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Mentsük meg a
sárosmagyarberkeszi

és nagysomkúti
református

templomokat!
Krisztusban szeretett Testvérem! Ko -

vács Péter Zoltán magyarberkeszi refor -
mátus lelkipásztor vagyok. Lelki pász -
torként szolgálok Magyarberkeszen és
a hozzá tartozó leány egyházközség ben,
Nagysomkúton. Egyházközségeink lé -
lekszáma 352. Mindkét egyházközség
sa ját templommal rendelkezik, és mind -
kettő felújításra vár.

Magyarberkesz Nagybányától mint -
egy 20 km-re, a Dés felé vezető út kö -
zelében, Nagysomkúttól 3 km-re, egy
völgykatlanban fekszik. Ez az egykori
népes mezőváros neve egybeforrott a tő -
le nem messze levő Kővár törté nel mé -
vel, mert ez az Erdély és a történelmi
Magyarország határán fekvő vár őr sé -
ge rendszerint berkeszi lakosokból te -
vő dött össze.

A falu első okleveles említése 1351-
 ből való, és minden bizonnyal ebben az 
időben készült el temploma is, mely egy
mesterségesen kialakított dombra épült. 
A templom kezdetben római katolikus
volt. A reformáció elterjedéséről ezen a
vidéken csak közvetett bizonyítékaink
vannak.

Az egyházközség tulajdonában volt 
számadási, születési, házasságkötési és 
halálozási anyakönyvek 1688-tól marad -
tak fenn. A templom építésének idejét
nem tudjuk, de a templom szen té lyé nek
falán található három címeres papi ü lő -
szék a XIV-XV. században használt gót
stílusban készült. Palmer Kálmán Nagy -
bánya és vidéke című munkájában azt
írta a templomról: „Tiszta góth stílben
épült, szép arányú csúcsíves abla kok -
kal, merész hajlású boltíves mennye zet -
tel…kívül hat hatalmas támpillér biz to -
sítja szilárdságát.”

A templomot többször átépítették
(1696, 1701), és jelenlegi formája 1824-
 re lett kész. A templom padlója alatt több
befalazott kripta található, melyek kö -
zül egyet az 1939-ben szükségessé vált 
renoválás alkalmával tártak fel, de a temp -
lom cintermében még két bolthajtásos
kripta található. A 4 regiszteres orgo nát
Kerékgyártó István építette 1904-ben. A
templom műemlékvédelem alatt áll. 

Jelenleg a templom felújításának ter -
vén dolgozunk. (folytatás a 2. oldalon)

Szülőföldön
magyarul –

Megkezdték a
kifizetéseket!
Megkezdődtek a banki kifizetések a Szülőföldön ma gya -

rul pályázat nyerteseinek. Ez fokozatosan történik, októ ber
16. és de cem ber 20. között, mindig pénteki napon, a kö vet -
kező beosztással (a kezdőbetű a pályázó családnevének a
kezdőbetűje, ami nem mindig egyezik a gyermek nevével).

2015. október 16. – A, C, D; 2015. október 23. – B; 2015.
október 30. – E, F, G

2015. no vem ber 6. – H, I, J, L; 2015. no vem ber 13. – K;
2015. no vem ber 20. – M, N, O; 2015. no vem ber 27. – P, R, T;

2015. de cem ber 4. – S;
2015. de cem ber 11. – U, V, Z. 
Ez a beosztás azokra vonatkozik, akik már rendelkeznek OTP 

bankkártyával. Az új kártyások de cem ber 18-án kapják a pénzt.
Akiket a pályáztató valamilyen oknál fogva visszautasított

(hi ányos adatközlés, határidő átlépés, más ok), azokat a követ ke -
ző napokban levélben értesítik a döntésről.

A RMPSZ Arad Megyei Elnöksége

A költő visszatért
Különleges kulturális esemény helyszíne volt Koltó október 11-én, va -

sárnap. A helyi Agape Alapítvány által szervezett Petőfi-szavalóversenyt 
az igényesen felújított művelődési házban tartották. A főszervezők - Ben -
cze Béla, az Agape Alapítvány elnöke, valamint Bencze Zita, alelnök – a
ren dezvény céljai között a mag yar irodalom kiemelkedő alakjának nép -
szerűsítése mellett, anyanyelvünk ápolását, a tiszta, szép mag yar beszéd
iránti igény felébresztését, a felnőttek és a szépkorúak költészet iránti ér -
deklődésének ébrentartását jelölték meg.

A sikeres médiaközvetítéseknek kö -
szönhetően idén többen jelentkeztek a
versenyre, mint tavaly. A szépkorúak ka -
tegóriájában 18, a felnőttek cso port já -
ban 6 versenyző vállalta a nemes meg -
mérettetést. Erdélyország különböző ré -
szeiből, Aradról, Lippáról, Székely ud -
varhelyről, Déváról, Márama rosszi get -
ről, Nagybányáról és környékéről ér kez -
tek versenyzők Koltóra, de sokan jöt tek 
Magyarországról (Debrecenből, Tisza -
püs pökiből, a Hajdú-Bihar megyei Ba -
gamérról, Nagykerekiből) is.

A versenyszabályzatnak megfelelő -
en minden versenyzőnek két produk ci -
óval kellett közönség elé lépnie. Az el -
ső körben mindenki kötelezően egy Pe -

tőfi-verset vagy prózát adott elő, amit
egy szabadon választott mag yar vers el -
mondása követett a második fordu ló ban.

Különböző színvonalú produk ció kat
láthattunk, hallhattunk, de mindegyik
sza valaton átsugárzott a lelkesedés, a
bá torság és az őszinteség. Vesztesként
innen nem távozott senki, csak él mé nyek -
kel, lelki értékekkel gazdagodva. Őszin -
te csodálat illeti mindazokat, akik kö -
zönség elé álltak, és megosztották ve -
lünk versélményeiket. A vers mon dá sok
alatti meghitt csend, majd a kitörő taps -
vihar a szó varázsának hallgatókra tett
hatásáról tanúskodtak. Nemcsak jó elő -
adók vettek részt ezen a versenyen, ha -
nem nagyon jó hallgatók, egymásra fi -

gyelő, egymást értő és szerető kö zön ség. 
Ez onnan is látszott, hogy mikor a zsűri 
- döntését meghozni - félrevonult, a ver -
senyzők csak úgy spontánul, maguk szó -
rakoztatására Petőfi-dalokat énekeltek, 
vagy éppen saját költeményeket adtak
elő. Nem egy szokványos szava lóver -
seny zajlott, hanem visszatért közénk a 
költő, a vers, és otthon érezte magát
Koltón, mert örökre itt maradt, itt él
mindannyiunk szívében.

A szervezők átgondolt és alapos mun -
káját dicsérte az is, hogy egy hozzáértő 
és igényes zsűri értékelte a versenyzők
előadását: Kerékgyártó Kálmán, deb re -
ceni költő, a zsűri elnöke, Keresztúri Má -
ria, debreceni költő, Dávid Erzsébet, ma -
gyartanárnő, Moldován Blanka szín mű -
vésznő, Bartha Levente (folyt. a 7. old.)

 A sárosmagyarberkeszi
református templom

Hivatalos ünnep lesz
a Mag yar Nyelv

Napja Romániában is
A képviselőház plénuma keddi

ülésén a Mag yar Nyelv Napjává
nyilvánította no vem ber 13-át.

Az RMDSz képviselői és szenátorai
által idén tavasszal kezdeményezett tör -
vény lehetővé teszi, hogy Romániában
hivatalos úton is minden magyarlakta
településen méltón megünnepelhessék
a Mag yar Nyelv Napját és kulturális e -
se ményeket, pro gram-sorozatokat szer -
vezhessenek.

A törvény előírja, hogy az önkor mány -
zatok pénzösszegeket különíthetnek el
költségvetésükből a kulturális ese mé -
nyek lebonyolításának céljából és a köz -
szolgálati tévé és rádió beemelheti mű -
sorrácsába az eseményekről szóló tu dó -
sításokat. Ugyanakkor a mag yar tan -
nyelvű iskolák ünnepélyes keretek kö -
zött is megemlékezhetnek a Magyar
Nyelv Napjáról. (A maszol.ro nyomán)

Könyvbemutató
Szeretettel hívjuk és várjuk 2015. október 23-án
17.00 órakor a szinérváraljai kultúrház eme -
le ti termébe, ahol rövid kulturális műsor ke -

re tében bemutatásra kerül a

Szinérváralja - A héthegyű város
című hiánypótló

rendhagyó
monográfia.

A 220 fekete-fehér
és 20 színes oldalt

tartalmazó,
gazdagon

illusztrált kötet 25
lejes bevezető áron 
vásárolható meg a

helyszínen.
Ezúton is
köszönjük

támogatóinknak a
kötet kiadásához

nyújtott segítségét!

Koncsárd Ottó fotója
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Köszönet!
XI. Nagybányai HÁLÓ Találkozó

Köszönjük főtámogatóinknak: a Re -
novabis Alapítványnak (a német kato -
li kus egyház közép-kelet európai kato -
likus egyházat támogató szolidaritási ak -
ciója), a Szatmári Római-Katolikus Püs -
pökségnek a Világiak Irodája köz vetí -

tése által és az Elec tro Sistem Kft.-nek
(Elec tro Sistem Grup) – Blaskó István
igazgató úr által.

Köszönjük továbbá Ft. dr. Ágoston
Ferenc krasznabélteki plébánosnak, Bá -
lint Katalin és Fuci Judit vállal ko zók -
nak, Jelentschi Karolinának, Simai Évá -
nak - a Szatmári Egyházmegyei Cari tas
Szervezet Szt. Pál Központja munka tár -
sainak, Konrád Katalin partiumi régió -
vezetőnek, a Németh László Líceum if -
júsági kórusának (Fülöp Gábor kar nagy
vezetésével). 

Médiapartnereinknek: Bányavidéki 
Új Szó, Vasárnap, Emaramures TV és
TV Sighet, M1 Televízíó (KIRCH Pro -
duction), www. nagybanya.ro, www.halo.hu, 
www.szatmariegyhazmegye.ro ,
www.magyarkurir.hu. Köszönettel tarto -

zunk Mihá lik János és Pongrácz Panni
média referenseknek, a kik se gítettek a
ta lál ko zó meg örökítésében; há zigaz dánk -
nak: Ft. Szmut ku Ró bert plébános nak, 
és mindazoknak, akik bármilyen for má -
ban támogattak, részt vettek és hozzá -
járultak a XI. Nagybányai HÁLÓ Ta -
lálkozó sikeres megva lósításához. 

Nem utolsó sorban köszönjük Lu -
descher István alpolgármesternek, hogy
jelenlétével megtisztelte rendez vényün -
ket; valamint Msgr. Ft. Schönberger
Jenő megyéspüspöknek, hogy vállalta
a találkozó fővédnökségét. 

Isten áldása legyen mindnyá junk kal!

A szervezők nevében, tisztelettel:

Uglár Sándor, a Nagybányai Háló
Mozgalom főbogozőja

Mentsük meg a sárosmagyarberkeszi és
nagysomkúti református templomokat!

- folytatás az első oldalról -

A felújítási terv a kö vet kezőket fog -
lalja majd magába:

- A templom falainak statikai meg -
e rősítése és a falak repedéseinek meg -
szüntetése

- A jelenlegi nedves, salétromos, zöld
penészes vakolat leverése, és szellőző
vakolattal történő újravakolása

- A templom kő padlózatának res -
taurálása és kiegészítése

- Külső és belső drénrendszer kié -
pí tése

- A toronysisak 1824-es megva ló -
sí tási terv szerinti átépítése

Az építési munkálatok mellett ré gé -
szeti kutatások és feltárások is szük sé -
gesek, melyek a következőket foglal -
ják magukba:

- A szentély falán levő, való szí nű -
leg Szent Márton-freskó vakolat alóli

kiszabadítása, és konzerválása
- Szentségtartó fülke láthatóvá tétele
- A három címeres papi ülőszék egy

részének (jelenleg csak az ülőfülke egy 
része látható) vakolat alóli kimentése

- Az egykori gótikus mennyezet fa -
lak ban levő kőbordáinak láthatóvá té te -
le

- Szükség esetén a szentély alatt le -
vő kripta feltárása

- A kőpadló restaurálása és kiegé -
szítése

Az előzetes felmérések szerint a fel -
újítási terv ezen munkálatok magába
foglalását szem előtt tartva fog elké -
szülni. A felújítási terv építésre vonat -
kozó részének költségei megkö zelítő leg
6 000 euró (nem tartalmazza az ÁFÁ-t), 
mely magában foglalja a tervezés költ -
ségeit, valamint a statikai, biológiai és
geológiai szakvéleményeket is. A ré gé -
szeti kutatás és feltárás költségei elő ze -

tes számítások szerint megközelítőleg
3 000 euró.

Egyházközségünk a tervezés és ré -
gészeti kutatás költségeit saját forrás ból
nem tudja biztosítani. Bevételi forrá sa -
ink a hívek által befizetett egyház fenn -
tartói járulékból, perselypénzből szár -
maznak. Egyházközségünknek nincs é -
pület bérbeadásából származó jöve del -
me.

Azzal a reménységgel fordulok Ö nök -
höz, hogy támogatni tudnak törekvése -
inkben. 

Isten áldása és szeretete legyen Ö -
nökkel.

Egyházközségünk megnevezése az
ország nyelvén: Parohia Reformata Ber -
chez

Lej alapú bankszámlaszám:

RO40RNCB0186012510210001

Kapcsolat: Kovács Péter Zoltán lel -
kész, telefon: 0766 773 793

Testvéri szeretettel és köszöntéssel,

Kovács Péter Zoltán lelkipásztor

VÖRÖS - Győri Sánta Kinga kiállítás
Október 27-ig látogatható Győri Sánta Kinga fes -
tőművész tárlata, a Bukarest sugárúti Művészeti 
Galériában. A kiállítás a ,,Vörös” címet viseli, 
utal va ezzel a művésznő közkedvelt pipacsos ké -

peire, azok számtalan változatára.

Minden nagybányai művészetkedvelőt

szeretettel várnak!

Segítség
szenvedélybetegeknek

A Bo nus Pas tor Alapítvány rövid tá -
vú terápiás programot szervez szenve -
délybetegeknek és felnőtt hozzátar to -
zóiknak 2015. no vem ber 2-13. között
Magyarózdon, Maros megyében.

Várjuk azok jelentkezését, akik vál -
toztatni szeretnének alkohol-, drog-, ni -
kotin-, játék- vagy társfüggőségükkel
terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2015. október 26.
Bővebb információk a

www.bonuspastor.ro

weboldalon.
A Máramaros megyei érdekeltek ke -

ressék szatmárnémeti munkatár sun kat
a következő telefonszámon: 0744-539213

Megjelent a
szatmárnémeti Harag

György  Társulat
nagybányai  bérlete
 Az évad során bemutatásra kerül:
1. A. P. Cehov: Sirály (Ren de -

ző: So rin Militaru)
2. Bakonyi Károly/Szirmai Al -

bert/ Gábor Andor: Mágnás Miska
(Ren de ző: Bessenyei István)

3. Örkény István: Tóték (Ren -
de ző: Sorin Militaru)

4. Ber nard Slade: Jövőre, ve led, 
ugyanitt (Rendező: Babarczy László)

A bérlet megvásárolható:
- az RMDSz-székházban (Felső -

bá nyai utca 1. sz.), hétköznap 9-16 óra 
kö zött (tel.: 0262-216 593)

- a Teleki Mag yar Ház irodájában, 
délután 15-21 óra között (tel.: 0740-
751490; 0744-919166)

A felnőtt bérletek ára: 60 lej
A nyugdíjas és középiskolás

bérle tek ára: 40 lej

AZ ELSŐ ELŐADÁS
no vem ber végén esedékes!

Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel u -

ni tárius istentisztelet lesz az evan gé -
li kus templomban.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Giczei Lajos testvé rün -
ket, akit 84 évesen szólított magához az
Úr; utolsó útjára kísérték Gircsis Gá -
borné született Szász Anna asszony test -
vérünket, akit  80 évesen szólított magá -
hoz az Úr; örök nyugalomra helyezték
Cseke Ferencné született Módi Zsu -
zsanna asszonytestvérünket, aki 76 éve -
sen hunyt el; valamint Szász Jenő test -
vérünket, akit 76 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr. Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt kötött házasságot Mol -
dovan Andrei Răzvan ortodox ifjú, Mol -
dovan Dorin és Petric Monica fia, és
Hölgye Andrea református hajadon, Höl -
gye János és Nagy Magdolna lánya. Ta -
núként Micle Raul és Toma Anda, Ke -
rekes Tibor és Latiş Erika, Şuşca Va si -
le és Iulia Denisa, valamint Rogoz Bog -
dan és Faur Di ana voltak jelen.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Berindan Béláné szüle tett
Tamás Magda testvérünket, akit 81 é -
vesen szólított magához az Úr; Szabó
Mihály testvérünket, aki 78 évesen hunyt 
el; Horvát Tibor testvérünket, akit 81 é -
vesen szólított magához az Úr; Ghiriac 
Eugenné született Dudás Katalin asz -
szony testvérünket, akit 49 évesen szó lí tott
magához az Úr. Nyugodjanak bé kében!

* Ugyanitt kötött házasságot Bé nyei
Szabolcs Zsolt római katolikus ifjú és
Varga Renáta református hajadon. Ta -
núkként Huminic Bogdan és Meda, va la -
mint Bacs Gábor és Giorgia voltak je len.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség október 25-én kö -
szönti közösségünk idős tagjait és sze -
retetvendégségre várja őket az iskola pin -
céjébe.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától kísértük utolsó 
földi útjára Prohászka Marius test vé -
rünket, akit 49 évesen szólított ma gá hoz
az Úr; valamint Matyasovszki Ana test -
vérünket, akit 84 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr. (Bunda Csilla Annamária)
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Jogi fogalomtár (2.)
Jog - az emberi társadalmak műkö -

déséhez szükséges hatályos magatar -
tá si szabályok együttese, amelyek kö -
te le ző érvényűek mindenki számára.
Tar talmát egy állam keretén belül a
jog al kotási hatáskörrel felhatalmazott
intéz mény határozhatja meg, előre le -
szö ge zett szigorú eljárás alapján.

Jellegzetessége, hogy a jog tisz te -
let ben tartását az állam szavatolja, be
nem tartása pedig kényszerítő intéz -
kedé se ket is vonhat maga után. A jog
nem csu pán megtilt vagy megenged bi -
zonyos cselekedeteket, hanem maga -
la pozott el járást is biztosít ezek vég re -
hajt ható sá gá hoz.

Az államok önmaguk alakítják ki a
számukra legkedvezőbb jog rend szert,
ezért ez alapjában különbözik min den
ál lam felségterületén. Általános elv,

hogy senki sem védekezhet a jog nem
is me retével.

A jog összetett és összefüggő sza -
bályrendszerét közérthetően egy fához
hasonlíthatjuk, amelynek gyökerénél he -
lyezkedik el az alkotmány. Ebből szár -
mazik a fa törzse, ahol a törvények és
a rendeletek kapnak helyet. Az innen
ki á gazó ágak a végrehajtó hatáskörrel
ren delkező intézmények aktusait (pél -
dául helyi tanács határozatait) jel ké pe -
zik. A fa levelei jelképezik az állam -
polgár és a jog tényleges találkozását,
például bí rósági határozat révén.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Elfoglalta helyét Nagy bá nyán a Mi -
nisz ter el nökség Nem zet po li tikai Ál -
lam titkársága által in dí tott Petőfi Sán -
dor Pro gram ösz tön díjasa. Bog dán Ti bor
szep tem ber elsején érkezett és kilenc
hó na pon át dolgozik a szór vány ma -
gyar sá got se gí tő pro gram keretén be lül. Minden érdeklődőt
szívesen lát a Teleki Mag yar Ház ban, de elérhet ik  őt e-mailen
(bogdan_ tibor@ya hoo.com) vagy tele fo non (0761-937196) is.

Honismereti kirándulás Tordára
2015. október 3-án közös honismereti kirándulásra került sor

Nt. Ecsedi Árpád és Nt. Orbán István tiszteletes urak szer ve zé sé -
vel. A misztótfalui, valamint a koltói és katalini gyerekeken és ifja -
kon kívül, szülők és nagyszülők is együtt kirándultak csemetéikkel.

Orbán István tiszteletes úr a Bibli a -
olvasó Kalauz szerinti napi ige felol va -
sása (I. Kor. 2, 6-16) és egy közös i -
mádkozás után elindultunk az úticél fe -
lé, a tordai sóbányához.

Ahogyan ereszkedtünk le a kis nyí -
resi (Mesteacăn) hegységről a Szamos
völgyébe, különös természeti jelen sé get
tapasztaltunk, mintha tejben úszott vol -
na a völgy, csak a hegycsúcsok magas -
lottak ki, melyeket zöld pompájukban
csillogtattak a felkelő nap sugarai.

Közös énektanulással tette színe seb -
bé utazásunkat Fülöp Gábor kántor-é nek -
tanár, akinek ezúton mondunk kö szönetet.

A turisztikai tolmács segítségével sok
mindent tudhattunk meg az impozáns és 
kifinomult tordai sóbánya 13 millió év vel
ezelőtt formálódott föld alatti vilá gáról.

Az első írásos említés 1271-ből való.
A XVII. században a Habs burgok ha -
talomra kerülésével elkezdődnek a Te -
rézia bánya, majd a József és Antal bá -
nya kiaknázásai. A bányában a munka
kalapáccsal és csákánnyal folyt. A föld 
alatti mélységből nehéz volt felhozni a
sót, ezért 1853-ban a kitermelt ásvány
felszínre szállítása céljából elkez dő dött
a Ferenc József galéria építése. Ebben
az időben másik két bánya is létrejött, a 
Rudolf és a Gizella.

A kitermelés megszűnése után a hely -
béliek a sóbányát a II. világháború i de -
jén búvóhelynek, majd ké sőbb sajttá -
ro lónak használták.

1992-ben lépték át küszöbét az első

turisták, majd 2008-ban kezdte el nyer -
ni mai kinézetét.

A Terézia  bánya 90 m magas, 87 m
átmérőjű, alakja egy hatalmas csen gő -
höz hasonlít, melynek lábánál a föld a -
lá beszivárgott csapadékvíz felhal mo -
zó dásából egy 2-8 m mély sóstó alakult 
ki. A tavon található egy sósziget, fö löt -
te pedig a „sózuhatag”, melyet termé -
szetvédelmi műemléknek nyilvání tot tak.

A József bánya az egyedüli, ahol a
hangok 20 visszhangban terjednek szét.

A bányászok (sófejtők) a mély ség -
be ereszkedés előtt névsorolvasást tar -
tottak és imádkoztak a felszínre való
visszatérésért egy sóba faragott kicsi ol -
tár előtt.

Mi is le és fel mászkáltunk a lép cső -
kön, kissé kellemesen elfáradva elfo -
gyasztottunk egy közös finom ebédet a 
város egyik domboldali, gyönyörű ki -
lá tású éttermében. Mindezért illesse kö -
szönet a szervezőket. Köszönet illesse
a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-t a kik
ismételten támogatták pályázatunkat.

Pozán Edit

Amerikai életem (4.)
Nem sok időm jutott a kerti munkára, de azért ültettem

sóskát hazai magból, mert ott nem ismerik, mi meg sze ret -
jük. Aztán ciniát is ültettem hazai magból, és nagyon szé -
pek voltak, szerették az ottani éghajlatot. Nyáron nagyon
meleg és párás, nyirkos a levegő, a ruhák a tűző napon is
nehezen száradnak, így aztán általában mindenki a szárí -
tóban szárítja a ruhákat. Télen nagyon hideg és szeles az
időjárás.

A délelőttök olyan csendesek, semmi zaj, semmi for ga -
lom, mindenki munkába megy, aztán már csak a posta ko -
csi érkezését várom. A postakocsi kormánya jobb oldalon
van, a postás nem száll ki a kocsiból, csak rakja be a kül de -
ményeket az útszélen levő postaládába. Ha a küldemény
túl nagy és nem fér be a ládába, a postás futólépésben megy
az ajtóig, csenget, leteszi a küldeményt az ajtó elé, és már
fut is vissza a kocsihoz, így megy végig az utcán. Ha senki
nincs otthon, a küldemény estig ott áll az ajtó előtt, senki el 
nem veszi.

Amikor új lakók költöznek az utcába, a kedves szom szé -
dok jönnek látogatóba egy kis édességgel, bemutatkoznak, 
és megtudakolják, honnan jöttél, ki vagy, mi vagy? Na gyon
kedvesek, mosolyognak, de azért a mosoly mellett ott van
a távolságtartás is. Csak ritkán látni őket. Ez számomra
nagyon furcsa volt. A nappaliból nyílik az ajtó a garázsba, 
ott beülnek a kocsiba és kihajtanak. Jövet haza nyílik a ga -
rázsajtó, behajtanak, és nem láttál senkit.

Szombaton meg vasárnap végzik a házi vagy kerti mun -
kát, akkor lehet látni, kik is a szomszédaid, aztán ha úgy a -
dódik, fűnyíráskor vagy kertészkedés alkalmával elbe szél -
get hetsz velük. Segítőkészek, szívesen meglocsolják a ker -
te det, ha hosszabb időre elmész hazuról. A füvet is lenyír -
ják vagy a havat eltakarítják a házad előtt, ha látják, nem
értél rá, természetesen ez kölcsönös.

Vásárolni megyünk, a kisbabát mindenhová magunk kal
visszük. Hatalmas bevásárlóközpontba érünk, káprázatos, 
és mennyi minden van benne! Csak kapkodom a fejem jobb -
ra-balra, és nem győzök csodálkozni, el lehet veszlődni ben -
ne. Ilyet még nem láttam! Ami még érdekes volt, hogy min -

den fordulónál önkéntesek vagy idősebb személyek, akik egy
kis plusz jövedelemhez akarnak jutni, az üzletben talál ha -
tó áruból sütöttek, főztek kis asztalokon, és kínálgatták a
vá sárlókat kóstolóval, reklámozás céljából. Mire a vásár -
lást befejeztük, jócskán kóstolgattunk minden készít mény -
ből. De akár meg is ebédelhetsz vagy vacsorázhatsz az üz -
let éttermében. Az, hogy minden árucikket megtalálsz egy
helyen megkönnyíti a vásárlók dolgát, időt takarítasz meg. 
Minden árut vissza lehet vinni, óhajod szerint visszaveszik
vagy kicserélik, ha nem tetszik.

Az elárusítók nagyon figyelmesek, kedvesek, és olyan
nincs, hogy bemész egy áruházba és az eladó társalog va -
lakivel és rád se figyel.

Mindent bepakolunk a kocsiba, és indulunk haza, meg
volt egy hétre való bevásárlás.

Közben tanulom a babázást, a mértékegységeket, mert
ott mindent másképpen mérnek.

Főzni is kell valamit, itthoni ízeket varázsolni, még pe -
dig olyasmit, amire a gyerekeknek soha nem jut idejük. Bár
az alapanyagok azonosak az itteniekkel, mégis, mire el ké -
szül az a bizonyos étel, kicsit másabb a megszokottnál. Min -
den tej pasztörizált, a tejföl más ízű, a tehéntúró szá mom -
ra ehetetlen. A kenyérrel is elég sok bajom volt, nehezen ta -
láltunk olyan kenyeret, amit én is szívesen ettem. Sok ke nyér -
féleség cukrot vagy édesítőt tartalmaz. A felvágottakat tel -
jesen másképpen fűszerezik, a klasszikus kolbász íze egyál -
talán nem hasonlít az ittenihez. Azonban éhezni az Egye -
sült Államokban nem lehet, sőt. Bárhová is mész, legyen az
bevásárlás, sportesemény, iskola vagy színház, ennivaló
mindenhol található.

Ha eljön a hétvége és úgy jön ki a lépés, hogy semmi
sincs főzve, a hűtőszekrény is kiürült, étterembe megyünk,
ahol jókat lehet enni, elfogadható áron. Az idősek ár ked -
vezményben részesülnek.

Itt is meg kell említenem a vendégek iránt tanúsított fi -
gyelmességet. Ha kisbaba van veled, azonnal ott terem egy
személy, aki egy négylábú asztalkát hoz, amire ráteszed a
babahordozót, és így a baba asztalmagasságban van, a
gyermek mindent lát és őt is látjuk mindnyájan. Ez igazán
szép törődés! (folytatjuk)

Lázár A.

maszol.ro

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.

Homokszemcse a szemben
Egyetemistáink is megkezdték az ú -

jabb tanévet. A televíziós csatornákat
nézve, bulizva ünnepelték meg a nagy
nekirugaszkodást. Az egyik megszó lal -
tatott bulizó egyetemista azt mondta, hogy
pénz, buli, csajok és tanulás a sorrend
náluk, hogy menedzserek legyenek, vagy
valami más irodai munkapozícióban ül -
jenek bársonyszékben. Oké, fiatalok, de
itt és most szívleljétek meg Nicolae Ceau -
şescu elvtárs, a diákság nagy barát já nak
ezelőtt negyvenöt évvel adott taná csa it:
„Tanuljatok szorgalmasan és odaa dás -
sal a korszerű tudomány nagyszerű vá -
rának meghódításáért, szüntelenül gaz -
dagítsátok elméteket az emberi géniusz 
óriási felfedezéseivel, a jelenkori tudo -
mány nagyszerű vívmányaival.”

Vicsai György
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Hetvenöt éve hunyt el

Ori ent Gyula
gyógyszerésztanár és történész

Ori ent Gyula 1869. október 21-én
szü letett a Máramaros megyei Nagy -
bocskó községben. Középiskolai tanul -
mányait Máramarosszigeten végezte. 
Gyógyszerészi oklevelét 1891-ben sze -
rezte a budapesti egyetemen, gyógy sze -
részdoktorátusát 1900-ban Kolozs vá rott.
1906-ban orvosi diplomát szerzett, utá -
na tanulmányútra ment Bázelbe, Zü rich -
be, Strassbourgba. 1918-ban a kolozs -
vári egyetem tanára lett.

13 éven át megszakítás nélkül ve zet -
te a méregtani tanszéket. Oktatói és tu -
dományos tevékenysége elismeréséül a
kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti
Kari Tanács 1932-ben Ori ent Gyulá nak
a tiszteletbeli megbízott tanári címet a -
dományozta. Cikkei, tanulmányai, tu do -
mányos dolgozatai, valamint a gyógy -
szerészet története tárgykörére vonat kozó 
írásai közel százat tesznek ki. Több ha -
zai és külföldi tudományos társa ság nak
volt tagja.

Az ifjú Ori ent tudományos törek vé -
seiben korán fellelhetjük a gyógy sze ré -
szet történetre vonatkozó érdeklődést.
Már diákként közölt a budapesti és a bé -
csi szaklapokban. Bethlen Gábor feje -
delem korának művelődését elemezve
két tanulmányban foglalkozott a kor
gyógyszerészetével.

Ori ent Gyula és felesége, aki szin -
tén gyógyszerész volt, szenvedéllyel és 
hozzáértéssel gyűjtötték a hazai gyógy -
szerészet múltjával kapcsolatos muze -
ális tárgyakat. Anyagi áldozatok és a do -
mányok révén egybegyűjtött anyaguk
mind történelmi, mind művészeti szem -
pontból igen nagy értékű. Sikerült nagy -
számú gyógyszerészeti edényt és mű szert, 
a múltban használt orvosságot, gyógy -
szertári berendezést és könyveket egy -
begyűjteniük. Az erre vonatkozó re mé -
nyük 1902-ben ölt testet. A kolozsvári
történelmi múzeum keretében ekkor a -
lakult meg a gyógyszerészet-tör ténel -
mi részleg. Ezt a gyűjteményt Ori ent
Gyula 1918-ban ismertette az „Erdélyi
Múzeum” közlönyében.

Az erdélyi és bánsági gyógy szeré szet
történetére vonatkozó addigi munkáit új
adatokkal gazdagítva, új feldolgo zás ban
egy átfogó műben foglalta össze. A dol -
gozatot 1926-ban Kolozsvárott nyom -
tatták ki „Az erdélyi és bánsági gyógy -
szerészet története” címmel.

Ori ent Gyula jelentősen hozzájárult 
a hazai gyógyszerészet múltjának kül -
föl dön való ismertetéséhez. De nem csak
a gyógyszerészeti művelődésünk múlt -
jára hívta fel írásaival a figyelmet, ha -
nem a gyógyszerészettörténeti kutatá -
sokra is.

Minden művét az orvostörténeti tan -
széknek adományozta. Az orvostör té -
neti tanszék mai gyűjteményének igen
értékes részét képezi az Ori ent Gyula
adományozta gyönyörű gyógysze ré sze ti 
edények. Ez mintegy jelképezi a meg -
becsülést és értékelést, amely a ko lozs -
vári orvos- és gyógyszerésztörténelem
szenvedélyes művelői között az évti ze -
dek során a közös munkában kialakult.

A kiváló gyógyszerésztanár és tör té -
nész 1940. október 9-én hunyt el Ko -
lozs várott, ahol a házsongárdi temető -
ben nyugszik. (Dr. Mar ian Fe lix)

Szüret száztíz évvel ezelőtt
A múlt század ötvenes éveiben egy bárányfelhős vasár -

nap délután egyik nagynénémmel a felsőbányai Orosz csa -
lád vendégszeretét élveztük. A meghitt hangulatú nappali
szobában a fehér damasztabroszos asztalon kürtőskalács,
sült gesztenye, birsalma-kompót kínáltatta magát, és ab -
la kon beszűrődő bágyadt napsugarak az édes musttal teli
üvegkancsón csillantak meg.

Miközben az idős házaspár, és Hajdú Sándor refor má -
tus tanító, az egyik szomszéd a régi szüreteket idézték fel, a 
rádióban Vámosi János a hulló falevelekről énekelt.

- A mai szüretek nem olyan vidámak, mint fiatal ko rom -
ban - panaszkodott az államosítás miatt elszegényedett 
szőlőtulajdonos tanító.

A múlt század ötvenes éveiben városunk főutcájának
alsó felében már csak a Sárközi, Lévai és Hajdú család  á -
rusította a borát. A más célra használt borpincék még ma
is láthatók.

A nagybányai és felsőbányai borpincékben már a kö -
zépkorban árulták a polgárok azokat a borokat, amelyeket 
a sikárlói, busági, nagybányai hegyoldalakon termesztett
borokból készítettek.

A felvidéki levéltárakban őrzött feljegyzések szerint a
bányavárosokban árusítás előtt mindegyik hordóból kós -
tolót kellett küldeni a bírónak, hogy a bor árát a városi ta -
nács megszabhassa. A különböző borfajták keverését szi -
gorúan büntették.

110 éve mennyiségileg közepes, de magas cukor tar tal -
mú szőlőt szüreteltek a Szinérváralja és Nagybánya kö zöt -
ti hegyoldalakon.

A gomolygó sűrű köd, a szakadó eső, a bokáig érő sár
próbára tette a puttonyosokat és a taposókat. A szőlőt
put tonnyal, azaz felül nyitott, fából vagy vesszőből készült, 
há ton hordozható edénnyel, kosárral hordták a kádba, a -

mely ben taposással sajtolták ki a hegy levét.
Derült, mustillatú délutánokon és estéken a szüreti mu -

latságot a szabadban tartották meg. A présház előtt nagy
bográcsban főzték a gulyást. A nagybányai és felsőbányai
cigánymuzsikusok fáradhatatatlanul húzták a talpalá va lót.
Lányok, legények, hölgyek és urak nótákat énekelve tán -
col tak hajnalig.

A gazdag polgárok szüreti mulatságain rövid csövű mo -
zsár ágyú durrant, este pedig színes rakéták villantak fel az 
égbolton.

Krúdy Gyula találóan jellemezte a régi szüretek társa -
dalmi életben betöltött szerepét: „Mosolygóvá lett minden 
arc Magyarországon, amikor közeledett a szüret, mert ab -
ból kimaradni az olyan bolond szokott, aki amúgy is az u -
tolsókat rugdossa.”

Nagybányai, felsőbányai szőlősgazdák muskotályát is
felszolgálták abban az étteremben, amelyet 1905. október
21-én nyitottak meg Nagybányán. Rumpold Gyula ven dég -
lőjét és borainak egy részét az István szállót sújtó au gusz -
tusi tűzvészben veszítette el. A vállalkozó szellemű, derű -
lá tó üzletember két hónap alatt a Csillag-házban sör csar -
nokot, éttermet és hétszobás szállót építtetett fel. Jenő, a
leégett vendéglő főpincére mosolyogva szolgálta ki a ven -
dé geket.

A pörkölt szaga a városi hivatalnokokat is a ven dég lő -
be csábította. Az egyik vendég a szaftot, azaz a gulyás zsí -
ros levét  az asztalára öntötte.

- Remélem, hogy rövidesen drága pezsgővel is leönti
az asztalát - jegyezte meg a kedélyes Rumpold Gyula.

Egy korabeli vendéglői viccel próbálom felderíteni a ko -
rán beköszöntött hideg miatt elszomorodott olvasóinkat.

- Ma kérek egy hétfogásos ebédet.
- Az miből áll? - kérdi a pincér.
- Egy szelet disznósültből és hat pohár borból.

Boczor József

Itt van az ősz...
Itt van az ősz, itt van újra, a be ta ka rítások évszaka. Vá lasz tott ja inknak

min dig ősz van, mert ők csak abban a négy évi őszben gon dol kod nak, a -
mennyire meg vá lasztottuk őket egy pár miccsért és sör ért. Elődjük, az „a rany -
korszak” aty ja egy évvel többre tervezett min dig, és meg is való sította, mindig 
plusz-mí nusszal a háttérben. Most lássuk csak röviden, 1989 őszén, ural -
ko dásának utolsó évé ben, milyen hasznos taná csokkal is látta el alattvalóit.

1989. október 4. „Az iparban le ma -
radás észlelhető, amit év végéig be kell
hozni. Hazánk minden vállalatában in -
tézkedjenek az exportfeladatok meg -
va lósítása érdekében. Október 15-ig le
kell gyártani a tervezett mennyiségű szil -
va lek várt és paradicsompasztát. Szil -
va lekvár ból legkevesebb 50 000 tonnát
kell előállítani és megtiltom, hogy az
idén több erdei gyümölcsöt expor tál ja -
nak.  A zöldségféléknél a termés na gyon
jó, de kb. 40 százaléka még a földeken 
van. Miért nem árulunk már sült krump -
lit, hisz gazdag termést hozó földjeink
van nak. Intézkedni kell az ügyben.”

Intézkedtek is, mert a földekről ha -
zatérő embereket alaposan átmotozták,
és ha valamit találtak náluk, kemény
bün tetést kaptak, míg ma csak a far me -
rek köny velését „matatják” át, és így
vagy úgy ítélkeznek velük kapcsolat -
ban, s tudják meg, merről is fúj a szél.
De tényleg, merre is tart mezőgaz da -
sá gunk? Télire tele lesz-e a hazai nagy 
hambár, vagy újév után felébredve a de -
cemberi nagy mulatozásokból rájön nek,

hogy behozatalra szorulunk? A választ
a puha fotelben ülő jövőintézőinknél ta -
lálhatjuk. Telefonszámuk egyesek szá -
mára titkos, mások számára nem. Ezt
úgy hívják, hazai gyártmány. Múltja is
van, röpke huszonöt év, mely időszak
alatt zsíros mellényű földgazdák te rem -
tek odafönn a parlament házatáján, a -
kik csak néha, a televíziós csatornák ked -
véért fogták meg az eke szarvát vagy
ültek traktorba.

Barátaim, itt van az ősz újra, nem kel -
lene megnézni választókörzeteitekben 
az idei termést, vagy csak a statiszti kák -
ra alapoztok? Gyantáznotok kellene a
jövő évre vett hangszereiteket, vagy már
ez sem kell, mert biztos jövőtöket a par -
lamenti fő-főjósnő már pár lejért elá rul -
ta nektek, mert egy adott pillanatban re -
csegni-ropogni fognak dallamot adó szer -
kentyűitek. Szeretnétek vajon a „nye -
nyerét”. Hát illene elgondolkodni, töb -
bek közt a mezőgazdaságon is, mert ez
még mindig hazai gazdaságunk egyik
tartópillére, ahonnan a mindennapi ke -
nyerünk van. (Vicsai György)
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (9.)
-  részlet -

Másfél év után elhagytam Deb re cent, 
és a kolozsvári egyetem jogi fakul tá sá -
ra iratkoztam be. Ebben az időben sok
óráról maradtam el, hogy újból csak szen -
vedélyemnek hódoljak: festegessek.

A reá következő év már Budapesten 
talált.

Ez a tél kissé kalandos módon telt el.
Pénz nélkül érkeztem Pestre, ahol össze -
kerültem volt debreceni lakótár sam mal, 
jogász barátommal, Bakcsy Józseffel.
Bátyjának kőnyomatos lapja volt a Do -
hány utca egy régi házának első eme le -
tén. A lakásba előszobán át jutottunk,
jobbról a kőnyomatos iroda és egyben
lakószoba nyílt, balról egy másik, úgy -
nevezett pénzügyi szaklap irodája, me -
lyet bizonyos Pieck nevű illető szer -
kesz tett. Józsi barátom felajánlotta, lak -
jak velük. Az előszobát elfüg gö nyöz tük, 
s a függöny mögött volt az én fek vő he -
lyem. Az ablakok betörve, takarónak a
kabátomat használtam, mikor pedig az
idő hidegebbre fordult, hát a csomók -
ban heverő újságokat. A papír nagyon
jó meleget tart.

A kőnyomatos újság szerkesztése i -
gen egyszerűnek bizonyult. Szer ződ tet -
tek egy biciklis kifutófiút, a két Bakcsy 
és magam voltunk a riporterek, akik a
híranyagot beszereztük. Eljártunk a füg -
getlenségi, demokrata és még mit tu dom
én, milyen pártkörökbe gyűlésekre, a tit -
károk ideadták a lapok számára szóló
híranyagot, amellyel megrakodva, mint
a méhek a kaptárba, siettünk haza. Ott -
hon a híranyagot kőnyomatos gépen sok -
szorosítottuk. Következett a kifutófiú
sze repe, aki a késő éjszakában rohanva 
kereste fel a lapszerkesztőségeket, hogy
értesüléseit lapzárta előtt leadja.

Másnap következett a napilapok el -
lenőrzése. Ahány sort átvettek, annyit fi -
zettek megfelelő tarifa szerint.

Volt egy hetilapja is, háztartási al kal -
mazottaknak, ez azonban nem dicse ked -
hetett hosszú élettel. Egyébként rajzo -
kat készítettem számára, sőt egy al ka -
lommal írónak is felcsaptam. Bak csy -
nak egy folytatásos elbeszélése jelent
meg a lapban, de elutazott Budapestről
vidékre, anélkül, hogy megírta volna a 
folytatást. Nekem kellett tovább ír nom.
Törtem a fejem, miféle szándéka le he -
tett az elbeszélés hőseivel. Végül is ad -
dig sétáltattam a szereplőket, míg a szük -
séges hely megtelt a lapban. A szegény 
háztartásbeliek nem izgulhattak a me se -
szövés szenzációs voltán. Nem csoda,
ha a lap megbukott...

Sokkal érdekesebb volt ennél Pieck
szerkesztő úr ötlete. Az ő pénzügyi szak -
lapja nem adott sok munkát, fejtörést.

Évente egyszer és kevés példányban je -
lent meg. Január elsején, amikorra a ban -
kok, vállalatok az év végi zárszá ma dás -
sal elkészültek, Pieck úr a mérleget le -
közölte szaklapjában. A bankok, vál la -
latok a sajtó részére megfelelő elő i rány -
zatú honoráriumalappal rendelkeztek, 
s mikor a szerkesztő, egyben kiadó úr a 
lapot bemutatta, kiutalták a megje len -
te tésért járó összeget. Az ötletet én e -
gyenesen zseniálisnak tartottam, mert
Pieck szerkesztő úr finom prémgalléros 
télikabátban járt, gyűrűs szivarokat pö -
fékelt, s egy éven át nem volt más dol -
ga, mint megvárni az év végi mérleget.

A nyári szünidőt Nagybányán töl töt -
tem, s újból a festőiskolát látogattam.

A következő télen Budapesten már
csak nagy ritkán tettem be a lábamat az 
egyetemre. Ügyvédi irodában vállal tam
állást. Principálisom egy nagy csődnek 
volt a gondnoka, jól keresett, és nekem
is kijárt minden tízórára az üveg sör,
sonka, vaj, úgyhogy fizetésemből még
meg is takarítottam valamennyit.

Beiratkoztam esti tanfolyamra Szab -
lya-Frischauf Ferenc festőiskolájába, a -
hol végső ösztönzést nyertem, hogy még -
is festői pályára lépjek.

A nyár újból Nagybányán talált, s ek -
korra fiatal festőtársaim közül már töb -
ben megfordultak Párizsban. Elragad ta -
tással beszéltek az ottani iskolákról, mú -
zeumokról, kiállításokról, festőkről, és 
nagy kedvet éreztem, hogy magam is el -
menjek, amit 1905 őszén meg is való -
sítottam. Szatmár vármegye köz gyű lé -
séhez fordultam ösztöndíjért, külföldi
művészi tanulmányútra. A közgyűlés
százötven koronát szavazott meg, s ez
egyáltalán nem volt nagy összeg, hi szen
ötven koronába került csak az úti költ -
ség Párizsig. Réti István szellemesen
jegyezte meg, ez az összeg egy olyan
fiatalembernek, aki Párizsba megy, né -
mi ösztöndíjra sem elegendő. Én a zon -
ban örvendtem, hogy el tudok menni, a 
többit a sorsra bíztam! Szorgalmasan ta -
nulgattam franciául, de szüleimnek nem
árultam el, miben töröm a fejem. Azzal 
nyugtattam meg őket, hogy utolsó vizs -
gámat Párizsban akarom letenni. Még
volt valami kis megtakarított pénzem,
és elindultam a nagy útra, címekkel és
néhány ajánlólevéllel a tarsolyomban.

Amint megérkeztem, egy kisebb szál -
lodában, az Ho tel Lyon D’Orban száll -
tam meg, annak is a legszerényebb és
legmagasabban lévő szobájában.

Amíg felfelé tapostuk a lépcsőket -
előttem egy gyönge termetű garconnal, 
aki a bőröndömet vitte -, bizonytalan ér -
zéssel figyeltem, mint marad el mö göt -
tünk a piros szőnyeg, a nagy álló tükör, 

s a végén egy szűk csigalépcsőn ér kez -
tem manzárdszobámba, melynek abla -
kából, reggelre kelve, Párizst reméltem 
meglátni, de csak a kémények serege
tárult szemem elé.

Az első kellemetlen érzésem az volt,
hogy az ablakon csak egy irányba látok 
ki: előre. A ferde tetőbe beépített ablak
oldalfalai nem engedtek kilátást más i -
rányba. A szoba piciny, alig lehetett meg -
fordulni, de volt benne ágy és mosdó.

Az első séták, az első napok: csupa

kíváncsiság. Kipróbáltam tájékozódó ké -
pességemet: mind messzebbre távoz tam
el a szállodától.

Elérkezett az ebéd ideje. Még oda haza 
kaptam egy vendéglőcímet, ahol ál lító -
lag olcsón lehetett étkezni. Az irányt
körülbelül már tudtam, az utcán kisze -
meltem magamnak egy diák formájú em -
bert, s francia tudományom kipró bálá -
sa végett megkérdeztem, merre kell men -
nem. Megértette. A címből azt is meg -
tudta, hogy ebédelni akarok, s francia
udvariassággal felajánlotta, menjek ve -
le, mert ő is oda tart. Elfogadtam a szí -
vélyes ajánlatot, és együtt ültünk asz tal -
hoz.

Az étlapból nem értettem semmit,
e lő vettem tehát noteszemet, s leraj zol -
tam egy halat; ilyen húst kívántam en ni.
Ezen jót mulattunk. Másnap én ugyan -
csak oda mentem, de új ismerősömmel
nem találkoztam. Körülnéztem hát, mit 
szervíroz a pincér a többi asztaloknál, s 
ha kedvemre volt, odaszóltam fran ci á ul:

- Mon sieur, donnez-moi comme ca, 
s’il vous plait! (Uram, adjon nekem o -
lyat, kérem szépen!)

Egy idő után aztán, amint a pincér
meglátott, vidáman így üdvözölt:

- Bonjour Mon sieur ,,donnez-moi 
comme ca”! (Jó napot, ,,adjon nekem
olyant” úr!) (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Én így láttam
Hatalmas különbségek vannak köztünk és köztetek.
Nálunk a test és a lélek még együtt tud működni, nálatok

már csak kevés he lye van a léleknek.
Mi apró dolgoknak is tudunk örülni: egy nyíló vi rág nak

vagy szakadó eső nek például. Mi még tudunk mosolyogni; 
nálatok az utcák tele vannak táp lá lat lan lelkű, kiégett, meg -
keseredett,  pesszimista emberekkel.

Nálunk még van némi szeretet, nálatok nagyrészt kiölték
a szeretetet, a tisz teletet, az önbecsülést, a méltóságot és a
tartást az emberből.

Mi még azt esszük, amit Isten teremtett, ti azt, amit az em -
ber kémiailag koty vasztott. Mi megesszük a görbe uborkát
is, ti csak az egyenest.

Nekünk apró, és telis-tele templomaink vannak, nektek
hatalmasak és ü re sek.

Karácsonyban és húsvétban mi még Jézust keressük, ti
a drága aján dé ko kat.

Mi még szemünkkel látjuk a szép tájakat, ti már csak
fényképezőgéppel vagy videóval.

Mi csak a nőket szeretjük, ti már a férfiakat is.
Nálunk a nagymamák és nagytaták unokát sétáltatnak,

nálatok kutyát vagy macskát.
Nálunk kevés a pénz, de szinte egész évben pihenő sza -

badságon vagyunk; nálatok sok a pénz, de szabadságotok
vajmi kevés.

Remélem, senkit sem sértettem meg a fenti sorokkal.
Ha mégis akad egy- két személy, aki megsértődött, az ve -
gye tu domásul, hogy mi hatalmas lépéseket te szünk an -
nak ér de kében, hogy EU-Isten kedvébe járjunk: hogy olya -
nok le gyünk, mint ti, azaz egyformák veletek, igazi nyu -
ga tiak.

Kitekintő

A Budapesti Román Kulturális Intézet
a nagybányai Transilvania Népi Együt -

tes részvételét támogatja a gyulai „A
gyökereknél, a forrásnál” fesztiválon
A Budapesti Román Kulturális Intézet a nagybányai „Tran sil -

vania” Népi Együttes részvételét támogatta a román kultúrát,
nyelvet és hagyományokat népszerűsítő „A gyökereknél, a for -
rásnál” című gyulai fesztiválon. A 2015. október 4-én, vasárnap 
lezajlott fesztivál helyszíne a gyulai „Nicolae Bălcescu” Román
Gim názium épületegyüttesében található Román Kulturális Köz -
pont volt.

A fesztivált a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye szervezi ro -
mániai megyei szervezetekkel. A korábbi évek során a közönség megis mer -
hette a szatmári, bihari, besztercei, aradi, szilágysági, kolozsvári és Temes me -
gyei néphagyományokat.

A Budapesti Román Kulturális Intézet ez évben is több kulturális ren dez -
vényt szervezett a magyarországi román közösség számára. Április 16-június
15. között az Budapesti RKI Szegedi Fiókintézete látta vendégül a „Ma gyar -
országi román képzőművészek” című tematikus kiállítást, szeptember 8-án a
méhkeréki „Duló György” Művelődési Házban a helyi Román Nemzeti Ál ta -
lános Iskola diákjai számára tartott interaktív előadással ünnepelte a Román
nyelv napját. (tollal.hu)

  icr.ro
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Hu mor-zsák

-  Mit csinál az okos asszony,
ha a fűnyíró nem működik?

- Nem ad  neki vacsorát.
***

Halásznak a székelyek.
Egy szer az egyik fog egy szép
piszt rángot, elteszi, majd azt
mondja: 

- Na, meg van a második.
Csodálkozik a másik:
- Dehá' mikó' fogtad az el -

sőt?
- Tavalyelőtt.

***
A székely elszunnyad a sze -

kéren, s egyszer csak meg áll nak
a lovak.

Rájuk szól a székely:
- Hájsz neeee!
A lovak nem mozdulnak.

Megint mondja a gazda:
- Hájsz neeeeeee! 
A lovak továbbra sem moz -

dulnak. A székely leszáll a sze -
kérről, és előre megy. Látja, hogy
egy hatalmas szakadék szélén
állnak.Odafordul a lovakhoz:

- Meggondoltam maga mat. 
Hó!

***
- Mit mond a tyúk, ha át -

megy rajta az úthenger?
- Ez ám a kakas!

***

Falusi panzióban hajnalban 
ébreszti a gazda a vendéget:

- Ébresztő, uram, kész a reg -
geli!

- De én még nem kérek reg -
gelit. - mondja álmosan a férfi.

- Az nem számít, de kell a
lepedő az asztalterítéshez.

***
- Arra gondoltam, elutaz hat -

nánk megnézni valami szép vá -
rost...

- Áh, Google Earth...
- Akkor csapjunk egy ha ve -

ros beszélgetős estét.
- Facebook?
- Ok. Kettesben?
- MSN.
- Valami jó koncert?
- Youtube.
- Mozi?
- nCore...
- Vacsora?
- Kínait vagy pizzát ren del -

jek?
- Legalább menjünk vásá -

rolni...
- E-bay.

***
A gépészmérnököt be hív ják

tartalékos tiszti gyakorlatra.
Köszönti a katonákat:
- Erőt, erőkart!
- Elnézést, de erőkart minek?
- A nyomaték kedvéért.

***

- Hova viszed azt a két szép
libát?

- Az anyósomnak.
- Miért?
- Mert tegnap azt mondta,

hogy a fél életét odaadná egy li -
báért!

***
Egy férj búcsúzkodik a fe -

leségétől:
- Drágám, amíg üzleti úton 

vagyok, hogyan adjak neked
hírt magamról? Telefonon, tá -
virattal vagy faxon?

- Banki átutalással, ha lehet.

***
Vendégségbe készül egy há -

zaspár, a kislányuk érdeklőd -
ve nézi, ahogy apja felveszi az 
öltönyét.

- Apu, ezt a ruhát nem kel -
lene felvenned!

- Miért nem, kicsim? - kér -
dezi az apa.

- Tudod, másnap reggel min -
dig fáj tőle a fejed!

***
- Hogy adja a televíziót?
- Szőkéket nem szolgá lunk ki!
- Én nem is vagyok szőke.
- Hát, ez nem is televízió,

hanem mikrohullámú sütő.
***

- Ki az abszolút paraszt?
-  Aki csak vízummal jöhet

ki a disznóólból!

***
- Te, volt a férjednek egyál -

talán jó tulajdonsága?
- Persze, de azt már elköl -

töttem.
***

- Képzeld, Béla megnősült!
- És milyen a házassága?
- Majd elválik ...

***
A feleségem tegnap éjjel rend -

őrnőnek öltözött, és kacéran így 
szólt:

- Uram, le van tartóztatva!
- De miért? - kérdeztem.
- Azt hallottam, hogy túl jó 

az ágyban - kuncogott.
... Aztán két perc múlva bi -

zonyíték hiányában ejtette a vá -
dakat.

***
- Miért nem az USA-ban

szü letett Jézus?
- Mert még Isten sem tu -

dott ott három bölcset és egy
szűzet keríteni.

***
- Mi a furcsa a nagyma mán?
- A nagypapa...

***
- Drágám, vettem neked va -

lamit!
- Juj, mit?
- Találd ki! Várj, segítek pi -

cit: piros, és 2 másodperc alatt
jut el 100-ra!

- Egy Ferrarit?
- Nem! Egy piros mérle get.

***
- Anyád már megint ugyan -

azt főzte. Menj, fiam, mondd
meg neki, hogy a szakács könyv
több fejezetet is tartalmaz!

- Megmondtam apám ...
- És mit válaszolt?
- Hát, ... azt, hogy a Ká ma -

szútra is!...

A mag yar nyelv 
szépségei

- Tiszta víz a ruhám, és
ez a te lelkeden szárad!

- Mostanában a szép dús
haj olyan ritka...

- Az üzleti találkozómat 
egy evőeszközboltnál be szél -
tem meg. Kések.

- A hóhért grimasz ver -
senyre küldték. Eszmélet len
fejeket tud vágni!

- Impotens vagy? - Ed -
dig ezt senki sem állította!

- A tudósok lá za san ku -
tatják a malária ellen szerét.

- Szondi vásárláskor egy
százdukátos aranytallérral
fizetett, mire az eladó meg -
kérdezte tőle: „Jó uram, ap -
ród nincs?”

- Tegnap a főzőver se nyen
a szűzérmémet fitymálták.

Zöld ág sirató
Füstbe burkoljuk a bolygót,

Amin élni lehetne,
Tőből írtjuk a falombot,

Bár növelni kellene.
Pillanatnyi előnyökért
Elherdáljuk a jövőt,

Vásárolunk napernyőket
És szidjuk a jó időt,

Meg a nem létező telet,
s a viharok erejét.

Hírlik, hogy pusztulás jöhet,
Mert túl nagy a népesség:
Dínók és mamutok módján

Tömegesen eltűnünk,
Aztán - hosszú idő múltán -
Más lény terjed helyettünk.
(Talán okosabb lesz, mint mi,

Nem vágja maga alatt 
Le az ágat, ha a csodás
Tudásfájára mászhat.)

Popovic Gergely
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Összeférhetetlenek:
Béres István is a listán

Újabb harminckét – köztük két RMDSZ-es – jelenlegi és volt
honatyát vádolt meg szerdán az Országos Feddhetetlenségi Ügy -
nökség (ANI) érdek-összeférhetetlenséggel arra hivatkozva, hogy az
érintettek valamely rokonukat alkalmazták képviselői, vagy sze -
nátori irodájukban.

A megállapítás tizenhárom jelen le -
gi képviselőt és egy szenátort – kö zöt -
tük az RMDSZ-es Kelemen Atillát – é -
rint, valamint tizenhét korábbi képvi -
se lőt, akik között ott van Béres István,
valamint Relu Fenechiu, az azóta más
ügyben ötéves szabadságvesztését töl -
tő volt közlekedési miniszter is. Az ANI
szerint az érintettek azon időszak alatt,
amíg családtagjaikat alkalmazták, össze -
sen 1 062 798 lejt fizettek ki tör vény te -
le nül.

Kelemen Atilla feleségével kötött
szerződést, aki referensként összesen
27 248 lej fizetést kapott. Béres István
László – aki 2008 és 2012 között volt
parlamenti képviselő – testvérét ta nács -
adóként, fiát pedig referensként alkal -
mazta, a két családtag pedig összesen
37 646, illetve 26 203 lejt keresett.

Az ANI közlése szerint három kép -
viselő és egy szenátor ügyében felkérte 
a legfőbb ügyészséget annak ki vizs gá -
lá sára, hogy fennáll-e az érdek- össze -
fér hetetlenség bűncselekménye. A töb -
bi esetben – így a mag yar érintettek e -
setében is – letelt az ötéves elévülési i -
dőszak. Az ANI feljelentése alapján ed -
dig 17 esetben szabott ki felfüggesztett
börtönbüntetést a legfelsőbb bíróság,
ebből 9 esetben jogerősen.

Az ANI a honatyák tiltakozása elle -
nére következetesen bűncse lekmé ny nek
tekinti azt, hogy rokonaikat alkal maz zák
képviselői vagy szenátori irodájukban, 

az ilyen ügyekben már több ízben is jo -
gerős, felfüggesztett börtönbüntetésről 
szóló ítélet született. A mag yar hon a -
tyák közül idén februárban ítélték jog e -
rősen fél év felfüggesztett szabad ság vesz -
tésre Máté András Leventét, az RMDSz
képviselőházi frakcióvezetőjét, illetve
másfél év felfüggesztett börtönre Ke -
re kes Károly parlamenti képviselőt. Má -
tét a felesége, Kerekest a fia alkal ma -
zá sa miatt marasztalták el.

Máté többször is jelezte: megala po -
zatlannak tartja a vádat, mert a jog sza -
bály, amely alapján eljártak ellene, köz -
alkalmazottakra vonatkozik, a tör vény -
hozók pedig nem tartoznak ebbe a ka -
te góriába.

A Kolozs megyei képviselő sérel mez -
te, hogy a bíróság annak ellenére ho -
zott elmarasztaló ítéletet a mag yar kép -
viselők el len, hogy korábban a hasonló 
helyzetben lévő Mircea Diaconu eu ró -
pai parlamenti képviselőt felmentette.
Azt is furcsának találta, hogy az érin -
tett képviselők közül csak egyeseket
vontak felelősségre.

Kerekes Károly akkor úgy kom men -
tálta az ítéletet: sehol a világon nincs o -
lyan jogszabály, amely tiltaná a hon a -
tyáknak a rokonaik alkalmazását. Nagy-
 Britanniában nem tiltják a családtagok
alkalmazását, csu pán két főben ma xi -
malizálják. Franciaországban viszont a 
bérként fizethető összeg felső határát
szabják meg. (Krónika)

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!

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, az idei munká la -
tok lezárását követően pedig újabb 5
nagy sze rű festményt sorsolunk ki 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.

KÖSZÖNJÜK a nagybányai és

Nagybánya-környéki mag yar közös -
ség, kö zel és távol élő barátaink ed -
digi és ezutáni segítségét!

Legutóbbi támogatóink: Misz ti
Matild, Nagybánya – 100 lej (ezüst
téglajegy), Belloni (Ledniczky Bé la), 
Kolozsvár – 100 lej (ezüst tég lajegy), 
Bene Katalin, Misztótfalu – 100 lej (e -
züst téglajegy), Szopri György, Nagy -
bánya – 10 lej (egy szerű téglajegy),
Szopri Valéria, Nagy bánya – 10 lej
(egyszerű tég la jegy), Vincze-család,
Nagybánya – 300 lej (arany tégla -
jegy), Vin cze- család, Nagybánya – 100
lej (ezüst téglajegy), Papp-család, Nagy -
bá nya – 10 lej (egyszerű/póló ráa dás),
Schnei der-család, Nagybánya – 60 lej 
(6 db. egyszerű téglajegy), Papp- csa -
lád, Nagybánya – 10 lej (egy sze rű/
póló ráadás).

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!

Retteg a hírszerzés a székelyektől
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) az alkotmányosságot ve -

szélyeztető tényezők közé sorolta 2014. évi jelentésében a szé kely földi 
autonómiatörekvéseket.

A jelentést a román parlament hon -
lapján tették közzé. A 39 oldalas doku -
mentumban egyetlen bekezdés foglalko -
zik az „etnikai alapú szélsőséges ség -
gel”. Ebben az SRI megállapítja, hogy
az autonómiapárti diskurzust az auto -
nómia nyílt hirdetése jellemezte.

„Külföldön Bukarest »magyarelle -
nes politikájának« a nemzetköziesítése 
volt a cél, belföldön a »székely« et no -
kulturális sajátosságok agresszív han -
goz tatására esett a hangsúly” – álla pí -
totta meg az SRI a parlament elé ter -
jesztett jelentésben. A hírszerző szol -
gá lat úgy vélte, hogy a román állam in -
tézményeinek fellépése következtében 
csökkent „a szélsőséges, hungarista cso -
portok” megnyilvánulásainak intenzi -
tása, így ezen a téren kevesebb a fe nye -
gető jelenség.

Az SRI szerint a nemzeti ki sebb -
ségek helyzetét továbbra is befolyá sol -
ják „egyes szomszédos államokbeli hi -
vatalosságok vagy diplomaták” arra i -
rányuló erőfeszítései, hogy bevonják
nem zettársaik közösségét az anyaor -
szág érdekeinek támogatásába. A je len -

tés a kémelhárítás kihívásai között – Ma -
gyarország vagy a romániai mag yar kö -
zösség említése nélkül – utal egy or -
szág ra, amely az ellenőrzés megerősíté -
sére törekszik „nemzettársainak közössé -
ge és annak fő szervezetei fölött”.

A dokumentum arra is kitér, hogy
„a regionális és globális geopolitikai fej -
lemények” nyomán intenzívebbé vált a 
külföldi titkosszolgálatok tevékeny sé -
ge Románia területén, és ezek célja e -
gyebek mellett negatívan befolyásolni
a döntéshozatalt, „az alkotmányos ér té -
keket és a nemzetiségek együttélé sé nek
légkörét”.

Az SRI úgy értékelte, hogy Ro má -
niában nem növekedett a globális átlag 
mértékénél jobban a terrorfenye getett -
ség szintje, ezért nem indokolt a ké szült -
ség növelése. A hírszerzés a 2015-ös év
kihívásai között első helyen a nem zet -
biztonságot is veszélyeztető korrupció
jelenségét említi. A felsorolásban u tol -
sóként tesz említést a szélsőséges meg -
nyilvánulásokról, amelyek befolyá sol -
hat ják az etnikai és szociális viszo nyo -
kat. (MTI)

A költő visszatér
folytatás az 1. oldalról

székelyudvarhelyi előadóművész
és e sorok írója, Balogh Csaba koltói
magyartanár. Bár ízlésbeli és életkori 
különbségek voltak köztünk, az iga zán
kiemelkedő teljesítmények értékelé -
se kor a zsűri egyöntetűen döntött. A
2. Petőfi-szavalóverseny díja zott jai:

Szépkorúak kategóriája:
I. díj: Pianovszki Judit, Debrecen
II. díj: Czernák Ferenc, Lippa
III. díj: Asztalos Gábor, Nagy bá -

nya
Dicséret: Lakatos Zsófia, Koltó
Különdíj: Péter Eszter, Székely ud -

varhely, és Longáver Adél, Nagybá nya
Felnőttek korcsoportja:
I. díj: Balog Jenő, Bagamér
II. díj: Turuckó Beáta, Koltó
III. díj: Bander József, Tisza püs -

pöki
Dicséret: Bencze Noémi, Koltó
Különdíj: Bencze Nikolett, Koltó 

és Farczki Dóra, Nagybánya
A díjak jelentős részét a Debre cen -

ben működő Maticska Jenő Alkotó és 
Képzőművészeti Kör tagjai aján lot ták
fel. Matti Armas Korpela, Magyar or -
szá gon élő finn festőművész egy táj -
ké pet ajándékozott, Pallás Ferenc deb -
receni festőművész pedig egy Pető fi-
 portrét küldött a verseny díjazott jai -
nak. Kerékgyártó Kálmán debreceni
költő, saját versesköteteit hozta aján -
dékba, Keresztúri Mária debreceni köl -

tőnő pedig az Édes jó Istenem novel -
lás füzetének néhány példányát aján -
lot ta fel. Felajánlás érkezett még a Do -
moki házaspártól, aki bőrnyakdíszt a -
dományozott a versenyzőknek. Az A -
gape Egyesületnek köszönhetően a dí -
jazottak értékes könyvjutalmakat ve -
hettek át. 

Példamutató összefogás tanúi le -
het tünk múlt hétvégén Koltón. Nem egy
szokványos szavalóverseny zajlott ott,
hanem egy igazi versünnepen ve het -
tünk részt, ahol a költészet mellett a
társművészetek is megjelentek és ta -
lálkoztak. A megnyitón a Németh Lász -
ló Elméleti Líceum kórusa énekelt, a
felújított kultúrház falán a Koltón ren -
dezett nemzetközi festőtábor munká -
i ból nyílt kiállítás, a szünetekben pe -
dig a koltói Somfavirág néptánc cso -
port lépett fel. A rendezvényt a Beth -
len Gábor Alap, a Communitas Ala -
pít vány, Koltó község Önkor mány -
zata és a Koltói Református Egy ház
támogatta. 

Gratulálunk a szervezőknek és a
versenyzőknek, köszönet minden ki nek,
aki hozzájárult a rendezvény sike ré -
hez! (Balogh Csaba)



Jön az “öröm”, a
“szerelem” és a “harag”

gomb Facebookon
Mark Zuckerberg, a Facebook ala -

pí tója már korábban bejelentette, hogy
a felhasználók kérésének eleget téve
“nem tetszik” jellegű, főleg az együtt -
érzés kifejezésére szolgáló gomb kerül
elhelyezésre a Facebookon. Most a
The Tele graph arról ír, hogy a vállalat
már teszteli azt az új funkciót, amellyel 
az öröm, a szerelem, vagy éppen a ha -
rag lesz kifejezhető, és amelyek gya -
korlatilag a “tetszik” (like) gombot he -
lyettesíthetik azokban a helyzetekben,
amikor annak használata nem alka lom -
hoz illő. Az új gombokat elsőként az ír
és a spanyol felhasználók körében pró -
bálják ki. A The Tele graph szerint az
új funkció összesen hét érzelmi állapot
kifejezésére lesz alkalmas, a “tetszik”
mellett a szerelem, a nevetés, az öröm,
a megdöbbenés, a szomorúság és a ha -
rag is megjeleníthető lesz. Az új gom -
bok hasonló módon fognak működni,
mint az eddig megszokott “tetszik”
gomb, a Facebook ezeknél is szám sze -
rűsíteni fogja a kattintásokat. (me dia -
fax)

A “Marson rekedt Matt
Damon hazahozására”
gyűjtenek az interneten

Pénzt gyűjt “a Marson rekedt Matt
Damon hazahozására” egy felhasználó 
a GoFundMe oldalon - írja a Mas hab -
le. A jó eséllyel troll Kyle Douglas M
99 millió dollárt szeretne összehozni
azért, hogy “napjaink egyik legnagy -
sze rűbb színészét” visszahozza, külön -
ben nem tud játszani a következő Bour -

ne-filmben, és legjobb barát já nak, Ben 
Afflecknek is szüksége van a támo ga -
tá sára. A pénzből eddig kemény 10 dol -
lár gyűlt össze. A Ridley Scott ren dez -
te The Mar tian (magyarul Mentőex pe -
díció), Matt Damonnal a főszerepben a 
hétvégén nyitott a mozikban, 55 millió
dolláros bevétellel. Ezzel minden idők
második legjobb októberi nyitását pro -
dukálta, alig pár százezer dollárral a
Gravitáció mögött. Matt Damon az
IMDB szerint már forgatja a követ ke -
ző Bourne-filmet.

Kék a Plútó ege
Színes képeket küldött a New Ho ri -

zons űrszonda a Plútóról, amelyekből
kiderül, hogy a Plútó atmoszferikus
kö de (ege) is kék - közölte a NASA. A
ködöt alkotó részecskék valójában
szür kék vagy pirosak, de kékes fényt
szórnak. A Földön ezek a részecskék
nagyon apró nitrogénmolekulák, a Plu -
tón pedig valószínűleg valamivel na -
gyobb, koromszerű részecskék, amiket 
tholinnak hívnak. Ezek az ultraibo lya-
 sugárzás hatására jönnek létre - fog lal -
ja össze az In dex. Emellett azt is meg -
állapították, hogy a Plútó felszínén
több helyen is vízjég van. Most az a
kihívás, hogy megállapítsák: mért pont 
azokon a helyeken van - közölte a
NASA. (in dex)

DNS-javításért járt a
kémiai No bel-díj

Tomas Lindahl, Paul Modrich és
Aziz Sancar kapta a kémiai No bel-dí -
jat amiatt, hogy felfedezték, hogyan ja -
vítja egy sejt a DNS-ét és őrzi meg a
genetikai információt. A DNS-javítás
a sejtekben állandóan zajló folyamat,
amely megvédi a genomot a károso -

dástól és a veszélyes mutációktól, így
elengedhetetlen a túléléshez. A DNS-
 ja vításnak tehát állandóan működnie

kell, hogy a DNS szerkezetében kelet -
kező károkat gyorsan rendbe lehessen
hozni.

Arany igazság
VÍZSZINTES: 1. Arany János

Szé chenyi emlékezete című verséből
idézünk. 13. A vízhozam mérésére
szol gáló edény. 14. Itáliai zeneszerző
(Gioacchino). 15. Jáván honos fa, kér -
géből nyílmérget vonnak ki. 16. Szag,
illat (lat.). 18. Kimegy a divatból. 19.
Besorol! 20. Gyengén termő borszőlő.
22. Szerves gyök. 24. Illetve (röv.). 25. 
Érted ... (Karthago). 27. Becézett Gá -
bor. 29. Sintoista templomok dísz ka -
pu ja. 31. ... Fall; osztrák zeneszerző.
32. Közvetlen. 34. Finn népdal. 35. A
cégbe fölvett névhez csatolt kiegészítő
megjelölés. 37. Török város. 39. Enni
kezd! 40. Budapesti gépgyár volt. 42.
Elvont dolgok aránya. 43. Üres a kör!
44. Crom well veje (Henry). 46. Gau -
guin önéletrajzi könyve. 48. Szidi-...;
marokkói város. 50. Zöld színű ás -
vány. 52. Tinta (ang.). 53. Tiszta súly.
55. Intő jel. 56. Magot elhintő. 57. Ku -
bai, luxemburgi és spanyol gkj. 58.
Tíz centes amerikai pénzérme. 60. Ga -
boni, belga és spanyol gkj. 62. Szakadt

bérlet! 63. Becézett Salamon. 65. Ma -
g yar operaénekesnő (Syl via). 67. Mű -
vet létrehoz. 69. Biológia. 71. Olasz
zeneszerző (Arcangelo).

FÜGGŐLEGES: 1. Ajaccio híres
szülötte. 2. Spanyol exkirályné. 3. Sza -
lagcsokor. 4. Levágnivaló sertés. 5. A
jószívű igéje. 6. ...-ce; kínai filozófus.
7. Érzéki tartalom, jelleg. 8. Grúz vá -
ros. 9. Cicero pénze. 10. ...-... Gabor;
színésznő. 11. Virágba borul. 12. Gyü -
mölcscukorrá bontható poliszacharid.
13. Az idézet befejező része. 17. A
tartozik rovat régies megjelölése. 21.
Szenvedélyesen adandó elő (zene). 23. 
Félholt! 26. Kambodzsai diktátor volt
(Lon). 28. Bevarr! 30. Az Árva folyó
szlovák neve. 32. No tre ...; párizsi
dóm. 33. Edzés. 36. Világossá, érthe -
tővé tesz. 38. A Garam szlovák neve.
41. Német történész. 43. Ellenőrzés.
44. Jóindulatú figyelmeztetés. 45. Fran -
cia város. 47. Soha (ném.). 49. Ideges
em ber járása. 51. Verekedni kezd! 54.
Ady Endre egyik álneve. 56. Sze mé -
lyemmel. 59. München folyója. 61.
Szí nésznő (Margit). 64. Asztácium és
bór vj. 66. Svéd, kubai és portugál gkj.
68. Valaminek a fénypontja. 70. Távo -
lodni kezd! 72. Tojáshéj!

    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 elvarázsolt fák erdeje
Sikeres Vándortábort tudhat maga mögött az Erdélyi Kárpát-Egyesület. A

csíkszéki szervezőcsapat táborvégi összegzése, értékelése olvasható az Er dé -
lyi Gyopár legfrissebb lapszámában az immár megszokott EKE-osztályok
hírei rovat mellett. Újabb tervekről is hírt kapunk a színes kiadványban, az
országos elnökkel készített interjúból derül ki, hogy készül Erdély nagy túra -
könyve. Részletek a lapban, amelynek hasábjain azt is megtudhatja az olvasó, 
milyen elképzelése van az EKE-nek a források megmentésére. A kezde mé -
nye zéshez bárki csatlakozhat, az akció élet-, azaz forrásmentő lesz.

Számos belföldi túra mellett e lapszámban arról is hírt kapunk, hogy a ma -
gas hegyek nagy kedvenccé és elérhető célponttá váltak a nyáron. A teljesít -
ménytúrák is közkedveltek, épp a háromszékiek kerülnek sorra a következő
megszervezésében. De elmehetünk a legbajosabb körútra Baj-országba, hon -
is mereti tanóra-sorozat lehet az építészeti örökség Kibédtől Kelementelkéig,
mélyreásásra ad módot a torjai Büdös-barlangba való látogatás. 

Amint megszokták, a határok feszegetése sem hiányzik a kiadványból, a
vég leteknek mindig jut hely, így a barlangokból a felhők világába kalau zol -
ják az olvasókat a szerkesztők. Képes bemutatót állított össze egy szakember
azért, hogy a Gyopár-olvasók ismerősen mozogjanak még a fellegekben is. 

Mesevilág – mondhatjuk a felhőkre, de ugyanez a név illeti meg azokat a
fákat, melyeket egy olvasónk kapott lencsevégre, és a göcsörtös-gyökeres,
ágas-bogasok mellé verseket faragott. Különös színfoltja e lapszámnak mind -
két fent említett cikk, ám ezek nem veszik el a helyet a hagyományos rova -
toktól. Ezúttal is újabb érdekességeket tudhatunk meg a GPS világáról, a vé -
dett övezetek rejtett kincseiről, a tinóruk birodalmáról, az égi jelek sorában
pe dig a hajnali bolygóláncról.

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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Hollókárogás és haláltusa
Megmérgezték-e Mátyás királyt?

A királynak nagy fájdalmai voltak, csak „haj, haj” és „Jézus” ki -
áltások hagyták el ajkát. A következő nap már beszélni sem tudott,
végül 1490. április 6-án, kedden reggel 7 és 8 óra között meghalt. 525 
évvel ezelőtt lehelte ki lelkét Bécsben Mátyás király, halálának
körülményei a mai napig találgatásokra adnak okot. A rejtély
megoldására már neves történészek és orvosok is kísérletet tettek.

Hunyadi Mátyás király 1490. ápri -
lis 6-án halt meg Bécsben. Halála után
rögtön olyan hírek láttak napvilágot, mi -
szerint elképzelhető, hogy meg mér gez -
ték. Utolsó napjainak, óráinak ese mé nye -
it történetírója, An to nio Bonfini örö kí -
tette meg. Fraknói Vilmos történész Má -
tyás-monográfiájának írásakor 1889- ben
megkérte Korányi Frigyes professzort, 
hogy a korabeli források által leírt t ü ne -
teket megvizsgálva mondjon véle ményt
Hunyadi Mátyás halálának okairól. Ko -
rányi megállapította, hogy a leírások
kevésbé mérgezésre, inkább agyvér zés -
re utalnak. Két mod ern kori történész,
a már elhunyt Kubinyi András és E. Ko -
vács Péter is valószínűtlennek tartotta
a mérgezést.

Kubinyi András Mátyás király című 
könyvében a következőképpen írt a ki -

rály haláláról: „Mátyás (…) élete jóré -
szét tábori körülmények közt töltötte,
több ízben megsebesült, ami bizonyára 
hozzájárult egészsége romlásához, s er -
ről külföldön is tudtak. 1489 tavaszán
állapota annyira megromlott, hogy nem
tudott járni: hordszéken vitette magát.
Nyáron némi javulás következett be, ősz -
szel azonban köszvénye ismét súlyos -
bo dott, lába és térde dagadni kezdett, láz
is gyötörte. Ezért nem tudott Linzbe u -
tazni. 1490 januárjában állapota javult, 
így az 1489 tavaszától Budán tar tóz ko -
dó Mátyás bécsi utazásába bele egyez -
tek az orvosok. Az uralkodó azonban
feltehetően tisztában volt helyzetével, és
elutazása előtt a budai várat a könyv -
tárral és kincstárral együtt fiára bízta, s
ezeket Corvin János nevében továbbra 
is Ráskai Balázs várnagy és udvarbíró

tartotta kezében. A királyi pár és Cor vin
Visegrádon keresztül utazott, ahol u -
gyancsak János herceg vette át a várat, 
egyben a Szent Korona kulcsát is.

Bécsben Mátyás látszólag jól volt,
de néhány esemény már előrevetítette
a változásokat. Március 12-én Bakócz
Tamás királyi titkár eladományozta bé -
csi házát. Április 4-én, virágvasárnap
reggelén a búcsúzó svájci követ felke -
reste Nagylucsei Orbán kincstartót, hogy
a számára a királytól kiutalt pénzt meg -

kapja. Orbán azonban közölte, hogy nincs
elég a pénztárban, csak egy részét tud -
ná kifizetni, várjon néhány napig. A kö -
vet udvariasságból nem vett fel sem mit,
járandóságát azonban már sohasem kap -
ta meg.

A király részt vett a hosszú virág va -
sárnapi szertartáson, utána pedig lo vag -
gá ütötte a távozó velencei követet.
Beatrix ezalatt végig akarta járni Bécs
templomait, így az étkezést későbbre
ha lasztották. Az éhes király fügét kért,
és mivel romlottnak találta, düh roham -
ra fakadt. Beatrix közben megjött, de ő
sem tudta lecsillapítani. Mátyás szé dül -
ni kezdett, a szemei elsötétedtek, mire
a hálószobájába vitette magát, ahol hat
óra tájt állítólag agyvérzés érte. Nyom -
ban odahívták fiát, két unokatestvérét,
Geréb Pétert és Mátyást, Nagylucseit,
Bakóczot, Szapolyai István osztrák fő -
ka pitányt és Bátori István vajdát. A ki -
rálynak nagy fájdalmai voltak, csak „haj,
haj” és „Jézus” kiáltások hagyták el aj -
kát. A következő nap már beszélni sem 
tudott, végül április 6-án, kedden reg -
gel 7 és 8 óra között meghalt.

Április 6-án fekete lobogó jelezte:
Magyarországnak új királyt kell vá lasz -
tania. »Sok csodajel jelezte halálát – ír -
ja Bonfini. – Halála után a Duna szo -
katlanul megáradt; sok part menti fal -
vat és várost öntött el, hogy a török be -
törés el len megvédje Pannóniát, ha már
az ország oltalmazója nem védelmez he -
ti. A Budán őrzött oroszlánok a király
halála napján kimúltak. Ekkor Budán a 
Corvinus-ház címerének madarát, hol -
lót egyetlenegyet se láttak, míg Fehér -
várt, a mag yar királyok temetkező he -
lyén annyi holló károgott, hogy ebből
már mindenki könnyen sejthette a ki -
rály halálát.«

Mátyás halála után nyomban men -
de mondák keletkeztek, többek közt ar -
ról is, hogy Beatrix megmérgezte. Má -
tyás halálát Bonfini örökítette meg. Le -
í rása alapján a híres Korányi Frigyes bel -
gyógyász professzor „agy-gutaütést”
diagnosztizált. Egy Dr. Herwig Egert ne -
vű osztrák belgyógyász főorvos 1982-
 ben ugyan nem zárta ki Korányi diag -
nózisának helyességét, de rámutatott a
leírás ellentmondásaira is. Szerinte vagy
a mellkas, vagy a gyomor súlyos meg -
be tegedéséről van szó, de nem lehe tet -
len a mérgezés sem. Kétségtelen, hogy
leginkább Beatrixnek állt érdekében fér -
je halála, hiszen Corvin János örökö sö -
dése még nem volt biztos, az esetleges
trónjelöltek közül Ulászló csak névleg
volt nős, Miksa pedig özvegy.

Az igazságot soha sem fogjuk meg -
tudni. Nem szabad elfelejteni, hogy a ki -
rály már súlyos beteg volt, így talán még -
is a természetes halál a legvaló szí nűbb.”

(a mult-kor.hu nyomán)

Dalaiból egy generáció tanult meg angolul
Hetvenöt éve, 1940. október 9-én született Liverpoolban John

Lennon, a legendás Bea tles együttes tagja, a zenekar „lelki isme re -
te”, akinek pályája erőteljes hatást gyakorolt az utána követ ke ző
nemzedékekre. A tabukkal könyörtelenül szembeszálló Len non
tragikusan fiatalon távozott, alig negyvenéves volt, amikor egy
őrült rajongója meggyilkolta.

 Kamaszkora csupa lázadás volt, ti -
zenöt évesen kezdte az amerikai rock
and roll zenét játszani, saját képére for -
málni. Tizenhat évesen ismerkedett meg
a basszusgitáron játszó Paul McCartney -
val, akivel aztán a rockzene törté ne té -
nek legsikeresebb szerzőpárosát alkot -
ták. Hamarosan együttest is alapí tot -
tak, amelyhez csatlakozott a gitáros
Ge orge Har ri son is. A nagy négyes az
utolsó taggal, a dobos Ringo Starr-ral
a befutás küszöbén egészült ki.

A Bea tles minden kétséget kizá ró -
an a legnagyobb hatású együttes a
könnyűzene történetében. Zenéjükön
rajongók és zenészek nemzedékei nőt -
tek fel, Magyarországon egy gene rá -
ció az ő dalaikból tanult meg angolul.
Szerzeményeiket sokan dolgozták fel, 
a Yes ter day több mint 1600 válto zat -

ban létezik, bekerült a Guinness Re kor -
dok Könyvébe is.

Lennon karcos nyilatkozataival is
botrányokat kavart: 1963-ban a ki rá -
lyi család több tagjának jelenlétében a -
dott koncertjük utolsó számát így kon -
ferálta fel: „Az olcsóbb helyen ülők
tapsoljanak, a többiek csörögjenek az
ékszereikkel!” 1966-ban egy interjú -
ban azt mondta, hogy „Népszerűbbek
vagyunk, mint Jézus Krisztus” - a fel -
háborodást követően dalaikat rövid i -
dőre tiltólistára tették Amerikában, szá -
mos fenyegetést is kaptak, és Lennon
végül bocsánatot kért.

A Bea tles zenéje az idők során egy -
re bonyolultabb és elvontabb lett, 1966-
 ban a turnézással is leálltak, ezzel pár -
hu zamosan nőtt a feszültség a tagok kö -
zött. Lennon megismerkedett a japán

Yoko Onóval, akinek hatására a köz é -
let felé fordult, a társadalmi igazság ta -
lanságok el len emelte fel szavát. Es kü -
vőjüket 1969. március 20-án tartották
Gibraltárban, majd Amszterdamba men -
tek nászútra: egy hétig ki sem moz dul -
tak az ágyból, ezt nevezték el ágy kam -
pánynak, amellyel azt üzenték a vi -
lág nak, hogy hagyják abba a háborút.
A pár több politikai kérdésben foglalt
állást nyilvánosan, de ez a Hilton szál -
lodabeli esemény kapta a legnagyobb
publicitást. Lennon Give Peace A Chan -
ce című dala a békemozgalmak him -
nusza lett.

A Bea tles története 1970-ben vé get
ért. A tagok közül szólóban Lennon fu -
totta be a legváltozatosabb zenei kar -
ri ert: tucatnyi albumot adott ki, akad kö -
zöttük nehezen befogadható kísérleti
zene, de olyan remekművek is, mint a
Mother, az egy évvel későbbi Imag i -
ne vagy a Happy Xmas (War Is Over).
Életét akkor már Amerikában élte, a ho -
vá csak nehezen nyert bebocsáttatást,
egyrészt egy 1968-ban történt letar tóz -
tatása miatt, amikor can na bis bir tok lá -
sért kísérték be, másrészt az amerikai
radikális baloldallal tartott kapcso la -
tai miatt. 1976-ban állandó tartóz ko -
dá si engedélyt kapott. Ekkor már szin -
te menekült a Bea tles legendája elől,
nem volt hajlandó arra, hogy régi tár -
saival lépjen fel.

A hetvenes évek má sodik felében
é vekre eltűnt a nyilvánosság elől, majd
1980-ban tervekkel és energiával tel -
ve lépett ismét a közönség elé: in ter -
júk sorát adta, turnét tervezett. Ebből
azonban már nem lett semmi, 1980. de -
cem ber 8-án New York-i otthona előtt
lelőtte egy őrült rajongója. Alakja és
legendája halála óta csak nagyobbra
nőtt. Örökségével özvegye, Yoko sá -
fárkodik, Lennon kiadatlan felvé tele -
i ből több al bum jelent meg, újra ki -
nyomtatták groteszk írásait, számos
kiállítást rendeztek rajzaiból.

(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!

 Az élesztő pozitív hatásai
A jó háziasszonyok konyhájában mindig megtalálható a friss

élesztő, hiszen ki tudja, mikor kell kuglófot, buktát vagy pogácsát
sütni. Viszont azoknak is érdemes élesztőt tartani otthon, akik
egyáltalán nem konyhatündérek.

Az élesztő nemcsak sok sütemény és kenyérféle elkészítéséhez nélkü lözhe -
tetlen, de a fogyasztása az egészségünknek is nagyon jót tesz. Az élesztőben
meglepően sok vi ta min (elsősorban B-vitaminok), ásványi anyag és fontos
aminosavak találhatóak, összetételének köszönhetően a vegetáriánus életmódot
követők egyik legfontosabb étrend-kiegészítője lehet.

Az élesztő tulajdonkép -
pen a gombák egy csoport já -
ra alkalmazott megnevezés,
de leggyakrabban a Saccha -
ro myces Cerevisiae-t értjük
alatta. Az élesztőgombák ke -
ményítővel, illetve cukorral
táplálkoznak, az élesztőgyár -
tás során speciális kezelésen
átesett cukormelaszon szapo -
rítják el az élesztőgomba sejt -
jeit, melyet állandó hőmér -

sék leten, 26 fokon tartanak. A megfelelő idő leteltével az élesztőt leválasztják a
táptalajról, formázzák és csomagolják. A süteménybe kerülő élesztő erjedés se -
gítségével növeli meg a tészta térfogatát.

Hangulatfokozó
Az élesztő fogyasztása jótékony hatással van a hangulatunkra, csökkenti a

depresszió tüneteit, segít az idegességen és szorongáson, hozzájárul ahhoz, hogy 
jobban aludjunk és kipihentebben ébredjünk. Étvágyjavító hatása is van, emel -
lett nagyon jót tesz azoknak a nőknek, akik premenstruációs szindrómával küz -
denek.

Segíti az emésztést
Az élesztő jótékonyan hat az emésztésünkre is, egyrészt segít a hasmenéses

tünetek csökkentésében, másrészt a krónikus, bakteriális fertőzés miatt kialakuló 
bélpanaszokat is csökkenti.

Cukorbetegeknek is jót tesz
Új kutatások szerint az élesztő fogyasztása jót tesz a cukorbetegeknek is, a

benne található vitaminok és ásványi anyagok (elsősorban a króm) miatt ugyanis 
hatékony a vércukorszint helyreállításában. Emellett a magas koleszterinszintet
is csökkenti, a HDL-, vagyis a “jó” koleszterin arányát pedig növeli a vérben.

Bőrápolás élesztővel
Az élesztőt fogyaszthatjuk nyersen is, de aki idegenkedik az ízétől, annak az

élesztőtabletta a tökéletes választás. Az élesztő ráadásul nagyszerűen illeszkedik 
a legújabb trendbe is, mely szerint a fermentált élelmiszerek nemcsak az étren -
dünket tehetik változatosabbá és egészségesebbé, de a bőrápoláshoz is igen al -
kal masak, koncentráltan tartalmaznak fontos tápanyagokat és gyorsan képesek
ki fejteni a hatásukat.

Az élesztő különösen alkalmas az irritált, aknés, problémás, zsíros bőr keze -
lésére: a benne található vitaminok és ásványi anyagok nyugtató, gyulladás csök -
kentő, ápoló és sebgyógyító hatásokkal rendelkeznek. A legegyszerűbben
maszkként vagy arcradírként alkalmazhatjuk az élesztőt: keverjük össze a friss
élesz tőt némi meleg vízzel vagy joghurttal és egy kis mézzel. Várjunk egy kicsit, 
majd a keveréket ecset segítségével kenjük fel az arcunkra. Legalább 15 percig
hagyjuk rajta, majd óvatos, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük le!

                          (HáziPatika.com)

Nem tesz jót az
agynak a Google

A hálózatbiztonsággal foglalkozó Kas -
persky Lab felmérése szerint az olyan ke -
re sőmotorok gyakori használata, mint ami -
lyen a legnépszerűbbnek számító Google,

egyenesen megöli a memóriánkat – írja az Origo.
A technológia memóriára gyakorolt hatását vizsgáló felmérésben hatezer

európai felhasználót kérdeztek meg keresési szokásaikról. Egyharmaduk azt
mondta, hogy előbb nézné meg a keresett információt az interneten, minthogy
megpróbálná felidézni. 24 százalék pedig bevallotta, hogy rögtön el is felejtené
azt, miután megtalálta.

A szakemberek szerint az információk passzív ismétlése (“rögtön megke res -
sük”) felszínes gondolkodóvá tesz minket. Ezért hiába nézünk meg valamit
több ször, nem rögzül be az adat. Ráadásul nem csak olyan apróságokat felejtünk
el, hogy hol találjuk az adott éttermet vagy metrómegállót.

Minél jobban támaszkodunk a technológiára, annál jobban elfelejtünk a hét -
köznapi életünkből származó információkat is. A megkérdezett szülők jelentős
része nem tudta felidézni fejből a saját gyermeke iskolájának telefonszámát.

A szülők fele gyermeke mobilszámára sem emlékezett. Még beszédesebbek a 
megkérdezettek válaszai arra a kérdésre, hogy mit éreznének az eszközük el -
vesztésekor. A megkérdezettek 38 százaléka válaszolta azt, hogy szomorú len ne,
29 százalékukat hidegen hagyná. Az emberek ötöde viszont pánikban törne ki.

 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!
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

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

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

• Eladó kertes ház Koltón (50 ár kert -
tel) a 136 szám alatt.

Érdeklődni: more.sandor@kre.hu; Tel.:
0036-20-5522137.

• Kereskedelmi társaság alkalmaz pék -
ségbe szakképzetlen munkást, csoma go -
lót, valamint konyhai kisegítő személyt
és eladónőt.

Telefon: 0720 – 544 794

GYÁSZJELENTÉS

„Életünknek egén fénylő csillag
voltál, / Itthagytál bennünket, még
csak nem is szóltál, / Most, hogy
már kia ludt az az áldott fényed, /
Pótol ha tat lan lesz a Te drága
lényed.”

Mély fájdalommal, de Isten aka -
ra tában megnyugodva tudatjuk
mind azokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a drága férj, édesapa,
após, nagy apa, a koltói

CSOLTI KÁROLY
életének 78. évében hazatért

meg váltó Urához.
Az Úr adjon neked ö rök nyu go -

dalmat! Emléked szí vünkben örök -
ké élni fog!

Szerető feleséged Rózsika, gyer -
me keid Bözsike, Ferenc, menyed
E nikő, vejed Mihály, unokáid
Réka, Brigitta és Peti családjaikkal.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Csolti Fe rencz
alpolgármesternek és családjának,
az apa, nagyapa elvesztése miatt
érzett fajdalmukban.

A Koltói Önkor mányzat és Pol -
gármesteri Hivatal alkalmazottai. 

Őszinte részvétünket és együtt -
ér zésünket fejezzük ki Vaszár Mar -
git csoporttársnonknek szeretett öccse
el vesztése miatt érzett fájdalmában.

A gyógytorna csoport tagjai

 MEGEMLÉKEZÉS

Ahogy gyűlnek az évek, / Mind
sű rűbb lesz a köd; / Elhalványul az
arc. / Halkabb lesz a hang. / Az idő
nem választ el tőled, / A találkozást
hozza közelebb.

Fájó szívvel emlékezünk a koltói

TÉGLÁS IMRÉRE,
aki nyolc éve (október 14.) tá vo zott
közülünk. Felesége és gyermekei

„Téged elfelejteni soha nem le -
het, / sajnos meg kell tanulni élni
nél küled. / Csak az hal meg, akit el -
felej tenek, / Örökké él, akit nagyon
sze ret nek.”

Drága unokatestvér és
nagybácsi, a koltói

CSOLTI KÁROLY
Isten veled! Sosem feledjük mo -

solygós tekinteted, kedves
szavaidat és jóságos szíved. Az Úr
adjon ne ked örök nyu go dal mat!
Emlékét ke gyelettel őrzik özv.
Szopkó Erzsike, Csendes Gizike,
Lajos, Csilla, Filcz Andrea és férje
Róbert.

Fájó szívvel emlékezünk a sze -
re tett gyermek és unoka

TÓTH KRISZTÍNA
halálának 15-ik évfordulójára.
Nyugalma legyen csendes, em -

lé ke áldott. Szülei és nagymamája.

Október 15-én volt 20 éve annak 
a szomorú napnak, amikor a koltói

PAP ERZSÉBET 
(szül. Fülöp)

örökre eltávozott szerettei köré -
ből. Emlékét kegyelettel őrzi fia,
menye és unokái. 

Október 18-án lesz 5 éve, hogy

ifj. MAROSÁN JÓZSEF
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét szeretettel őrzi a család.
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik a szeretett

SZÁSZ JENŐ
temetésén résztvettek, fájdal munk ban 
osztoztak, sírjára koszorút, virá got
helyeztek. A gyászoló család.

 

Hálás szívvel mondunk kö szö -
ne tet a rokonoknak, szomszédoknak,
ba rátoknak, megtisztelőknek és
minda zoknak, akik a drága férj,
édesapa, a pós, nagyapa, a koltói

CSOLTI KÁROLY
temetésén megjelentek, virága -

ik kal, koszorúikkal, részvétnyilvá -
nítá saikkal gyászunkban velünk
együtt érestek.

A gyászoló család.

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 – zárva

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

Email: dludovicus@gmail.com.

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb október 20-án, ked -
den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Október 19-én, hétfőn délután is szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

VÁSÁROSNAMÉNY
október 27-én

0747017580 (Csoma Bea)

25. születésnapjának
megünneplésére készül

a nagybányai
gróf Teleki Sándor

cserkészcsapat!
ö

Október 23., 18.00 óra
EMLÉKKIÁLLÍTÁS,

NOSZTALGIAEST
– Teleki Mag yar Ház –

Október 25., 12.00 óra

ÜNNEPÉLYES

FOGADALOMÚJÍTÁS,

FOGADALOMTÉTEL

– koltói kastélykert –
ö

szeretettel várjuk
mindazokat akik valaha

cserkészkedtek,
öregcserkészeket és

újakat, minden
érdeklődőt!
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Eb-selejtező: nem
kaparták ki a gesztenyét
a mag yar válogatottnak
Pótselejtezőt kényszerül játszani a mag yar labdarúgó vá loga tott a

2016-os franciaországi rendezésű Eb-n való részvételi jogá ért,
ugyanis kedden este az egyenes továbbjutást biztosító két mér kőzés
eredménye kedvezőtlenül alakult.

Az emberhátrányban játszó török
válogatott a már kvalifikált Izland el le -
ni mérkőzés 89. percében szerezte meg 
győztes gólját, és ezzel romba döntötte
az egyenes ágú mag yar továbbjutási re -
ményeket. Kedd este minden a jani csá -
rok kedve szerint alakult, hiszen a cso -
portharmadikok versenyében csak ak -
kor előzhették meg Magyarországot, ha
Kazahsztánnak sikerül Rigában nyer -
nie Lettország el len. Persze, hogy si ke -
rült. 

A mag yar nemzeti együttes az 1986-
 os világbajnokság óta először vehetne
részt nagy nemzetközi tornán, az Eb-re 
pedig története során harmadszor jut -
hat ki, legutóbb erre 1972-ben volt pél -
da. Az európai szövetség (UEFA) szer -
dán az UEFA-koefficiens alapján álla -
pítja meg, hogy mely négy csapat lesz

kiemelt a no vem ber 12-14. és 15-17.
kö zötti pótselejtező vasárnapi sorso lá -
sán. A lehetséges ellenfelek: Norvégia, 
Ukrajna, Dánia, Svédország, Írország,
Szlovénia és Bosznia-Hercegovina. A
párharcok oda-visszavágón dőlnek el.

A 2016-os, franciaországi labda rú -
gó Európa-bajnokságon résztvevő vá -
lo gatottak: Franciaország (házigaz da -
ként), Anglia, Csehország, Izland, A uszt -
ria, Észak-Írország, Portugália, Spa nyol -
ország, Svájc, Olaszország, Bel gium,
Wales, Albánia, Románia, Német or szág,
Lengyelország, Oroszország, Szlová kia,
Horvátország, Törökország

A pótselejtezős válogatottak:
Magyarország, Ukrajna, Dánia, Svéd -

ország, Írország, Szlovénia, Norvégia,
Bosznia-Hercegovina.

(maszol)

KÉZILABDA

BL: a végén vesztett pontot
a Nagybányai Minaur 

Az utolsó másodpercben kapott góllal engedte ki kezéből a győ -
zelmet Norvégiában a Nagybányai Minaur, amely 28-28-as e red -
ménnyel zárt a férfi kézilabda-Bajnokok Ligája D csoport já ban. 

A dán vezetőedző, Lars Walther tá -
vollétében annak segítője, Petru Pop ál -
tal irányított máramarosiak szinte tel -
jes egészében uralták a vasárnapi játé -
kot, az első félidő végén már öt gólos e -
lőnyt is kidolgoztak az Elverum Hand -
ball Herrer el len.

A vendégek teljesítménye a szünet
után sem romlott, a 44. percben 22- 15- re
vezettek. Ekkor azonban megtor pant a
csapat, a házigazdák pedig felzár kóz -
tak, és az utolsó pillanatban összejött ne -

kik a pontmentés. A Minaur így 4 pont -
tal a Skjern Handbol (6 pont) mögött a
második a csoportban, a Metalurg Szkop -
je (4 pont), a Mo tor Zaporozsje (4), a
Kadetten Schaffhausen (3) és az El ve -
rum (3) alakulatát megelőzve. Legkö ze -
lebb a macedón együttest látja ven dé gül.

A két mag yar csapat ellenben nem
botlott meg a hétvégi 4. fordulóban: az
A jelű nyolcasban ötödik helyen ta nyá -
zó Szeged meggyőző, 27-22 arányú győ -
zelmet aratott Dániában a Köbenhavn
el len, míg az A csoportban listavezető
Veszprém hazai környezetben múlta fe -
lül 33-25-re a török Besiktast.

Az EHF-kupában érdekelt Dina mó -
nak sikerült továbbjutnia az utolsó se lej -
tezőkörbe, miután az első meccset 26-
 21-re, a másodikat pedig 35-20-ra nyer -
te meg a görög Diomidisz Argusz el len.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Románkodás miatt indít fegyelmi
eljárást az UEFA Moldova el len

Fegyelmi eljárást indított az Euró -
pai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a Mol -
dova Köztársaság el len a hétvégi, O -
roszország elleni Eb-selejtezőn ta pasz -
taltak miatt.

A 2-1-es vendégsikerrel zárult mér -

kő zésen a hazai drukkerek orosz elle nes
rigmusokat skandáltak és a két ország
közel- illetve távolabbi konfliktusait
felemlegető bannereket feszítettek ki.

Az ügyet október 22-én tárgyalja az 
UEFA fegyelmi bizottsága. (maszol)

Cristiano Ronaldo megkapta
és megcsókolta az Aranycipőt!
Cristiano Ronaldo, a Real Ma drid

labdarúgócsapatának portugál táma -
dója kedden átvette az Európában
ját szó legeredményesebb futbal is tá -
nak járó Aranycipőt.

A 30 éves játékos az előző sze zon -
ban 48 gólt szerzett a spanyol első osz -
tályban, ezzel pályafutása során ne -
gyedik alkalommal érdemelte ki az
európai bajnokságok legjobb gól szer -
zőjének járó díjat.

A háromszoros aranylabdás – aki

nemrég a Real Ma drid történetének
legeredményesebb futballistájává lé -
pett elő – édesanyja, fia, valamint Ra -
fael Benítez vezetőedző és Florentino 
Pérez klubelnök jelenlétében vette át
az elismerést Madridban, a Westin Pa -
l ace Hotelben.

– Nagyon örülök ennek a gyö nyö -
rű díjnak. Egész életemben azért dol -
goztam, hogy még jobb legyek, és a
továbbiakban is ezért fogok küzdeni - 
mondta a díjátadón a Real ásza. (MTI)

Forma1: drámai végjáték Szocsiban
Lewis Ham il ton nyerte a 2. Forma 1-es Orosz Nagydíjat Szo csi -

ban. A Mercedes brit pilótája csapattársa hibáját követően a fu tam
elején az élre állt. A futamon komoly baleset, nagy mentések, szép
előzések voltak, az utolsó kör pedig elképesztő drámát hozott.

Nico Rosberg már a futam elején ki -
áll ni kényszerült, miután meghi bá so -
dott a gázpedál az autójában. A hírek
szerint eltört a pedál, ezért nem tudott
féktávokat venni, néhány kör után pe -
dig úgy döntött, hogy így nem folytatja 
a versenyzést.

A futamon az első 12 körben két -
szer is bejött a biztonsági autó. Már a
rajt után ütközött egymással néhány a -
utó a mezőny hátsó felében, majd a 12.
körben Ro man Grosjean vágta a falhoz 
a Lotusát közel 300-as tempónál.

A folytatásban kifejezetten jó ver -
seny kerekedett a pályán. A futam e gyik
kulcsmomentuma az volt, amikor a
Valtteri Bottas a kerékcseréket köve tő -
en Kimi Räikkönen elé érkezett vissza
a mezőnybe. A két finn jól egymásra ta -
lált, és a futam hátralevő részében egy -
mással versenyeztek. Az utolsó körben 
a 4. és az 5. helyen követték egymást, a 
3. helyen a mexikói Sergio Perez állt, őt 
támadta Bottas, meg is előzte, sőt, Räi k -
könen is elhúzott mellette. Néhány ka -
nyar volt már csak hátra, és a Jégember 
vérszemet kapott, de túlzásba vitte: egy
kanyarban messziről ráejtette az au tó -
ját Bottaséra, akit kiütött a pályáról.

De ő sem járt sokkal jobban: meg sé -
rült az autója, így ketten is megelőzték
- köztük Perez is, aki így visszavette a
3. helyet.

A mezőnyt végül Ham il ton, Vettel,
Perez, Massa, Räikkönen sorrendben
intették le, a hatodik a hazai orosz ver -
senyző, Danyiil Kvjat lett, de a Ferrari
finn pilótáját vizsgálják, valószínűleg
megbüntetik majd, így ez még nem a

hivatalos végeredmény.
1. Lewis Ham il ton / brit / Merce des
2. Sebastian Vettel / német / Ferrari
3. Sergio Pérez / mexikói / Force

In dia-Mercedes
4. Felipe Massa / brazil / Wil liams-

 Mercedes
5. Kimi Räikkönen / finn / Ferrari
6. Danyiil Kvjat / orosz / Red Bull-

 Renault
7. Felipe Nasr / brazil / Sau ber- Fer -

rari
8. Pas tor Maldonado / venezuelai

/ Lo tus-Mercedes
9. Jenson But ton / brit / Mc La ren-

 Honda
10. Fernando Alonso / spanyol /

Mc Laren-Honda
11. Max Verstappen / hol land / To -

ro Rosso-Renault
12. Valtteri Bottas / finn / Wil li ams-

 Mercedes
13. Roberto Merhi / spanyol / Ma -

russia-Ferrari
14. Will Stevens / brit / Ma rus sia-

 Ferrari
15. Dan iel Ricciardo / ausztrál / Red

Bull-Renault
KIESETT:
Carlos Sainz Jr. / spanyol / Toro

Rosso-Renault / 45 megtett kör
Romain Grosjean / francia / Lo -

tus-Mercedes / 11 megtett kör
Nico Rosberg / német / Mercedes / 7
Nico Hülkenberg / német / Force

In dia-Mercedes / 0
Marcus Ericsson / svéd / Sau ber-

 Ferrari / 0
(SamsungSport)


