst téglajegy), Papp-
 család, Nagybánya – 10 lej (egyszerű
téglajegy/póló ráadás), Schnei der- csa -
lád, Nagybánya – 60 lej (6 db. egy sze -
rű téglajegy), Papp-család, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű téglajegy/póló
ráadás), Barkóczi János, Nagybánya
– 50 lej (bronz téglajegy), Asztalos
Szilvia, Nagybánya – 100 lej (ezüst
téglajegy), Harangi Gyöngyi, Kana da,
Mon treal – 40 lej (4 db. egyszerű tég -
lajegy/póló ráadás), P.T., Nagybánya 
– 100 lej (ezüst téglajegy), Vári Il di -
kó, Nagybánya – 20 lej (2 db. egy sze -
rű téglajegy), Treitli Katalin, Bu da pest
– 20 euró (ezüst téglajegy), Rényi Fe -
renc, Bu da pest – 20 euró (ezüst tég -
lajegy), Treitli Ferenc, Bu da pest – 10 
euró (bronz téglajegy), Asztalos Gá -
bor, Nagybánya – 100 lej (ezüst tég -
la jegy), Ludmann Ildikó, Nagybánya 
– 300 lej (arany téglajegy)..

Rövidesen egy időre leállunk a
mun kálatokkal, már csak az utcai kő -
fal tetőzete kell megújuljon és meg -
kopott kiskapunk kap egy friss fes ték -

réteget. Jövőre folytatjuk! - ha to vább -
ra is mellettünk állnak, ebben biz to -
sak vagyunk -, legfeljebb az a kérdés, 
hogy az udvari homlokzattal, vagy a
faragott nagykapu helyreállításával,
restaurálásának befejezésével lépünk 
tovább 2016-ban. Addig is kö szön jük
Blaskó István vállalkozónak, Mol -
do ván Ignácnak, Paskucz István -
nak és csapatának, a Beth len Gá bor 
Alapnak, mindenkinek aki a terve zés-
 kivitelezés folyamatában közre mű kö -
dött, az eddigi és ezutáni segítséget!

Kérjük támogassák továbbra is
téglajegy vásárlásával az é pü let
felújítási munkálatait! Rész le tek
és információk: telekihaz.erdely.
org/a-teleki-mag yar- haz- 2/
teglajegy/, valamint az intéz mény
irodájában és telefonszámain!

Téglajegyeket 10 LEJES (egy sze -
rű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100
le jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75
euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyé mánt) címletekben lehet vásárol ni.
Támogatóink nevét feltüntetjük in ter -
ne tes oldalainkon, s rendszeres időkö -
zönként kisorsolunk néhányat az er re 
a célra felajánlott csodálatos műal ko -
tá sokból, Kása Dávid, Bitay Zol tán, 
Kovács Bertalan, Szántó And -
reász, Győri Sánta Kinga, Kond rák
Matyikó Margit, Vassy Erzsébet,
Boar Szil via, Murádin Lovász No -
émi, Láng Eszter, Potyók Tamás,
Bar kóczy Ve ro nika, Gonda Zol tán,
Pavluk Gábor és Sütő Petre Ro zá -
lia munkáiból.

Dávid Lajos, Teleki Mag yar Ház



Nálunk van Európa
19. legjobb étterme

19. helyen szerepel a bukaresti the
ART IST étterem a legjobb európai ét -
ter mek listáján, amelyet a Tripadvisor
oldal felhasználóinak értékeléséből ál -
lí tottak össze. A the ART IST Face book-
 posztja szerint ez az első alka lom,
hogy romániai étterem elnyeri a Tri -
pad visor Trav eler’s Choice Award-ját. 
Az európai (és így a világ-) ranglistán a 
spanyolországi Lasarte-ban található
Mar tin Berasategu nevű étterem van
el ső helyen. Magyarországi étterem
nem került a toplistákra. A Tripadvisor 
amúgy egész Best of 2015 összeállítást 
közölt a legnépszerűbb hotelekről, lát -
ványosságokról, városokról, szigetek -
ről stb. A többi kategóriában nem ke -
rültek top 25-be romániai helyszínek
vagy nevezetességek, de például hote -
lekről vagy városokról készült külön
romániai rangsor is. Az európai hote -
lek között egyébként a budapesti Four
Sea sons végzett az első helyen.

Ilyen a házasodási kedv
Európában és Erdélyben

Havasalföldön inkább házasodnak
a párok, mint Székelyföldön, de Ma -
gyar országon még hozzánk képest is
nagyon le vannak maradva házasodási
kedvvel - derül ki az Eurostat hónap
elején kiadott évkönyvéből, aminek az
egyik érdekes statisztikája az európai
házasságtérkép. Ez azt mutatja, hogy
mekkora a házasságok aránya az adott
területen a bejegyzett élettársi kapcso -
latokhoz, a kölcsönös megegyezésen
ala puló együttélésekhez és az egy szü -
lős családokhoz képest. Minél sötétebb 
a térképen egy terület annál nagyobb
arányban alapszanak házasságon az
adott területen a családok. A térkép a
NUTS 3 régiókra - ami Románia ese -
tében a megyéket jelenti - bontva mu -

tat ja az adatokat. A térkép interaktív
változatából (ec.europa/eurostat/sta tis -
ti cal-at las/gis/viewer/#) az is kiderül,
hogy Kovászna megyében 77,4 szá -
zalék, Hargita megyében 77,9%, Ma -
ros megyében 78,5%, Kolozs megyé -
ben 80,5%, Bihar megyében 79,6%
míg Szatmár megyében 80,5% a há -
zas ságok aránya. A gyerekeket egye -
dül nevelő szülők aránya egyébként
minden romániai megyében 6 és 10 szá -
zalék között van. Ennél érdekesebb
viszont az elváltak/özvegyek aránya.
Erdélyben a legkevesebb válás Besz -
ter ce-Naszód megyében van, 11,9% az 
arányuk. Kovászna megyében 12,6%,
Hargita megyében 12,3%, Maros me -
gyében 13,3%, Kolozs megyében
12,9%, Bihar megyében 13,9%, míg
Szatmár megyében 14%. Érdekesség,
hogy az EU-ban Magyarországon az
egyik legmagasabb az elváltak/öz ve -
gyek aránya. Szinte minden megyéjé -
ben 18 százalék felett van az arányuk.
Hasonlót az EU-ban csak a balti orszá -
gokban tapasztalni. Európában Lettor -
szágban a legalacsonyabb a házasok
ará nya, míg Görögországban a legma -
gasabb.

Szex nélkül állítólag
százötven évig is

elélhetünk
Alex Zhavoronkov, egy Nagy-Bri -

tanniában élő orosz öregségkutató tel -
jes meggyőződéssel állítja azt a nem
túl meggyőző elméletet, hogy a hosszú
élet titka a teljes absztinencia. A kutató 
a Daily Mailnek beszélt valami kuta tá -
si eredményeiről, amelyek szerint az
em berek százötven évnél is tovább él -
nének, ha lemondanának a szex min -
den formájáról. Ő maga úgy nyilat ko -
zott, hogy egyáltalán nem tervez meg -
halni. A kutató úgy látja, hogy a sze xuá -
lis kapcsolatok lecsökkentik az em ber
energiáját és csak problémákat okoz -
nak. Zhavoronkov azt is hozzátette,
hogy a hosszú élet titka a szexmentes
élet mellett a mindennapi mozgás és a
csak zöldségeken és gyümölcsökön
ala puló étrend is. Ezzel szemben Mo -
nica Belluci olasz filmsztár éppen a na -
pokban jelentette ki, hogy a hosszú élet 
titka a szex, a friss zöldségek, a mérsé -
kelt ivás és a sok kacagás. (mediafax)

Kiderült, hogy a méhek
imádják a koffeint

A mézelő méheket jobban csábítja a 
koffeines nektár, mint az akár azonos
minőségű, de koffein nélküli, és ezt
bizonyos növények ki is használják –
állítják új tanulmányukban a Sussexi
Egyetem tudósai. Egyes növények a
nek tárjukban megjelenő másodlagos
összetevő, mint a koffein segítségével
képesek lehetnek arra, hogy becsapják
a méheket, és elnyerjék lojalitásukat,
noha esetleg nem a legjobb minőségű
táplálékot biztosítják számukra – ma -
gya rázta Mar ga ret Couvillon, a Susse -
xi Egyetem kutatója. A koffein afféle
drogként működik: odavonzza a méhe -
ket a nem túl jó minőségű nektárhoz is. 
A becsapott méhek pedig szépen gyűj -
tik a nektárt – tette hozzá kollégája,
Roger Schürch. Korábbi tanulmányok
már bizonyították, hogy a méhek kof -
fein hatására jobban tanulnak és emlé -
keznek illatokra. Az eredmények arra
utaltak, hogy a jutalmazásnak van sze -
repe a méhek agyában. Couvillon el -
mondta, hogy sok virágos növény nek -

tárja tartalmaz alacsony koncentrá ció -
ban koffeint. A kutatás során a méhek
viselkedését vizsgálva megállapítot ták,
hogy a koffeintartalmú nektárból a mé -
hek többet gyűjtöttek, és társaikat is rá -
vették jellegzetes táncukkal, hogy gyak -
rabban repüljenek a koffeines nektárú
növényhez. Szívesebben tértek vissza
a méhek azokhoz a helyekhez, ahol
kof feines nektárt találtak, még akkor
is, amikor a táplálékforrás már elapadt. 
A koffeint szürcsölő méhek kevésbé
igyekeztek más forrásokat keresni – is -
mertette a tanulmányt a phys.org por -
tál. A tapasztaltak alapján a kutatók egy
olyan modellt állítottak fel, amely arra
utal, hogy a koffeines nektár miatt csök -
kenhet a kolóniák méztermelése, ha a
növények csökkentik nektárjuk édes -
sé gét. A kutatás eredménye aláhúzza,
hogy a növények és beporzóik érdekei
nem mindig vannak összhangban egy -
mással. A tudósok szerint érdemes len -
ne kideríteni, hogy a koffeinen kívül
más összetevők hogyan hatnak a mé -
hekre. „Lehetséges, hogy a kémia nép -
szerű módja annak, amivel a növények 
felülkerekednek a beporzóikon” – vé -
lekedett Couvillon. 

Szerelem és gyűlölet
VÍZSZINTES: 2. “A gyűlölet és a

szerelem a bennünk ...” (Thomas
Hobbes). 13. A végén teremt! 14. Ősi
baszk labdajáték. 15. Katonának visz.
16. “Nézd meg az anyját, vedd ... lá -
nyát.” 18. Esküvőn ritkán hallható! 19. 
Vés. 21. Német író (Thomas). 22. A
földre helyező. 24. Tolltöltelék! 26.
Be akad! 27. Freyr, germán isten egyik
mellékneve. 28. Hozzátartozó. 29. Ma -
jombeszéd. 30. Null-null. 31. A gép -
ko csi része. 32. Beárad! 33. Káté! 35.
Csónakgerinc. 37. Ste phen King regé -
nye. 38. Plédet terít rá. 40. Serdülőkori
hangváltozás. 43. Ab ...; a kezdetektől.
45. A török szultán rendelete. 46. Ze -
nedarab! 48. Chilei költő (Pedro de).
49. Keddi napok! 50. Állóvíz. 51. Tan.
53. Soha, némán! 55. Kálium, kén és
oxigén vj. 57. Űrmérték. 58. Japán
rizs bor. 60. Mi ...?; Sam uel Beckett

mű ve. 61. Jár neki. 62. Kirakat. 63.
Ha jóépítésre alkalmas fa. 65. Temes -
partok! 66. Iráni város. 67. Foghús. 68. 
Zeneszerző (Ferenc). 70. Az egyik
pin cér. 73. Személyes névmás.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. ...-szomjan; kime -
rülten. 3. Kettő előpattan! 4. Egy ... Ar -
thur király udvarában (Mark Twain).
5. Előtag: olaj-. 6. Név (fr.). 7. Beható!
8. Bicikliző (tréf.). 9. Kétes sor! 10. Az 
örök város. 11. Időmérő eszköz. 12.
Disznócomb. 17. Tolvajnyelv. 20. Le -
mezt kezel. 23. Forró égövi babér fé le -
ség. 24. Messzire. 25. Néma tanú! 28.
Tarlórész! 29. Madagaszkári félma -
jom. 31. Véka ... rejt; leplez. 32. Enyv -
vel beken. 34. A Tiszába siet! 36. Szi -
get (fr.). 38. Rin-...-...; hollywoodi ku -
tyasztár. 39. Rock ... roll; tánc. 41. Szá -
jat szélesre nyitó. 42. Darabjaira hull.
44. Határozórag, a -ről párja. 47. Táp -
lál. 51. Nem engedélyez. 52. Beverő!
54. Mata ...; kémnő volt. 56. Szláv nép.
57. Elek! 58. Könnyen eltörik a mécse -
se. 59. Kunta ...; egykori tévésorozat
hőse. 61. Testvérpár jelzője lehet. 62.
Isten veled! (lat.). 64. Északi férfinév.
66. Súlymérték volt. 69. A pincébe. 71. 
Vonalzóféle. 72. Szemben vannak!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei ötödik lapszáma
Tartalmából:
• Beszámoló a XXIV. EKE Vándor -

táborról
• Születőben Erdély nagy túra köny ve
• Forrásmentés Erdély-szerte
• Háromszéki Teljesítménytúra
• Baj-ország bajadérjai, avagy a

„leg bajosabb körút”
• A torjai Büdös-barlang
• Érts a felhők nyelvén
• Építészeti örökség Kibédtől Kele -

mentelkéig
• Siegmeth Károly, a Gutin-vidék

haj dani jelese
• 75 éve született Kristó András
• A tinóruk híres nemzetsége
Az EKE kéthavonta megjelenő, természetjárás, honismeret és környe zet -

védelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gutin Osztályánál,
a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrá -
cia Központban!
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A mag yar parlamenttől
a Kilimandzsáróig

Teleki Sámuel kalandos élete
Százhetven éve, 1845. no vem ber 1-jén született Teleki Sámuel, a

19. század másik nagy Afrika-utazója. 1888-ban Teleki és barátja,
Lud wig von Höhnel fedezte fel a Ru dolf trónörökösről, valamint a
feleségéről, Stefániáról elne ve zett tavakat.  

Erdélyi grófi családból származott,
dédapja erdélyi kancellár volt. A Ma -
ros- Torda vármegyei Sáromberkén (ma
Dumbrăvioara) látta meg a napvi lá got,
iskoláit magánúton végezte. A Debre -
cen ben letett érettségi után Göttin gen -
ben és Berlinben hallgatott állam tu do -
mányt, gazdaságtant, ásványtant, geo ló -
giát, földrajzot. Tanulmányainak befe -
je zése után katonai szolgálatba lépett,
1881-től országgyűlési képviselő volt,
barátjának tudhatta Rudolf trónö rö köst,
akivel többször vadásztak együtt.

1885-ben Afrikába indult vadászni,
és Rudolf - aki szerette volna, ha a Mo -
narchiának sikerül afrikai gyarmatot a -
lapítania - rábeszélte: vigyen magával
térképészt, és derítse fel Kelet-Afrika
akkor még ismeretlen vidékeit. Így lett
az expedíció tagja a trónörökös jacht -
ján szolgáló pozsonyi Lud wig von Höh -
nel, akivel Teleki csak 1886 őszén ta -
lál kozott Zanzibárban. A vidékről egyi -
kük sem tudott sokat, Höhnel helyben
tanult meg szuahéli nyelven, s kerített
egy tapasztalt vezetőt, aki hallott vala -
mit egy távoli nagy tóról. Amikor 1887 
januárjában útra keltek a tengerpartról
a földrész belseje felé az expedíció in -
kább hadjáratnak tűnt, hiszen a 18 ton -
nányi felszerelést és csereárut 300 te -
herhordó vitte. Az út még a vártnál is
nehezebbnek bizonyult: teherhordóik el -
szökdöstek, így veszett nyoma a köny -
veket és térképvázlatokat tartalmazó
ládájuknak is, a helyi törzsfőnökök föld -
jén csak bőséges ajándékok ellenében
haladhattak át.

Afrika legmagasabb hegye, a Kili -
mandzsáró lábához 1887 júniusában ér -
keztek meg, menet közben összetű zés -
be keveredtek a vameru törzsel. Itt több
hónapos pihenőt tartottak, vadásztak,
felderítették a környéket. A Kilimand -
zsáró megmászására, fittyet hányva az
esős időszakra, június 9-én indultak. Né -
hány nap alatt az őserdei elefánt csa pá -
sokon 2700 méter magasságig jutottak, 
ezután már nyílt terepen kellett egyre
feljebb hatolniuk. A jéghideg eső hát -
rál tatta őket, a két csúcs közti 4220 mé -

ter magasan fekvő nyergen már mínusz 
11 fok volt. Höhnel 4960 méternél visz -
szafordult, de a kiváló erőnlétnek ör -
vendő Teleki folytatta az utat, és 5310
méternél, első európaiként elérte a hó -
határt. (A hegység 700 méterrel ma ga -
sabb Kibo csúcsára 1889-ben Hans Me -
yer jutott fel.)

Készleteiket feltöltve július végén
indultak tovább, s viszonylag békés kö -
rülmények között haladtak át a maszá -
jok területein. Teleki itt varázsló hírébe 
keveredett, mert rakétákkal esőt csi nált,
hírnevének később nagy hasznát vet -
ték. A harcias kikujuk földjén viszont
már folyamatosak voltak az összetű zé -
sek, de a puskák biztosították számuk ra
a fölényt. Teleki végül valóságos bün -
te tőexpedíciót indított, 50 falut gyújta -
tott fel, ezernél több állatot hajtatott el.
Ezután békén hagyták őket, és ők a te -
rü letet elhagyva, október elején elen ged -
ték a foglyokat.

Teleki 1887. október 17-én a Kenia
(Kenya) hegy megmászására indult. A
rossz idő és hideg miatt csak 4680 mé -
terig jutott, de így is magasabbra, mint
addig bárki (az 5200 méteres hegyet
1899- ben hódították meg). Az expe dí -
ció a hónap végén elérte az addig feltér -
képezett terület határát, innen térkép nél -
kül kellett továbbhaladniuk. Mielőtt elin -

dultak volna, Teleki rengeteg állatot ej -
tett el, hogy biztosítsa élelmüket. Az is -
meretlen, sivatagos vidéket átszelve a
Baringo-tó mentén, a Nyiro hegy lábát
megkerülve keresztezték az Egyen lí tőt,
út közben négy emberük szomjan halt.

Vezetőket fogadtak fel, és 1888. már -
cius 10-én első európaiként pillantot ták
meg a bennszülöttek által Fekete- tó ként
emlegetett titokzatos tavat. A hatalmas 
tavat (Afrika ötödik legnagyobb belvi -
zét) Rudolf trónörökösről nevezték el,
ma Turkana-tó a neve. A közelben egy
alig 600 méter magas, működő tűzhá -
nyót is találtak, amelyet Höhnel Te le -
kiről nevezett el, a tó déli partján pedig
egy tűzhányó Höhnel nevét kapta. A si -
vár tájon tovább haladva jutottak el a
bennszülöttek által emlegetett kisebb,
sós vizű tóhoz, amelyet Rudolf felesé -
gé ről Stefánia-tónak neveztek el (ma
Csev-Bahir). Az esős évszak közeledte 
és teherhordóik ellenkezése miatt in nen
visszafordultak, s nagy nélkülözések, é -
hezések közepette 1889. október 24-én 
érkeztek meg a tengerparti Momba sá ba.

Az út során háromezer kilométert tet -

tek meg Afrika ismeretlen részén, gaz -
dag állat-, növény- és néprajzi gyűj te -
ménnyel, jelentős fotóanyaggal tértek
haza, ők voltak a tudományos fény ké -
pe zés úttörői. Teleki, aki a költségeket
magánvagyonából fedezte, csak egy rö -
vid cikket publikált az expedícióról, an -
nak részletes történetét Höhnel írta meg.
Jó barátok maradtak, Teleki minden év -
ben vendégül látta Höhnelt Sáromber -
kén. Teleki 1893-ban Indiában, Jáván,
Szumátrán és Borneón is járt, 1895- ben
ismét megkísérelte a Kilimandzsáró
meg mászását. Munkásságért számos ki -
tüntetést kapott, 1894-ben a Mag yar Tu -
dományos Akadémia tiszteleti tagjá nak
választották, 1897-ben valóságos bel -
ső titkos tanácsosi címet kapott. Az el -
ső világháború alatt, 1916. március 10-
 én Budapesten halt meg, Sáromberkén, 
a családi kriptában helyezték örök nyu -
galomra. Teleki Sámuel - Mag yar Lász -
ló mellett - a 19. század másik nagy
Afrika-utazója, Érden általános iskola, 
Kenyában turistaház, tengerszem és több
növény viseli a nevét.

(mult-kor.hu)

Meghalt a politikus, aki véletlenül
lebontotta a berlini falat

Életének 86. évében meghalt Günter Schabowski egykori NDK- s
pártfunkcionárius – közölte vasárnap az elhunyt özvegye. Günter
Schabowski tartotta a berlini fal ledöntésének közvetlen előz mé nye -
ként számon tartott sajtótájékoztatót. 

Az újságíró-politikus volt az egy ko ri
NDK-s állampárt, a Német Szocialista
Egységpárt (NSZEP) vezetése azon igen
kevés tagjainak egyike, akik 1989-ben
reformokat szorgalmaztak, és a rend -
szer váltás után elismerték a pártállami
rendszer bűneit. Günter Schabowski a -
zonban nem ettől vált világhírűvé, ha -
nem attól, hogy az NSZEP Központi
Bizottságának (KB) tájékoztatáspoli -
tikai titkáraként ő tartotta 1989. no -
vem ber 9-én este az NDK fővárosából, 
Kelet-Berlinből a televízióban és a rá -
dióban élő adásában közvetített sajtó -
tájékoztatót, amelynek témája a kül föld -
re utazást és kivándorlást szabályozó
előírások lazítása volt.

A KB-titkár a nemzetközi sajt óér te -
kezletén bejelentette, hogy megnyitják 
a határokat, a Nyugat-Berlinbe vezető
átkelőhelyeket is. Az intézkedést csak
másnaptól és rendőri engedélyhez köt -
ve tervezték bevezetni, de egy olasz új -
ságíró kérdésére figyelmetlenségből azt
válaszolta, hogy az azonnal hatályos.
Günter Schabowski bejelentésének ha -
tá sára kelet-berliniek tízezrei özön löt -

tek a határátkelőkhöz, hogy átjussanak
Nyugat-Berlinbe. Az NDK-s határő rök
tanácstalanok voltak, mert semmilyen
utasítást nem kaptak, végül aztán nem
sokkal éjfél előtt a tömeg nyomására a
Bornholmer Strassén megnyílt az első
átkelő, és ez végérvényesen elvezetett a
berlini fal leomlásához, egy évvel ké sőbb

pedig Németország újraegyesítéséhez.
Günter Schabowskit 1990-ben KB-

 tagsága miatt kizárták az NSZEP utód -
pártjából, a Demokratikus Szocia liz mus
Pártjából (DSZP). A berlini tarto má -
nyi bíróság 1997-ben több egykori párt -
funkcionáriussal együtt bűnösnek mond -
ta ki emberölésben és három év sza -
badságvesztésre ítélte a berlini falnál
érvényben volt tűzparancs miatt. Gün -
ter Schabowski elismerte erkölcsi fe le -
lősségét és letöltötte büntetését. Gün ter
Schabowski a rendszerváltás után újság -
íróként dolgozott. (mult-kor.hu)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

tet életébe! Adjon célt a jövőnek!
Mind ehhez nem kell több, mint az
Erdélyi Kárpát- Egye sület 2016-os fali -
naptárának beszerzése. A kiadvánnyal
ugyan is otthonába költöznek Erdély
legszebb hegyei. Ha kedve kere kedik,
a Rozsda-szakadékban ta lálhatja ma -
gát, de kiruccanhat a Bucsecsbe, a Re -
tyezát-hegy ség be is. Rákacsinthat Isten -
székére, láthat kéményeket és foga -
kat..., de ki ne hagyja a Hagymás-
 hegy séget, el ne felejtse megcsodálni a Csukást! Mindehhez csupán a naptárt
kell végigforgatnia. Visszaemlékezhet a túrákra, és ha van olyan hely, ahol
még nem járt, a közeljövőben beter vez heti. Látja, ilyen egyszerű, hogy
színes, lendületes célja legyen életünknek. De cél lehet az is, hogy másokat
meg örvendeztessünk. És immár erre is megvan az eszközünk.

Keresse a falinaptárt az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó
szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrácia Központban!

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Ezért nyűgösebbek
 a férfiak betegen

Fej- és torokfájás, köhögés, orrfolyás – a megfázás és in flu enza tüne -
teit a hűvösebb időszakokban gyakrabban tapasztaljuk. Általános véle -
ke dés, hogy a férfiak nehezebben viselik a betegségeket: de miért nyű -
gö sebbek, és tényleg több törődésre vágynak ilyenkor mint a nők? Ér de -
kes eredmények születtek egy nemzetközi kutatás során, amelyből töb -
bek között az is kiderült, hogy egy-egy megfázás esetén gyakran az apu -
kák maradnak otthon a gyerekükkel.

A meghűléses időszak gyakran
komoly kihívás elé állítja a csalá do -
kat. Előfordul, hogy a szülők betegen
kénytelenek munkába menni és az is
problémát okozhat, hogy ki maradjon
otthon az ágyat nyomó gyerkőccel. A
Wick Pharma GmbH 2014-ben készí -
tett nemzetközi kutatása cáfolta a fel -
té telezést, miszerint a beteg gyere -
kük re csak az anyák vigyáznak. A ma -
gyarországi adatokat tekintve egy-két 
napos megfázás esetén gyakrabban
maradnak otthon az apukák - szám
sze rint majdnem háromszor több al -
ka lommal, mint a párjuk. Ehhez azon -
ban az is hozzátartozik, hogy hosszabb
ideig elhúzódó betegségek esetében
egyértelműen az anyukák azok, akik
kényszerszabadságot vesznek ki.

Mi a helyzet a gondoskodó apukákkal akkor, amikor ők esnek ágynak?  Álta -
lá nos vélekedés, ilyenkor az urak nyűgösebbek, mint a hölgyek, de a felté tele -
zést némiképp árnyalják Dr. Kovács Viktória fül-orr-gégész, audiológus főor -
vos tapasztalatai, aki a praxisában gyakran találkozik a panaszaikat félvállról
vevő férfiakkal.

„A férfiak kevésbé veszik intő jelnek az első tüneteket, gyakran akár hetekig
is várnak az orvos felkeresésével, és ilyenkor már annyira előrehaladott állapot -
ban van a betegségük, hogy komolyabb gyógyszereket kell felírnunk. Így talán
ez indokolja azt a sztereotípiát is, miszerint a férfiak nyűgösebbek, ha megfáz -
nak” – osztotta meg tapasztalatait a szakember.

A 15 ország bevonásával, 15 000 fő részvételével készült felmérés arra is rá -
mu tatott, hogy a mag yar anyukákkal szemben az apukák ritkán hagyják el ma -
gukat annyira, hogy ne tudjanak dolgozni. A válaszadó édesapák közel 60 száza -
léka egy év alatt csupán négy, vagy kevesebb napot hiányzott a munkahelyéről
saját megfázása miatt, miközben a strapabíróbbnak gondolt anyukák közel 20
szá zaléka 10-20 napot is kihagyott. Dr. Kovács Viktória felhívta a figyelmet,
hogy mivel a felső légúti hurutok többsége fertőző, ilyenkor mindenképp java -
solt lenne az otthoni pihenés.

A kutatás arra is kitért, hogy mire vágynak az emberek leginkább megfázás
esetén. A megkérdezett anyukák és apukák is elsősorban a forró leveseket, ita -
lokat valamint az alvást jelölték meg. A férfiak szívesebben terelik el figyel mü -
ket tévézéssel vagy más egyéb tevékenységgel, míg az anyukák inkább csendre
vágynak. A családtagok gondoskodása azonban, legyen szó nőkről vagy férfiak -
ról mindenkinek jól esik egy-egy meghűlés idején. (szimpatika.hu)

Melyik a jó C-vi ta min?
Nagyon tömören fogalmazva: a természetes és lassan felszí vó -

dó.
A C-vitamint nyugodtan nevezhetjük testünk őrének. Nemcsak megerősíti az

immunrendszert a vírusok és baktériumok elleni harchoz, de maga is pusztítja a
kórokozókat. Kiemelkedően hatékony antioxidáns, fontos szerepet játszik a
számtalan súlyos betegséget okozó szabadgyökök pusztításában. Szervezetünk
nem képes C-vitamint előállítani, ezért jelenlétéről külön gondoskodni kell. 

Felnőtteknek a napi ajánlott mennyiség 90 mg, ami betegség esetén, vagy
megelőzés céljából kúraszerűen többszörösére emelhető. Nagy baj, hogy ez a vi -
ta min a vizelettel távozik is a testünkből, ezért folyamatos pótlásra szorul.
Nyilván sokak ideje, energiája nem terjed odáig, hogy táblázatokat böngészve,
narancsot facsarva töltsék a napjaikat, a nagy dózisok beviteléről nem is be szél -
ve.

Számukra előnyösek a C-vi ta min kapszulák, tabletták, porok stb a kínálat
végeláthatatlan. Épp ezért fontos kérdés, hogy melyik éri meg? 

Az egyik legfontosabb feltétel, hogy a vi ta min szervezetünkön ne csak “át -
szaladjon”, hanem a lehető legnagyobb mértékben felszívódjon, hasznosuljon.
Ehhez az kell, hogy a C-vi ta min természetes formában maradjon meg, vagyis
csipkebogyó, homoktövis, acerola stb. kivonatából készüljön. A leghatéko nyab -
bak azok, amelyek semmiféle adalékanyagot nem tartalmaznak, hanem egyedül
fermentált, természetes összetevőket. 

A vízben oldódó C-vitaminból szervezetünk felhasználja a szükséges
mennyi séget, majd a felesleget gyorsan üríti. Ezért lényeges szempont, hogy
lassan felszívódó C-vi ta min készítményt válasszunk, ami gyakorlatilag adagolja 
a szükséges mennyiséget. (egeszsegplazabudapest.hu)

 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 nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri antikváriumban.

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ   SZÓ  -   AZ   ÖN   LAPJA!



HIRDETÉSEK 2015. no vem ber 6.

• 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.

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

• Eladó a régi főtér környékén kis
családi ház 200 négyzetméter telekkel.
Irányár 38.000 Euró. Tel.: 0742794946.

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy éle -
té nek 68. évében a drága férj, apa,
nagyapa

HIRICS SÁNDOR
eltávozott szerettei köréből. Te me -
tése szombaton, no vem ber 7-én 12
órakor lesz a virághegyi temető ká -
polnájából. Nyugalma legyen csen -
des, emléke áldott. A gyászoló család.

„Csendesen alszik, megpihent
vég leg …”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

INCZE LÁSZLÓNÉ
született Balázs Rozáliát

84 éves korában, 2015 no vem -
ber 4-én az Úr hazahívta. Nyugodj
bé ké ben! Keresztlánya Ildikó és
sógora Ár pi. 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzünk a Hirics családdal
a drága öccs

HIRICS SÁNDOR
elvesztése miatti fájdalmában.
Nyugalma legyen csendes.
Edit, Béla és családjuk.

Fájdalomtól megtört szívvel bú -
csúzom szeretett öcsémtől,

HIRICS SÁNDORTÓL 
Őszinte részvétem a gyászoló

csa ládnak.
Gyászoló nővére és gyermekei

 MEGEMLÉKEZÉS

„Téged látlak egy felkelő nap -
ban, / A Te hangod hallom egy
cso dás madárdalban, / Téged látlak 
egy távoli hegyben, / Egy fényes
nap su gárban, egy hűvös esőcsepp -
ben. / Téged látlak, amikor felnyílik
a sze mem, / S ha álombamerülök,
újra Te vagy velem. / Mindig közel
vagy, mégis oly távol, / Én tudom
egyedül, mennyire hiányzol.”

Fájó szívvel emlékezünk

SZTRAKA FERENC

halálának első évfordulójára.
Emléked legyen áldott, nyu gal -

mad csendes. Gyászoló családod

„Addig vagy boldog, míg van,
aki szeret, / Aki bajban megfogja a
ke zed, / S hogy milyen fontos is volt
ő neked / Csak akkor érzed, ha
nincs már veled.”

Fájó szívvel emlékezem, no -
vem ber 4-én volt 6 hónapja, hogy
sze re tett édesanyám

KATONA ANNA
és no vem ber 12-én lesz 35 éve,

hogy szeretett édesapám,

KATONA VILMOS
örökre eltávozott
Áldott emléküket kegyelettel

őrzi szívében és álmuk felett imával 
őr kö dik bánatos leányuk Kati.

No vem ber 5-én volt három éve,
hogy szeretett feleségem,

RACOLTA OLGA JULIANNA
szül. Károlyi

örökre itthagyott. Emlékét
szívé ben őrzi férje, Racolta Nelu

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

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

Email: dludovicus@gmail.com.

Gyertek
táncházba, a

Teleki Házba!
No vem ber 9-én, hétfőn dél u tán

is szeretettel várunk Ben ne teket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (nép -

tánctáborosaink elsősorban!)
- 7,30-órától nagyok tánca

OKTATÓINK:

Kása Zsolt
és Kása Melinda

Vásárosnamény nov. 19-én 
0747017580 (Csoma Bea)

Tersánszky
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb no vem ber 10- -
én, ked den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

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.

Egyszervolt
Nagybánya

falinaptár, 2016-ra is!

....hogy karácsonyra
minden nagybányai
család otthonában

ott lehessen...
Várható megjelenés a de cem ber

19-20-i KARÁCSONYI VÁSÁR-ra!

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától,

a Teleki Házban!

Kézmíves Szombat
No vem ber 14-én 11-14 óra között

a Teleki Mag yar Házban!
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FORMA 1

Rosberg nyert Mexikóban
Nico Rosberg nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, Se bas ti an

Vettel kiesett, így a Mercedes német versenyzője átvette a má so dik
helyet a tabellán.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj előtt
már eldőltek a legfontosabb kérdések,
Lewis Ham il ton megvédi a címét, a -
hogy a Mercedes is. Ráadásul már a pi -
lótahelyek is elkeltek, így három fu tam -
mal a vége előtt kedélyes hétvége elé
nézett a száguldó cirkusz.

A mexikói verseny rajtja után Ros -
berg megtartotta az első helyet, Ham il -
ton ugyan igyekezett, de nem tudott csa -
pattársa elé kerülni. A második helyért
még harcban lévő Vettel a rajt után üt -
között Dan iel Ricciardóval, defektet ka -
pott és nagyon visszaesett.

Rosberg az első kerékcserék után is
tartotta három másodperces előnyét,
Kvjatnak a harmadik helyen esélye sem
volt felzárkózni az élen álló duóra. A
mezőnyben Valtteri Bottas és Kimi Räik -
könen egymásnak ütközött, utóbbi nem
is tudta folytatni a versenyt. A bírák
vizsgálták az esetet, de nem találtak sem -
mi szabálytalant.

A hajrában Vettel falnak csapta a Fer -
rarit, így Alonso és Räikkönen után a
harmadik világbajnokként búcsúzott.
Ham il ton ugyan beérte Rosberget, de
megelőzni nem volt esélye, a német nyer -
te a futamot. Rosberg ezzel megelőzte
Vettelt az egyéni tabellán, így újra a két 

Mercedes áll az élen.
A 30 éves Rosbergnek ez volt az i -

dei negyedik, pályafutása során pedig 12.
futamgyőzelme, s visszavette az össze -
tett pontverseny második helyét honfi -
társától, az ezúttal pont nélkül záró Se -
bastian Vetteltől (Ferrari).

A vb két hét múlva, Brazíliában foly -
tatódik az idény utolsó előtti verse nyé vel.

Mexikói Nagydíj:
1. Nico Rosberg / német / Mercedes

/ 1:42:35.038
2. Lewis Ham il ton / brit / Merce -

des / 1.954 mp h.
3. Valtteri Bottas / finn / Wil li ams- 

Mercedes / 14.592 mp h.
4. Danyiil Kvjat / orosz / Red Bull-

Renault / 16.572 mp h.
5. Dan iel Ricciardo / ausztrál / Red 

Bull-Renault / 19.682 mp h.
6. Felipe Massa / brazil / Wil li ams- 

Mercedes
7. Nico Hülkenberg / német / For -

ce In dia-Mercedes
8. Sergio Pérez / mexikói / Force

In dia-Mercedes
9. Max Verstappen / hol land / To -

ro Rosso-Renault
10. Romain Grosjean / francia /

Lo tus-Mercedes

11. Pas tor Maldonado / vene zue -
lai / Lo tus-Mercedes

12. Marcus Ericsson / svéd / Sau -
ber-Ferrari

13. Carlos Sainz Jr. / spanyol / To -
ro Rosso-Renault

14. Jenson But ton / brit / Mc La -
ren-Honda

15. Al ex an der Rossi / amerikai /
Marussia-Ferrari / 2 kör h.

(SamsungSport)

„Családként” futballozva 
verte a CFR a Steauát 

Megérte fagyoskodniuk a kolozsvári szurkolóknak vasárnap es te a
Gépész utcai stadionban: a Kolozsvári CFR – az idény legmeg győzőbb 
játékát nyújtva – 2-0-ra győzte le a bajnoki címvédő Ste a u át a
labdarúgó-Liga 1 16. fordulójában. 

Mint várható volt, a rangadó a meg -
lehetősen hűvös időjárás ellenére is né -
zőcsúcsot döntött, szemmel láthatóan
jó val többen látogattak most ki a sta di -
onba, mint a fellegváriak korábbi mecs -
cseire.

A pályán két eltérő játékstílust kép -
viselő együttes csapott össze: a Steaua
inkább a labdabirtoklásra épített, hosz -
szan passzolgattak az ellenfél térfelén,
mielőtt megpróbáltak ritmust váltani. A
CFR ezzel szemben inkább áten ged te a 
kezdeményezést a vendégeknek, ugyan -
akkor zártan védekezett, alig engedve
területet ellenfelének. A labda szerzé -
sek után pedig igyekeztek gyors el len -
tá madásokat vezetni.

Kezdetben még úgy tűnt, hogy a
vendégeknek áll a zászló, a vasutasok
ugyanis beszorultak saját térfelükre, csak
az első húsz perc után kezdtek veszélyt 
jelenteni a címvédő kapujára. A Steaua 
labdabirtoklási fölénye azonban tel je -
sen hiábavalónak bizonyult, ugyanis sem -
mit sem tudtak kezdeni a CFR hibátlan
védekezésével.

A 32. percben aztán ritka látványos
ellentámadást vezetett a kolozsvári csa -
pat. A saját térfélről indított akció so rán
kilenc passzal jutottak el a Steaua ka -
pujához, Lopes beadását pedig Vitor
Bruno gólra váltotta. A mérkőzésen e -
gyébként kevés volt az igazi gól hely -
zet: a vendégeknek mindössze egy erőt -
len, ka put eltaláló lövésre futotta. A túl -

oldalon viszont a csereként beállt Păun 
a 80. percben betalált egy újabb el len -
támadás végén. A CFR utoljára tíz éve
győzte le a Steauát hazai pályán – ak -
kor 1-0 volt a vége –, a kolozsvári szur -
kolótábor így érthetően hosszú perce -
kig éltette csapatát a lefújás után.

A bukaresti piros-kékek elismerték
a kudarcot. Csatáruk, Alexandru Chip -
ciu szégyenletesnek és megalázónak
nevezte azt, ahogyan játszottak. Greg ory
Tadé, aki egy szezonnal ezelőtt épp a
fellegváriak színeiben lett gólkirály, úgy
érzi, hogy a csapategység kopott meg a 
Steauánál, miközben a CFR „család -
ként futballozott”. A címvédő számára
amúgy rosszkor jött a vereség, hiszen a 
játéknap másik összecsapásán a Târgu
Jiu 2-1-re legyőzte a vendég Volun ta -
ri-t, és így megelőzte a bajnokot az ösz -
szetettben. További eredmények: Chiaj -
na – ASA 1 – 2, Petrolul – Iasi 1 – 2,
Astra – CSU 1 – 0. A forduló hétfőn a
Di namo–Viitorul (1 – 5) és Boto sani –
Temesvári Poli (1 – 1) meccsel zá rult.

A Hivatásos Labdarúgóliga a buka -
resti szórakozóhelyen történt tragédia
miatt kihirdetett országos gyász elle né -
re nem halasztotta el az összecsa pá so -
kat, de elrendelte, hogy azokat egyper -
ces néma részvétnyilvánítással kezd jék.
A Román Labdarúgó-szövetség a mecs -
csek előtti csendes tiszteletadást év vé -
gé ig fenntartja.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Győri sétagalopp, nagybányai
vereség a Bajnokok Ligájában 
A Győri ETO könnyedén nyert 29-21-re az osztrák Hypo NÖ

otthonában, miközben a Nagybányai HCM hazai közönsége e lőtt
kapott ki 22-20-ra a Rosztov Dontól, és ezzel sorozatban má sodik
vereségét szenvedte el a női kézilabda-Bajnokok Ligája cso -
portkörében. 

Aurelian Rosca edző szerint most
jobban működött a védelmük, mint
korábban a Larvik el len, de az első fél -
időben elkövetett hibáik, a kihagyott
ziccerek megbosszulták magukat.
„Re méljük, hogy majd Oroszor szág -
ban job ban játszunk” – tette hozzá a
szakember. A máramarosiak két pont -
tal csak a harmadik helyen állnak az
A előjelű kvartettben, ahol a Rosztov
Don (6 pont) és az eddig nyeretlen
Krim Mercator vendégeként 37- 21- -
re győző Larvik (4) előzi meg őket.

A C előjelű négyesben a Győr há -
rom forduló után négy pontnál tart. A 
mag yar bajnokságban legutóbb e züst -
érmes együttesre a szebb napokat is
megélt, nyolcszoros BEK-, illetve BL-
 győztes, Kovács Ferenc edzette Hypo

nem tudott veszélyes lenni. A Győr
gyorsan meglépett ellenfelétől, és já -
tékába még az is belefért, hogy a szü -
net után kissé alábbhagyjon a len dü -
lete, hiszen még így is kényelmes kü -
lönbséggel harcolta ki a győzelmet.

Eközben itthon a női élvonal szá -
mára a 10. fordulót rendezték. A hét -
végi eredmények: Rapid–Râmnicu
Vâl cea 32-34, Kolozsvár–Slobozia
26-21, Disznód–HCM Ro man 30-33, 
Sebes–Brassó 22-29, Brăila–Zilah 27-
 23. A Nagybánya–Craiova összecsa -
pást hétfőn játszották, a hazai pályán
játszó HCM 31 – 21 (17 – 11) a rány -
ban nyert. A férfiak bajnoksága je len -
leg a 2017-es világbajnoki selejt e ző -
mérkőzésekre készülő válogatott prog -
ramja miatt szünetel. 

Kínaiak vették meg a barcelonai focicsapatot
A kínai Rastar cégcsoport jelentős tu -

lajdonrészt vásárol a spanyol labda rú -
gó-bajnokságban szereplő Espanyol csa -
patát működtető gazdasági társa ság ban.

A hétfői bejelentés szerint a bar ce -
lo nai klub legalább 45,1, de legfeljebb
56 százalékos tulajdonrésze kerül a mo -
dellautókkal foglalkozó Rastar hon g -
kongi vállalatához. A vevő 78 eurós  egy -
ségáron, készpénzben vásárolja meg a
részvényeket, vagyis az üzlet össz ér té -
ke 14,3 millió és 17,8 millió euró  kö -
zött lesz.

A cég reméli, hogy a tulaj don szer zés
segítségével bővíteni tudja majd érde -

keltségeit az interaktív szórakoz tató i par -
nak sporttal kapcsolatos szektorában. 
Hozzátették: akár 45 millió euróval  is
növelhetik a spanyol élvonalban je len -
leg tizedik helyezett Espanyol költ ség -
ve tését. A kínai vállalatok mostanság
élénk érdeklődést mutatnak az európai
labdarúgás iránt: a múlt hónapban a
CEFC energetikai cég többségi ré sze -
sedést szerzett az egyik legrégebbi cseh
klubnak számító Slavia Prahában, az év
elején pedig a Dalian Wanda Group in -
gatlanipari vállalat vásárolt 20 szá zalé -
kot az Atlético Mad ri dot működtető gaz -
dasági tár saságban. (Origo)


