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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 Albert/

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!

Vasárnap éjszaka

Ne feledjék átállítani óráikat!
Az átállás a nyári idő számításról

a télire október 25-én, va -
sárnap éjszaka 3 órakor
történik, amikor 1 órával
kell visszaállítanunk idő -
mérő készülékeinket.

RMDSZ-felhívás
A Nagybánya Központú Területi

RMDSZ küldöttgyűlést tart folyó év
október 29-én, 17.00 órai kezdettel.

Az RMDSZ Kongresszusán el fo ga -
dott  alapszablányzat értelmében Nagy -
bánya Területnek 2 választott Szö vet -
sé gi Képviselő helye van. Ezekre jelö -
lési pályázatot kell letenniük az érdek -
lődőknek, melynek tartalmaznia kell a
következőket:

- a jelölt önéletrajzát (ennek tartal -
maznia kell a politikai tevékenységet,
az RMDSZ keretében kifejtett tevé keny -
séget, a híszerző szolgálatokkal való
együttműködést)

- a területen működő egyik helyi
szer vezet tagsági igazolvány másolatát

- a területen működő egyik helyi
szervezet ajánlását a jelölésre vonat ko -
zóan

- kézzel írt nyilatkozatot arról, hogy 
a parlamenti, illetve helyhatósági vá -
lasz tásokon nem indult valamely más
párt vagy szervezet színeiben

A jelölési pályázatot az RMDSZ-
 székházban kell beiktatni (Vasile Lu -
ca ciu utca, 1. sz.), folyó év október 28. 
16 óráig.

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.

Lakossági fórum
Hosszúmezőn Kelemen

Hunor RMDSZ-elnökkel
Lakossági fórumot tartanak ok -

tó ber 25-én, délután 5 órakor Hosz -
szú mezőn, a kultúrotthonban.

Az összejövetel meghívottja Kele -
men Hunor RMDSZ-elnök, valamint
a küldöttség tagjai. A hosszúmezői
RMDSZ mindenkit szívesen vár a fó -
rumra, aki tenni akar a közösségért, hi -
szen egységben az erő.

(facebook, Szigeti Porta)

A CulturArt Egyesület
szervezésében

Apám megmondja!

Maksa Zoltán
vidám,

vérnyomáscsökkentő
stand-up estje

Nagybánya, Bábszínház terme
2015. no vem ber 13., péntek

18.00 óra
Jegyek a Teleki Mag yar

Házban és az RMDSz-nél
vásárolhatók.

Máramarossziget,
Kultúrpalota

2015. no vem ber 14., szombat
19.00 óra

25 év cserkészet Nagybányán
A nagybányai gr. Teleki Sándor cserkészcsapat 25. születésnapja

Ünnepi kiállítás, megnyitó
2015. október 23., 18.00 óra

Nagybánya, Teleki Mag yar Ház

Fogadalomtétel és fogadalomújítás
2015. október 25., 12.00 óra

Koltó, kastélykert

Az eseményre szeretettel várunk minden egykori és
je len legi kiscserkészt, cserkészt, felnőttcserkészt,

öreg cserkészt, szülőket-nagyszülőket,
minden kedves érdeklődőt!

Kárpáti Kamil:

A szabadsághoz
/1956. október 26.,  Márianosztra,

szigorított börtön/

Rozsdás, rőt fényben a mezőn szalad
egy pásztor s tűz-ajka most ajkadul 
nyílik és hirdet. - Mutasd meg magad!

Ó, szállj fel, miként a Hold a hegyről: 
áldozatként, lelkével száll felé
a farkasaltató csendű erdő.

Jöttöd bár volna gyermekistené. 
Ne véreznéd ujjad - gallyt a mennyből -,

míg gonosz fejünk megérintené.

Kerítés (Deák László felvétele)

Könyvbemutató
Szeretettel hívjuk és várjuk 2015. október

23-án, AZAZ MA 17.00 órakor a
szinérváraljai kultúrház eme le ti termébe, 

ahol rövid kulturális műsor ke re tében,
az I. Sylvester János Nap jegyében

bemutatásra kerül a

Szinérváralja - A héthegyű város
című hiánypótló rendhagyó monográfia.
A 220 fekete-fehér és 20 színes oldalt tar -
talmazó, gazdagon illusztrált kötet 25 lejes
bevezető áron vásárolható meg a helyszínen.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak a
kötet kiadásához nyújtott segítségét!
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangélikus- Lu -

theránus Egyházközség hirdeti, hogy
vasárnap, október 25-én és no vem ber
1-én Varga Károly nyugdíjas refor má -
tus esperes testvér végzi a szolgálatot.
November 8-án úrvacsoraosztás lesz az
evangélikus templom istentiszte leté nek
keretén belül.

* A Nagybánya-óvárosi Re for má -
tus Egyházközség október 25-én kö -
szönti közösségünk idős tagjait, és sze -
retetvendégségre várja őket az iskola
pincéjébe.

* Ugyanitt megkezdődik a bűnbá -
nati hét, és minden nap reggel 9 órakor
és délután 17 órakor lesznek az isten -

tisz teletek. Október 31-én délután 17
órakor ünnepi istentisztelet lesz.

No vem ber 1-jén a délelőtti isten tisz -
telet keretén belül úrvacsoraosztás lesz.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Jurje Laszloné született Kiss
Jolán Rozália  testvérünket, akit 81 é ve -
sen szólított magához az Úr.

* Ugyanitt tartották keresztvíz alá
Soltz Ákos Zoltán és Butuza Georgiana
kisfiát, aki a keresztségben a Soltz Márk
Eduárd nevet kapta.

* A felsőbányai római katolikus
Nagyboldogasszony plébániától kí sér -
tük utolsó földi útjára Virlics Katalin
testvérünket, akit 82 évesen szólított ma -
gához az Úr.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd no vem -

berben 3-án és 17-én, 15-16 óra kö zött 
tart ingyenes jogta nácsadást a nagy -
bányai RMDSz  szék házban (V. Lu ca -
ciu u., 1 sz., I.  e me let).

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

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bo nus Pas tor Alapítvány rövid tá vú terápiás prog -

ramot szervez szenve délybetegeknek és felnőtt hozzá -
tar to zóiknak 2015. no vem ber 2-13. között Magyar óz -
don, Maros megyében.

Várjuk azok jelentkezését, akik vál toztatni szeret né -
nek alkohol-, drog-, ni kotin-, játék- vagy társfüg gősé gük -
kel 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.

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!

Quadro Galéria

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

képzőművészet kiemelkedő alkotásait. 
Ingyenes értékbecslést és műmeghatározást biztosítunk.

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

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

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

Tamás Gábor
koncert

Jegyvásárlási
lehetőségek

Lapzártakor kaptuk meg az 5. ol da -
lon beharangozott Tamás Gábor-kon -
certek jegyvásárlási helyszíneinek a
lajs tromát:

Magyarláposon a református pa ró -
kián kaphatnak jegyeket, 15 lejes áron.

Koltón a Polgármesteri Hivatalban
szerezhetőek be a jegyek, szintén 15
lejes áron.

Máramarosszigeten a ,,Leőwey
Klá ra” Elméleti Líceum titkárságán,
az RMDSz-irodában, illetve a 0751-
 320433- as telefonszámon (Pesek Zol -
tán) kapható, illetve rendelhető jegy,
20 lejes áron.

Nagybányán a Drámai Színházhoz 
várják 9 és 13 óra között mindazokat,
akik jegyet szeretnének vásárolni a kon -
certre. Egy jegy ára a megyeszék he lyen
is 20 lej.

A máramarosi emelkedő, ahol
,,megfordult a gravitáció”

Valami nagyon furcsa történik me gyénk
egyik országútján, Budfalva és Kapnik bá -
nya között. Van ott ugyanis egy emel ke dő,
amin az üresbe tett autók felfelé gurulnak,
és még a kiöntött víz is felfelé kezd el foly -
ni. A rejtélyes útszakasz már régóta vonz -
za az embereket, akik kísérletekkel bizo -
nyítják, hogy megtörténik a lehetetlen, és
„megfordul a gravitáció”.

A jelenségre sok magyarázat született. Van aki szerint az egész az ördög mű -
ve, mások szerint mágneses erőterek játéka okozza, esetleg a föld alatt lévő ne -
hézfémek torzítják a gravitációt.

A valódi magyarázat azonban roppant egyszerű. Az egész egy érzékcsalódás. 
Az, amit a felvételen és élőben is egy emelkedőnek lehet látni, valójában egy lej -
tő, csak az emberi agy érzékeli emelkedőnek. Az illúziót a horizont hiánya, il let -
ve torzulása idézi elő. A jelenségnek neve is van: gravitáció domb, és szerte a
világon találni rá példát. (24.hu)

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Megkezdődött az új tanulmányi év, a -
mely 2015. október 1-től 2016. június 30-ig 
tart. A tanfolyamvezető Komlósi Lajos
sze retettel vár minden érdeklődőt a Petre
Dulfu Megyei Könyvtárba minden hét főn
17.30 órakor.
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Jogi fogalomtár (3.)
Polgári perrendtartás vagy eljá -

rásjog (románul drept procesual ci -
vil) - azon eljárási szabályok összes sé -
ge, amelyek által az illetékes bíróság
egységesen, a felek, más résztvevők
vagy intézmények jelenlétében ügy me -
netet alkalmazva  személyes polgári jo -
gok vagy helyzetek megvalósítását, elis -
merését vagy végrehajtását biztosítja.
A jogalapot bonyolult szerkezetéhez a
Polgári Perrendtartási Törvénykönyv
(134-es számú 2010-es jogszabály) ké -
pezi.

A perrendtartás szavatolja, hogy egy
törvény által elismert jogot vagy köte -
lezettséget oly módon vegyen igénybe
valamely érdekelt jogalany, hogy an nak
elnyerése ne szüljön újabb jogvitát és
igénybevétele ne okozzon ártalmat egy 
harmadik személy számára. A polgári

perrendtartás két fő szakaszra oszt ha -
tó: az első a bírósági eljárás, amely ke -
retén belül megoldódik a jogvita és meg -
születik a bírósági határozat, amelyet
szükség esetén a második, kényszer vég -
rehajtási szakasz követhet.

Például abban az esetben, ha egy fest -
ményt vásárló személy számára vilá gos -
sá válik, hogy az eladó hamisított alko -
tás tulajdonjogát ruházta át a szerződés 
megkötésekor, viszont az eladó mind -
ezt tagadja, a károsult vásárlónak lehe -
tősége van az eladót perbe hívni és be -
bizonyítani igazát. Minderre esélyt a pol -
gári perrendtartás biztosít.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

Amerikai életem (5.)
A gyermekek iránti szeretet és tö -

rődés, mindenhol megnyilvánul. Hát
még azon hogy elcsodálkoztam, ami -
kor sétáltatva a kis unokámat, egy 8-
 10 éves kisfiú hozzánk lépett és azt
mondta: milyen édes kisbaba! Egy gye -
rek mond ilyet egy gyerekről. El se hin -
ném, ha nem én hallom. Már eleve úgy
nevelik a gyerekeket, hogy a kisseb bek -
re figyelni kell.

Az apák nagyon is részt válallnak
a gyermeknevelésben, legyen az ete -
tés, fürösztés, tisztábatevés, vagy gyógy -
szeradagolás. Nagyon ügyesen csi nál -
ják, és semmiből sem vonjak ki ma gu -
kat.

Minden vasárnap templomba me -
gyünk. Nem csak kérni kell Istentől, ha -
nem köszönetet is kell mondani min -
denért, amit adott. A templomba is csak
gépkocsival lehet eljutni, mindenhol
azok a nagy távolságok. A vasárnapi
nagymisén, önkéntes rendőrök irá nyít -
ják a forgalmat a templom melletti par -
kolóban.

Kellett látnom, hogy az amerika i ak
vallásossabbak, mint az európaiak. A 
templom ezer férőhelyes, szombaton és
vasárnap 4-5 szentmise van, és a temp -
lom mindig tele van. A szülőkkel ott
vannak a kisbabák és a tizenéves fia -
talok is. Három-négy gyerek sora ko -
zik a szülők mellett. A kisbabás anyu -
káknak a padsorok végén üveges fül -
kék vannak elkülönítve, ahonnan lát -
ják és hallják is a misét és a gyerek sí -
rás nem zavar senkit. Az óvodások és
kisiskolások külön termekben vannak 
mise alatt, korosztályok szerint, ahol
óvónők, tanítónők, vagy önkéntesek
fog lalkoznak velük.

A nagymiséken jól képzett énekkar 
működik közre, külön orgonistával és 
karnaggyal. Mindig vannak szólóé ne -
kesek, akik nagyon szépen énekelnek,
nagyon szerettem hallgatni. Néha- né -
ha más hangszereken is játszanak, he -
gedűn, gordonkán. Szentáldozás előtt 
tíz személy a hívők közül az oltárhoz
vonul, és segítik a lelkészeket az ál -
doztatásban. Hogy az áldozás szép sor -
jában haladjon, minden padsor elé egy

személy áll, és indítja sorban a hívő -
ket, amikor az első padsorból kimen -
tek az áldozni akarók, hátra lép és kö -
vetkezik a második sor, így megy vé -
gig. Nincs tolongás vagy tumultus. Az 
önkéntesek segítenek helyet találni és 
odakísérik az embert, mert nehéz be -
látni minden padsort. Mise végén a lel -
kipásztorok - akik általában ketten van -
nak - a kijáratnál köszöntik a híveket.

Minden héten egyszer van hittan ó -
ra a gyermekeknek, amiért fizetni kell,
nem is keveset. Körülbelül 1 000 gyer -
mek van jelen a hittanórán. Csak hall -
gatom, hogy itt nálunk, a Krisztus Ki -
rály templomban a plébános úr kéri a 
szülőket, küldjék a gyermekeket hit ok -
tatásra, ingyenesen!

Mise után több alkalommal is hív -
ják a híveket agapéra. Ilyenkor kegy -
tárgyakat lehet vásárolni, vagy kiál lí -
tást rendeznek a gyerekek rajzaiból.
A legsikeresebb rajzok bekerülnek a
templom hetilapjába. A lap beszámol
minden eseményről, ami a plébánián
történik, például: szentmisék és hit tan -
órák sorrendje, esküvők, keresztelők,
a betegek névsora, akikért imád koz nak,
különböző gyermekprogramok stb.

Minden évben szerveznek gyűjtést
a szegények részére. Kartondobozok
vannak lerakva a templom bejára tá nál,
bárki hazaviheti azokat. Tartós é lel -
mi szerrel megtöltve, a megszabott idő -
ben viszik a csomagokat a templom
előtti teherkocsikhoz, ahol önkén te sek
átveszik és berakják a kocsiba.

Elérkezett a keresztelő ideje is. Ké -
szülődés és fölösleges idegeskedés kö -
zepette. A szertartás általában úgy zaj -
lik, akárcsak nálunk, egy szép szokás
kivételével. Keresztelés után az anyu -
ka a gyerekkel az ölében végigjárja a
padsorokat és minden padsor szélén
ülő személy hüvelykujjával keresztet
vet a gyermek homlokára, vagyis meg -
áldja.

Hazaérkeztünk, az ősi monda sze -
rint: pogányt vittünk, keresztényt hoz -
tunk.

- folytatjuk -
Lázár A.

86 éves korában elhunyt

Dudás Gyula festőművész
Megdöbbenéssel fogadtuk a

hírt, hogy Dudás Gyula nincs
töb bé. Bár tudtuk, hogy a fes tő -
művész egészségi állapota az u -
tóbbi hónapokban sokat rom lott,
nehezünkre esett elfogadni a kö -
nyörtelen valóságot: a sely me sen
lágy pasztell színeket fel vonul ta -
tó vásznat durva, fekete ecset vo -
nással rondította el a ha lál.

Ezentúl hiába várjuk Gyula
bácsit a szerkesztőségbe, hogy
kel lemes lényével, szellemes mon -
dataival és anekdotába illő tör -
téneteivel felüdülést csem pésszen
szürke hétköznapjainkba. So ha
többé nem kérdezheti meg tő -
lem csillogó szemekkel, hogy: 
At tila, mi újság Szinér váral ján?
Mint ahogy már jó pár éve azt
sem kér dezhette meg tőlem, hogy 
mit csinál, hogy van a poklot és
a mennyor szá got megjárt Pákey-házaspár - akikhez annak idején sok -
szor kijárt a Szi nér-parti kisvárosba -, mivel már ők is örök álmukat
a lusszák a refor má tus temetőben.

Amolyan házi festőművészünk volt Ő, ha szabad - persze, minden pe -
rojatív tartalmától, értelmétől megfosztva - ezt a kifejezést használni. Min -
dig szívesen láttuk, s szerintem Ő is mindig szívesen látogatott meg min -
ket, ha tehette. Amikor kellett, a maga nemes módján segített: képet a ján -
lott fel a szerkesztőség megsegítésére. De nem csak az Új Szót árasztotta
el nagylelkűségével. Nagyszerűen együttműködött a Teleki Mag yar Ház -
zal, a nagybányai és környékbeli oktatási intézményekkel, egyházakkal,
mindenkivel, akinek szüksége volt Gyula bácsira, illetve az Ő szaktu dá -
sára. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt a váraljai diákok egy vetélkedő
kap csán keresték fel a művész urat, aki készségesen állt az ifjak rendel -
kezésére, s ennek a találkozásnak az élménye örök nyomot hagyott ben -
nük.

Csodáltuk Gyula bácsi korát meghazudtoló munkabíró képességét.
Táborból táborba járt, mindenhol szívesen látták a szervezők, s nem
csu pán azért, mert mesterien bánt az ecsettel, hanem azért is, mert rend -
kívül kellemes, szerény em ber volt. Biztos vagyok benne, hogy ezek a fes -
tőtáborok is sokkal szürkébbek lesznek nélküle, s pályatársai lelkére is
rátelepszik a hiányérzet.

Dudás Gyula keramikus és festőművész 1929. május 24-én született
Maroshévízen (Topliţa). 1943 és 1945 között végezte el a nagyenyedi ta -
ní tóképzőt, majd 1953-58-ban a kolozsvári Ion Andreescu Képző mű vé -
szeti Főiskolát. Kádár Tibor és Mohi Sándor volt a mestere.

1958-tól Nagybányán telepedett le, ahol egyik alapítója volt az abban
az esztendőben alakult Zene- és Képzőművészeti Líceumnak. 1990-ig volt
e tanintézmény rajztanára. Olajfestményei csend életek, tájképek (fő ként
nagybányai városi tájak), enteriőrök. Készített használati és díszí tő ke rá -
miát is.

Egyéni kiállításai: 1966, 1969, 1986 - Művészeti Galéria, Nagybánya;
1969 - Szatmárnémeti, Nagyvárad; 1976 - Gyergyószentmiklós (Gyerkó
Máriával); 1980 - Új Élet Galéria, Marosvásárhely; 1991 - Szat már né -
meti; 1992 - Nagybánya; 1995 - Nagybánya; 1999 - Erdélyi Ház, Nagy bá -
nya; 2000 - (Bitay Zoltánnal), Zebegény; 2002 - (Bitay Zoltánnal), Ze be -
gény; Kinizsi Galéria, Debrecen; 2003 - (Bitay Zoltánnal), Magyarok Há -
za, Bu da pest;  Gy. Szabó Béla Galéria, Kolozsvár; 2004 - Teleki Mag yar
Ház, Nagybánya; 2005 - Maroshévíz; Tarisznyás Márton Múzeum, Gyer -
gyószentmiklós; Testvérmúzsák Galéria, Pomáz; 2009 - Teleki Mag yar
Ház, Nagybánya.

Válogatott csoportos kiállítások: 1996 - Barabás Miklós Céh kiál lí tá -
sa, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Kolozsvár; 1999 - 20 éves a Horto -
bágyi Alkotótábor, Hatvan; 2001 - Határok nélkül, Vármegye Galéria,
Budapest; 2002 - „Felezőidő” - Romániai mag yar művészet 1965-75,
Ernst Múzeum, Bu da pest; Mag yar Képzőművészek kiállítása, Stock holm;
2003 - Határok nélkül, Vármegye Galéria, Bu da pest; A nagybányai régi
iskola és kortárs művészek kiállítása, Művészetmalom, Szentendre; 2004 - 
Nagybányai Mag yar Képzőművészek Társaságának kiállítása, Gy. Sza -
bó Béla Galéria, Kolozsvár; Kriterion Galéria, Csíkszereda; 2005 - Nagy -
bányai Tavaszi Tárlat, Teleki Mag yar Ház, Nagybánya; 2006 - Laki tele -
ki Őszi Alkotótábor kiállítása, Lakitelek; Mag yar Képzőművészek ki ál -
lí tása, Stock holm; 2007 - Mag yar művészek - mag yar művészet Er dély -
ben, Vármegye Galéria, Bu da pest; 2008 - III. Nagybányai-Kecskeméti
festőiskola alkotótábor kiállítása, Lakitelek; 2009 - A Barabás Miklós
Céh 80 éves jubileumi tárlata, Gyárfás Jenő Képtár, Sepsiszentgyörgy;
2010 - Kapcsolat 2010, Nagybánya; Bugaci Alkotótábor kiállítása, Bu -
gac, 2011 - Nagybányai művészek kiállítása, Hódmezővásárhely.

Dudás Gyula szinte élete utolsó pillanatáig alkotott, aktívan kap cso -
lódva be a művészeti élet eseményeinek az alakításába. Alig két hete pél -
dául Bugacon volt alkotótáborban.

Nyugodj békében, Gyula bácsi! (Tamási At tila)

Deák László fotója
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Tízenegyedik alkalommal épített
hidat a közösségek között a

Nagybányai Háló Mozgalom
A XI. Nagybányai Háló Találkozóra került sor 2015. október 10-

 én a Krisztus Király templomban, a Nagybányai Háló Mozgalom
szer vezésében, Msgr. Schönberger Jenő megyéspüspök fővéd nök -
ségével. 11 évvel ezelőtt, amikor az első Háló Találkozót szervez -
ték Nagybányán, Uglár Sándor kerületi főbogozó remélni sem mert
volna a 11-re gondolni.

A Háló mozgalom tevékenysé gé nek
lényege a közösségek közötti köz vet -
len és közvetett kapcsolatok teremtése. 
„A szeretetkapcsolatok által gyógyúl -
nak testi és lelki sebeink” - idézett Ft.
Szmutku Róbert, a nagybányai Krisz tus
Király templom plébánosa.

Ludescher István, Nagybánya al pol -
gármestere nagyon fontosnak tartja a
nem zeti önazonosságtudat erősítésését,
melyben nagy szerepe van a Háló moz -
galomnak  „a Háló mozgalom az Is ten -
ben való hít, az egymás iránti szeretet
erősítése mellett szerepet kell vállaljon 
a nemzeti önazonosságtudat erősítésé -
ben is”.

„A Háló egy nagy családként mű kö -
dik”, és „a legnagyobb feladatunk a
Hálóban, hogy összekapcsoljuk egy -
mást” - vallja Konrád Katalin parti umi
régióvezető, Kárpát-medencei Háló- ve -
zető.

A szentmise főcelebránsa Ft. Dr. Á -
goston Ferenc krasznabélteki plébános 
volt, aki számtalan példával, törté net tel
előadást tartott, „Helyem és feladatom
Isten nagy hálójában, az egyházban”
címmel. Ft. Szmutku Róbert plébános
(házigazda) betekintést nyújtott a Krisz -
tus Király plébánia tevékenységeibe, Si -
mai Éva, a Szatmári Egyházmegyei Ca -

ritas Szervezet Szt. Pál Központjának
munkatársa az önkéntességről beszélt.

A találkozó emlékére Bálint Katalin
kézműves oktató irányításával a részt -
vevők saját kezűleg készíthettek üd vöz -
lőlapokat, amit akár ajándékba is ad hat -
tak.

A Németh László Elméleti Líceum kó -
rusának előadása elbűvölte a Háló kö -
zösség tagjait, hatalmas tapsáradattal két -
szer is visszatapsolták és áldást énekel -
tek nekik. „Ha ezek a fiatalok így tud -
nak énekelni, így tudják tolmá csol ni az
énekhangjukkal is Istennek a je len lé tét,
akkor nem kell aggódni, hogy van-e mig -
ráció vagy sem.” - jegyezte meg Kon -
rád Katalin, partiumi régió ve zető, Kár -
pát-medencei Háló-vezető. E lő adásá ban
felhívta a jelenlévők figyel mét, hogy
gondolkozzon el, mindenki, ha meg -
tesz-e mindent, hogy fiataljaink itt ma -
radjanak.

Uglár Sándor főbogozó a XI. Nagy -
bányai Háló Találkozó záróbeszé dé ben
kifejtette, mennyire fontos a közössé -
gekkel való kapcsolat és a kapcsolatok
megerősítése, ugyanakkor aggodalom -
mal gondol az utánpótlásra.

Pongrácz Panni

A Felsőbányai
Református

Főiskola
Körülbelül harminc éve olvas tam

Nagy Lajos felsőbányai lelkész köny -
vét városunk református egyház köz -
ségének a történetéről. Peda gógus -
ként nagyon érdekelt a Felsőbányai 
Református Főiskola története és en -
nek az intézménynek a törvénye (sza -
bályzata).

A Felsőbányai Református Főis -
kola a Debreceni Református Kol lé -
gium egyik legkeletibb partikulája, a
kollégiumhoz tartozó kisebb isko la
volt. Debrecenben végzett tanító kat,
tanárokat alkalmazott, a kollé gium -
ban nyomtatott tankönyveket hasz -
nált. Ennek az iskolának a polcáról
sem hiányzott a Heltai Gáspár által
1553-ban Kolozsváron nyomtatott ká -
té.

A kollégium fiókintézménye nem -
csak alsó, hanem felsőbb oktatást is
biztosított a város és a vidék fiai nak.

Az iskolában többek között teo -
lógiát, logikát, grammatikát (nyelv -
tant), poétikát (költői műfajok elmé -
letével foglalkozó tantárgyat), reto -
ri kát (szónoklattant), elemi isme re -
teket, latin, görög nyelvet taní tot tak.
A latin nyelvet a második osztálytól
tanulták.

A teológiailag képzett, türelmes,
szerény tanítókat bensőséges kap cso -
lat fűzte tanítványaikhoz.

Bod Péter lelkész és író Önéletí -
rá sában megemlíti, hogy 1729. áp ri -
lis 15-én írta alá a felsőbányai fő is -
kola törvényét. Segédtanítóként so -
kat olvasott, „tudományos kincsek -
kel” gazdagítva magát. Kevés pénzt 
szerezve 1732-ben lemondott állá -
sá ról, és visszatért Nagyenyedre.

Az iskolai törvényből azokat a cik -
kelyeket idézem, amelyek napjaink -
ban is időszerűek, megszívlelendők.

7. Senki fegyverrel ne járjon, má -
sok vérét ne ontsa...

10. ... senki  mást ne szídjon, rá -
galmazzon és csúfoljon...

15. Az iskolának tiszta helyeit min -
denki megkímélje, azt be ne mocs kol -
ja...

17. Senki a deákok közül a gyü -
mölcsös kertekben hivatlanul ne jár -
káljon, és a gyümölcsöt ne pusz tít -
sa...

19. Senki a deákok közül az os -
kolában ne dohányozzék...

21. Senki kártyázással és kocz -
kával ne játszódjék...

22. Senki trágár beszéddel ne be -
széljen, senki szemtelen és fajtalan
énekeket ne énekeljen, sem hazug,
mesés beszédeket ne gyakoroljon...

Boczor József

A régi időkre emlékezve
A múltba való visszatekintés egyesek számára fájdal mas,

de a többség szavából ítélve sok-sok csodálatos élményt
rejt. A kifaggatott idős nagyszülők szívében a múlt sokkal
szebb helyet foglalt el, mint a jelen. Akkor még a fejletlen vi -
lág idejében nemigen birtokoltak gépeket, semmilyen gépe -
zetet, így hát a falusiak élete nem volt olyan könnyű, mint
ma napság. Akkor a cséplést vagy a hántást nem gépekkel
vé geztették, hanem kalákákat szerveztek, melyek előse gí -
tet ték az ismerkedést, a szórakozást, az úgynevezett csu má -
zódást, valamint a munka gyorsabb elvégzését. A cséplések
a következőképp zajlottak:

Miután leszedték a legények és a leányok a napraforgót,
magukra öltötték a népviseleti ruhát, és elindultak „hívo gat -

ni”. Mindenkinek volt egy kis mondókája, mint például: Jó
estét adjon Isten, jöjjenek csépelni.

Mire befejezték a hivogatást, már érkeztek is a meg hí -
vot tak. Ilyen estékre általában csak a fiatalok voltak hiva ta -
losak. A házigazda megkínálta őket egy kis fánkkal és egy
kis borral. Ekkor a falu zengett a szép nótaszótól. Ilyenkor
mindenki boldog volt és nevetett. Mikor befejezték a mun -
kát, to vább álltak egy másik házhoz. Volt, hogy a faluban egy
éjszaka több háznál is tartottak cséplést.

Mikor befejezték, a legények hazakísérték a leányokat.
A kicsépelt napraforgómagot a XX. század közepéig csak a
faluba vitték az olajpréshez, mely Szamosardón Jakab La -
jos zsidó tulajdona volt.

A kukoricahántás ennél kicsit érdekesebb fordulatot vett.
Minden ugyanúgy történt, ahogyan a cséplésnél, csak itt a
le gények egy kis „csumával”, vagy ennek hiányában ko rom -
mal feketítették be a lányok arcát.

„Azok a régi szép idők” - hangzott el többször is a nagy -
szülők szájából. Többtől is elhangzott az, hogy volt a régi
időkben. A múltat sajnos nem lehet visszahozni, de vannak há -
zak, ahol még él a szokás, s tesznek azért, hogy emlékükben 
és a szívükben is tovább éljen.

(Akik a régi időkre emlékeztek: Tóth Pál János 72 éves,
Tóth Pál Ilona 67 éves, Nagy Levente 75 éves,
Csomós Péter 74 éves, Csomós Róza 69 éves és

Szabó Mária 71 éves szamosardói lakosok.)

Fóris Henrietta
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (10.)
-  részlet -

Legelőbb is beiratkoztam az Aca -
de mie Julianbe, Jean Paul Laurens- hoz.
Az óriási ate lier-ben százhúszan dol goz -
tunk; nem nehéz elképzelni, hogy egy
modell körül ennyi em ber nehezen fért
el. Az állványokat sugár alakban állí tot -
ták fel. A modellhez a legközelebb le -
vők kicsi kis taburetteken ültek, s úgy
néztek a modellre, mintha az em ber a
toronyra a tövéből nézne fel. Aki pedig 
a sorok végére került, az magas székek
tetején kuporgott, hogy a többiek feje
fö lött ellásson. Nekem ilyen magas szék
jutott, s bizony nem valami jól ment a
rajzolás. Jean Paul Laurens is úgy ta -
lálta, valami rövid megjegyzést tett és
elment.

Ez azonban nem elégített ki engem! 
S emellett örökös ugratások folytak, kü -
lönösen a franciák törték a fejüket ál -
lan dóan tréfákon. Például szokás volt
az újonnan érkezettel boire-t (áldo mást)
fizettetni a szomszédos bárban. Én sze -
rencsésen megúsztam a dolgot, vagy ta -
lán nem nézték ki belőlem, hogy ilyes -
mire telik a zsebemből. Az amerikait a -
zonban, aki néhány nappal utánam ér -
kezett, és szintén a sor végén, magas szék
tetején kuporgott, alighogy hozzá kez -
dett reggel a munkájához, azonnal és kó -
rusban felszólították:

- Nou veau; payez boire! (Új, fizess 
áldomást!)

Az amerikai nagyokat köpködött, rág -
ta a rágógumit, de nem mozdult. Nem
vett róla tudomást, hogy ez a kiabálás
neki szól, még akkor sem, mikor a
l’Intran sigeant egy számát széke alatt
meggyújtották. A kórus tovább éne kelt,
majd egy japán hallgató cinó bervö rös -
sel kente be a tűzpiszkáló vasat, oda tar -
totta a tűzhöz, azzal rohant neki az a me -
rikainak, s hadonászott az orra körül.
Mikor ezt is megunták, valamelyik el -
ki ál totta magát, hogy énekeljen. Ő az -
tán nem, de a százhúsz növendék kó -
rusban ordított fél órán át.

Már-már ritkultak a hangok, mire az
amerikai is megszólalt, éktelen hangon 
énekelni kezdett. Mindenki elhall ga tott, 
de ezt is megunták. Akkor jött a ve zény -
szó: 

- Assez! (Elég!)
Az amerikai azonban most már nem 

hagyta abba, s amíg a modell le nem
szállt, egyhuzamban bőgött. De boire- t
mégsem fizetett!

Néhány nap múlva átiratkoztam egy

kisebb iskolába, az Academie Delécluse-
 be. Az öreg Delécluse maga is festő volt, 
de szerződtetett más jónevű festőket is.

Az életrendem így alakult: délelőtt
iskola, délután múzeumok, gyűj temé -
nyek látogatása, este könyvtári óra, a hol
egyúttal melegedni is lehetett. A könyv -
tárakban nem csak láttam, de kezem ben
is tartottam Le o nardo da Vinci rajzait,
Rembrandt rézkarcait és más nagy mes -
terek műveit. Megtaláltam Napó leon nak
egy rendeletét is: „Tous les hommes de 
génie, tous oeux, qui ont obtenue un rang 
distingué dans la république des let tres,
sont francais, n’importe quel que soit
le pays, qui les a vus naitre.” (Azaz: Min -
den zseniális em ber, mindazok, akik az 
irodalom köztársaságában megkülön böz -
tetett helyet foglalnak el, franciák, te kin -
tet nélkül arra, hogy melyik országban
születtek.) Zseniális gondolatnak talál -
tam!

Első sétám a No tre Dame mögött, a
Szajna hídján vezetett keresztül, s bor -
zalmas kép tárult elém. Egy nagy kira -
katban fagyasztott hullák, hajtincsek,
ruhadarabok sorakoztak, hátha a járó -
kelők közül valaki felismeri. A morgue 
volt, kitálalva az utcára. Ájulás kör nyé -
kezett, s napokig nem bírtam szaba dul -
ni ettől a véres látványtól, melynek hát -
te rében gyilkosságok, tragédiák sötétje 
rémlett. A következő évben, 1906-ban, 
feloldották végre e látvány „kötelező”
voltát, falat húztak elébe, úgyhogy csak,
aki betért a járda mellett emelt korlát
mögé, az láthatta.

A francia munkások és a szegé nyebb
festők széles, buggyos nadrágban jár -
tak. A helyhez, ahol én szándékoztam
lakni, ez az öltözék illett. Ilyen nadrá -
got vettem hát, majd esti sétáim során
kinéztem a kirakatban egy pár szeges
bakancsot, 9,95 frankba került. He te -
k ig latolgattam, megvehetem-e, amíg vé -
gül is az enyém lett. Ez a két darab szol -
gált aztán öltözékemül három éven át.
A bakancsot barátaim is annyira ismer -
ték, hogy amikor a Lux em bourg palo -
tában sétálgattam, később érkező ba rá -
taim a tizedik teremből hallották a ba -
kancs kopogását, és nevetve mondták
egymásnak:

- Itt van András!
Aztán megtaláltam új otthonomat a

Montparnasse-on, a Gare Montpar nasse
háta mögött, a Nd. Ed gar Quinet kiszé -
lesedő részén, a Bon Coin (Jó sarok) ne -
vű szállodában. Első emeleten lévő szo -

bám ablakából remek kilátás nyílt a tér -
re, melyen hetenként kétszer piacot is
tartottak. Ez kellett nekem, itt festhetek 
is! Hogy milyen szálloda volt az a Bon
Coin, azt már a neve is elárulta. A pos ta
ide nem kézbesített pénzt, érte kellett
menni. A rendőrség kettős őrszemmel
állott posztot, a biciklis rendőrjáratok
pedig négyes-hatos csoportokban kö -
röz tek. A gyilkosság, szurkálás, vere ke -
dés csaknem minden héten áldozatokat 
követelt. A szálloda ivójában szeren -
csétlen nők s vendégeik, kitartott, mun -
kátlan szeretőik adtak egymásnak ta lál -
kozót. A tulajdonos napközben mun ka -
ruhában járt, este azonban, mikor ki -
gyúl tak a lámpák, sötét öltönyt vett fel, 
és ujjaira felhúzta az aranygyűrűt.

Tüzet - a gyakran komoly hideg el -
lenére - három év alatt egyszer sem rak -
tam; már megedződtem, mert egy télen 
át Pesten sem fűtöttem.

Érdekes azonban, hogy minél több
züllöttséget, az életnek minél nagyobb
mélységeit láttam, annál tisztább m arad -
tam. Ezek az emberek megérezték, hogy
nem közéjük való vagyok, és bizonyos
respektussal tekintettek rám. Sajnáltak
is egy kicsit. A nőktől féltem, kitar tott -
jaikkal összebarátkoztam, és gyakran 
ül tem az ivóban, ahol zajlott az élet;
rajzolgattam s jó kereset után e gyi kük-
 másikuk fizetett is egy pohár abszintot, 
amit a barátság kedvéért elfogadtam, és
később, ha pénzem akadt, viszonoz tam.
Úgy éreztem, ha bajba kerültem volna,
ezek az emberek megvédelmeztek vol -
na. Az utcában, ahol laktam, majd min -
den kapu alól nők lestek áldozataikra.
Többek között feltűnt az egyik homá -
lyos kapualjban egy női alak, aki min -
dig titokzatosan behúzódott, és teljes e -
gészében sohasem lehetett látni. Egy al -
kalommal mégis megláttam, valami vé -
letlen folytán, és... falába volt...

Érdekelt azonban Párizs éjjeli életé -
nek fényesebb oldala is. Össze kupor ga -
tott kis krajcárjaimmal szépen felöl töz -
ve elindultam Párizs egyik legdrágább
lokáljába, a Maximba. Hadd lássam ezt
is! Rendelni ugyan csak egy feke teká -
vét mertem, s azért is öt frankot fi zet -
tem, de láttam a pezsgőt folyni, és ha -

misítatlan cigányzenét hallgattam, Ri gó
Jancsit, akibe a Chimay hercegnő be le -
szeretett és feleségül ment hozzá. Az tán
hazafelé a Lou vre kapuja alatt átlé pe -
gettem a téli éjszakákban ott heverő ki -
öregedett nőkön, az élet kitaszítottjain,
akiknek szerencsésebb fiatal sorstársai
egy-egy jobb éjszakai kereset után tíz-
 húsz frankot dobtak oda. De haza men -
ni már nem mertem, jó ruha volt raj tam. 
Így kóboroltam az utcákon, lebú jok ban, 
míg megvirradt. Hiszen máskor is, ha
késtem, a lakásomhoz közel eső kiet len
utcákon a szembe jövő már hatvan-
 nyolc van lépésre átment a túlsó ol dal -
ra, vagy ha ő nem, akkor én, és svéd
bicskámat kinyitva szorongattam fel öl -
tőm oldalzsebében.

Igen, Franciaországnak, az akkori vi -
lág bankárjának Párizsában, ahol a Rue 
de la Paix-ben csak ékszerüzletek sora -
koztak egymás után, ahol a kira katok -
ból a briliánsok csillogása vakította az
arra sétálót, a világ legnagyobb gaz dag -
sága párosult a legnagyobb szegény ség -
gel. Így festett a társadalmi beren dez ke -
dés a világ legműveltebbnek tartott ál -
lamában. Később, harmadik párizsi évem -
ben, laktam a Szajna-parton is, kilá tá -
som nyílt a No tre Dame-ra, s egy téli
napon ablakomon kinézve látom, hogy 
a szemközti parton a kloákából em be -
rek bújnak elő. A gesztenyefák ágait
tördelik, tüzet raknak, ott főznek. Hát a 
kloákában, Párizs szennycsator na-há -
lózatának belsejében is laktak embe rek, 
akik a melegért húzódtak oda! Elmen -
tem megnézni. A csatorna középső, mély
részén a szennyvíz folyt, a kétoldalt ma -
gasabban fekvő gyalogjárón tanyáztak
az emberek. Mindez Párizs szívében, a
városháza közelében.

Én még a régi, romantikus Párizs -
ban éltem, ahol omnibuszok közleked -
tek, és amikor felkapaszkodtam a tetőn 
lévő ülőhelyekre, hallottuk a kocsis os -
torcsettentését és kiszólását: „Allons sau -
sisons!” (Menjünk virslik! - Gyöngéd u -
talás a vágóhídra.) Azóta sem láttam
Párizst, a Sa lon Carée-t, s mérhetetlen
kincseivel a Lou vre-t, amelynek há rom
éven át szinte lakója voltam.

- folytatjuk -

Péter Károly jegyzete:

Amíg a tücsök ciripel
Október 16-a van, amikor írom e sorokat, és bennünket – engem is – a po -

li tika ural, méghozzá a világpolitika. Amikor este felkapom a szemetes vedret, 
még az jár a fejemben, hogy milyen nagymértékben megnőtt a realitása a
har madik világháború kitörésének. Húsz lépés a kuka felé nem sok, annyi
kellett ah hoz, hogy egy fekete képű tücsök kiragadjon a jelen gondjaiból, és
máris gon dolatváltást okozzon fejemben: lám csak, mégis szép a világ, ne
legyünk bo rú lá tóak!

Mit is tud az a kis fekete, amit mi nem tudunk? Talán azt, hogy nem tud gon -
dolkodni! Tud azonban nász idején szárnyainak összedörzsölésével kitartóan
ciripelni, halk monotóniájával nadrágba rázni engemet, hogy észrevegyem: gyö -
nyörű ősz van; messze még a halálos tél…

És mi az, amit egyikünk sem tud? A kis tücsök nem tudja, hogy a következő
télen ő már nem fog élni; én sem tudom, hogy mikor „gyógyulok meg” mind -
ö rök re!

Miután helyére teszem az üres vedret, belépek a nappaliba. A tücsökzene
halk monotóniája még mindig itt zümmög fülemben és, csodák csodája, le győ zi 
az ordító tévébemondót („jövőnk kilátástalan, a háború elkerülhetetlen!”), és 
én csupán azt hallom, hogy lám, szép a világ, mégis szép!

„Játsszuk el újra”
TAMÁS GÁBOR új, jubileumi 
lemezbemutató koncertturnéja
Tamás Gábor új lemezbe mu -

tató koncertturnéra indul
2015. no vem ber 12-22.

között! Új lemezének címe:

„Játsszuk el újra”.
A turné során a népszerű

énekes a következő helyszí ne -
ken és időpontokban lép fel:

- No vem ber 13. -
Magyarlápos, Művelődési

Ház, 18.00 órától.
- No vem ber 14. - Koltó,

Művelődési Ház, 18.00 órától.
- No vem ber 15. - Nagy bá -
nya, Drámai Színház, 18.00 órától. Jegyek elővételben

a színház előcsarnokában (a bárnál) kaphatók
9 és 13 óra között.

- No vem ber 16. - Máramarossziget, „George Enescu”
terem, 17.00 és 20.00 órától.
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Hu mor-zsák

Mihályéknak nincs moso ga -
tógépük, ezért Mihály moso gat,
kisfia, Misike pedig szaporán tö -
rölgeti az elmosott edényeket.
Marika, a feleség és édesanya
a legújabb folytatásos dél-a me -
rikai sorozatot nézi a tévében.
Misike egyszer csak halkan meg -
szólal:

- Azért nincs is olyan rossz 
sorunk, apu! Képzeld, olvas tam, 
hogy néhány arab és afrikai or -
szágban három-négy felesé gük
is lehet a férfiaknak…

***
A házaspár harmincadik há -

zassági évfordulóján egy szi get -
re utazik, ahol a legenda sze rint
olyan csodálatos forrás van, a -
melynek a vizétől meg fia ta lod -
nak az emberek. Az üdülésről
visszatérve lányuk várja őket a 
repülőtéren, de sehol nem látja 
a szüleit. Odalép hozzá egy fia -
tal nő, karján egy csecse mő vel, 
és megszólítja:

- Lányom, én vagyok az.
Nem ismersz meg? Megfiata -
lított a csodaforrás.

- Anyu? De ki ez a cse cse mő?
- Az apád. Szerencsétlen el -

aludt a vízben.

***

- Nálatok kinek van na gyobb
beleszólása a háztartás kia dá -
saiba?

- A kisebb dolgokban a fe -
leségem dönt, a na gyobbak ban
én.

- És ki határozza meg, hogy
mi tartozik a nagyobbak közé?

- Természetesen a felesé gem.

***
Favágó versenyt rendeznek 

a kanadai favágóknak, amit egy
vékony kis fickó nyer meg. A
verseny után megrohamozzák
a riporterek.

- Hogy tudta megnyerni a
versenyt?

- Nagyon sokat edzettem!
- Na, és hol edzett?
- A sivatagban.
- De a sivatagban nincs is fa.
- Persze... Már nincs!

***
- Doktor úr! Mégis mi a ba -

jom? 
- Túl sokat hajkurássza a

nőket! Nem lesz így hosszú é -
letű. 

- De hiszen fiatal vagyok,
sportolok, bírom a nőket... 

- Jó-jó. De az egyik az én
feleségem...

***

Rendőröket végeznek ki.
Meg kérdezik az elsőt, hogy kö -
tél, golyó vagy villamosszék le -
gyen a halálnem.

- A kötél lassú, a golyó fáj -
dalmas, legyen a villa mos szék!

- Uram, önnek szerencséje 
van, a villamosszék nem mű -
ködik, ön szabad, elmehet!

Kint odasúgja a második
rend őrnek a megmenekült kol -
lé ga:

- Te, a villamosszék nem
mű ködik!

Bevezetik az újabb rendőrt, 
felteszik neki is a kérdést, mit
választ.

- A kötél lassú, a villa mos -
szék nem működik, tehát golyó!

***
Egy házaspár a sokadik gye -

rek születése után elhatározza,
hogy spórolni fognak. Az asszony 
azt kéri a férjétől, hogy mond -
jon le a sörözésről. A férfi szo -
morúan, de beleegyezik. Nem
sokkal ezután viszont egy na -
gyobb összegű számlát talál a
feleségénél kozmetikumokról. 
Kérdőre vonja az asszonyt:

- Megegyeztünk, hogy lefa -
ragunk a kiadásokból, te még -
is egy vagyont költöttél ma gad -
ra!

- Drágám, ezeket azért vet -
tem, hogy neked jobban tetsszem!
- válaszol a feleség.

- Miért, mit gondolsz, a sör 
mire volt jó?

***

Megy az országúton kilenc -
vennel a házaspár, a férj vezet. 
A feleség megszólal:

- Tudod, sokat gondol koz -
tam a dolgon, és rájöttem, nem 
akarok tovább veled élni. Vedd
tudomásul, hogy be a dom a vá -
lókeresetet. 

A férj nem szól semmit, de
rálép a gázra, százra gyorsít.

- Találtam egy olyan férfit, 
aki kedvesebb, mint te, jobb az 
ágyban, a gyerekeket is jobban 
szereti.

A férj ismét gyorsít, immár
száztízzel repesztenek.

- A gyerekek termé szete sen
nálam maradnak, a házra is i -
gényt tartok. A pénz fele a mi -
énk lesz.

A férj továbbra is csendben 
van, de a sebességmérő már
130- at mutat.

- Miért vagy ilyen szótlan,
neked semmi sem kell?

- Nekem mindenem meg van, 
amire szükségem van - mond ja
a férj nyugodtan.

- Igen, és mi az a minden?
- A légzsák...

***

Egy férfi mondja a haver já -
nak:

- Öregem, egyre jobban ag -
gaszt az anyósom egészségi ál -
lapota!

- Miért, mi baja?
- Hát pont ez az, hogy az

égvilágon sem mi!

***

A szöszi hazavisz egy tálat
és boldogan újságolja a férjé -
nek:

- Nézd, drágám, milyen tö -
rés álló tálat vettem!

Ezután ledobja a földre,
hogy bebizonyítsa, milyen jó 
vásárt csinált. A tál darabokra 
törik, mire a szöszi értetlenül
áll a dologhoz, így mor fon dí -
rozva:

- ... Vagy talán hőálló?

***

Kohnt beviszik az ÁVH-ra, 
mert nem volt nála a személyi -
je. Jól megverik, ki kér dezik:

- Na, hol laksz, te disznó?
- Kérem, én a Síp utca 6- ban.
- Menjen csak ki két nyo -

mozó - utasítja a tiszt a be osz -
tottjait -, és ellenőrizze!

Ketten elmennek a mega dott
címre, addig is verik Kohnt. Rö -
videsen visszajön a két ÁVH-s:

- Főnök, a megadott címen 
semmilyen Kohn nem lakik!

- Szóval hazudtál, te sze mét!?
Kohnt egész éjszaka verik,

de ő ragaszkodik ahhoz, hogy
a Síp utcában lakik. Mivel nem
merült fel ellene semmi, haj nal -
ban elengedik.

Kohn kékre-zöldre verve be -
fordul a Síp utcába, meglátja a
házmester:

- Kohn úr, Kohn úr, tegnap 
kereste két ÁVH-s, de nem á -
rultam el, hogy itt lakik.

***
- Önnek mi a foglalkozása, 

hölgyem?
- Táncosnő. Nem vette ész -

re, hogy egy szexbomba va gyok?
- Az első vagy a második

világháborúból?
***

Egy nagyon mérges katona
odamegy az őrmesteréhez:

- Őrmester, igaz, hogy ma -
ga azt terjeszti, hogy mi ketten
a kantin mögött csókolóztunk?

- Nem, ugyan már!
- Akkor megláttak minket!

Kedves szülők, Aladárka megint
verekedett az iskolában!
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Kádár Gyula

Az erdélyi románok
elnyomása

Igyekszünk rövid betekintést nyújtani az erdélyi román
egyház- és oktatástörténetbe, mert lépten-nyomon találkozunk
azzal a vé le ménnyel – mind a mag yar, mind a román médiában
–, hogy a ma gyarok ezer éven át erőszakkal magyarosították,
elnyomták a ro mánokat. Nem tagadható, hogy itt-ott erre sor
került. A határ őr övezetekre vonatkoztatva – az első
világháború idején – valóban ad nak ki megszorító
rendelkezéseket, de Erdélyben soha nem valósul meg az állami
szintű magyarosítás, még akkor sem, ha az 1880-as évektől
kezdve a román tannyelvű iskolákba bevezetik a mag yar nyelv
tantárgyként való oktatását.

Az első román iskolákat a 17. szá zad
első felében szervezik, számuk ele nyé -
sző. Az iskolák fenntartása a hívek és a 
papság feladata, a pópák a saját tudá -
suk és belátásuk szerint oktatnak. A ro -
mánság ezeréves elnyomását eml ege -
tők elfelejtik azt is, hogy Magyar or szá -
gon és Erdélyben – az 1840-es évek
derekáig – a hivatalos nyelv a latin. Azt
sem harsogják, hogy Erdély rendi tár -
sa dalmában mindenki, nemzetiségre va -
ló különbség nélkül, a saját társadalmi
jogállásának megfelelő jogi keretek kö -
zött élt. Nemzetiségi elnyomásról csak
az beszél, aki nem ismeri Erdély tör té -
nel mét, illetve azok, akik a történelmet
politikai propagandaként használják.

Az első erdélyi
román iskolák

A mag yar fejedelmek nemhogy nem
akadályozzák, hanem támogatják a ro -
mán iskolák szervezését. Báthori Gá bor
erdélyi fejedelem (1608–1613) felszá -
mol ja a román pópák jobbágyi státusát. 
Azonban az iskolaszervezést a román
klérus nem mindig tartja szívügyének.
Így például Ilie Vladika püspök, bár
1640- ben – a püspöki székbe való be ik -
tatáskor – megígéri I. Rákóczi György
fejedelemnek (1630–1648), hogy Gyu -
lafehérváron román iskolákat alapít, í -
géretét nem teljesíti. Végül a kultúrát
támogató Rákóczi fejedelmi család el -
ső ként indítja be a román iskola ala pí -
tást. Fogarason Lorántffy Zsuzsanna fe -
jedelemasszony „az oláh nemzet” épü -
lé sére román nyelvű iskolát létesít.

A század második felében I. Apafi
Mihály fejedelem (1660–1690) folytat -
ja elődei politikáját, védelmet biztosít
a pópáknak a földesurak vissza élé se i -
vel szemben. Támogatja a román nyel -

vű istentiszteletek tartását és terjesz té -
sét. Az iskolákat az egyház „veteményes -
kert jének” tekinti. Anyagilag segíti a
fogarasi román iskolát, lehetővé téve
annak magasabb szintre emelését. En -
nek eredménye, hogy a fogarasi iskola
pap- és tanítóképzővé alakul. Apafi a
gyulafehérvári görög monostorban (1667)
nyomdát és iskolát alapít. 1683-ban
Szászvároson kinyomtatják az első ro -
mán egyházi kiadványt.

Az erdélyi görögkatolikus román
egyházat 1701-ben ismerték el. Az oszt -
rák hatalom ösztönzi a románok ka to li -
kus hitre való térését, érthető, hogy az
új egyházat bőkezűen támogatják, több 
kincstári uradalmat is adományozva
számukra. Az egyház székhelye kez -
det ben Fogarason van, majd 1738-tól a 
püspökség Balázsfalvára költözik. Kez -
detben a görögkatolikus papok kép zé -
se a katolikus iskolákban zajlik. A kép -
zés magasabb szintje a kolozsvári je -
zsu ita akadémián és a külföldi egye te -
meken valósul meg, mert ezt a ha tal -
mas egyházi uradalmak jövedelme le he -
tővé teszi. 1738-ban Balázsfalván e le mi
iskolát szerveznek, 1754-ben alsó fokú 
középiskolát alapítanak, 1772-ben már 
filozófiát is oktatnak, azonban a fő cél
mindvégig a papképzés marad. Miután 
1774-ben Balázsfalván nyomdát állíta -
nak fel, lehetőség nyílik nagyobb szá mú
görögkatolikus iskola szervezésére. Gö -
rögkatolikus püspökség alakul Nagy vá -
radon is…

1794-ben a kolozsvári piarista (ke -
gyesrendi) katolikus iskolában a di á -
kok 27,1 százaléka román (görög kato -
li kus és ortodox) nemzetiségű. Ará nyuk
1846-ban 49,2 százalék. Itt tanult Ioan
Leményi görögkatolikus, Vasile Moga
ortodox püspök. Az iskola diákja volt a 

későbbi havaselvi iskoláztatás meg szer -
vezője, Gheorghe Lazăr is.

A dákoromán kontinuitás elméle té -
nek kidolgozói szabadon fejthetik ki vé -
leményüket, köztük Samuil Micu- Klein,
Gheorghe Şincai, Petru Maior. Ők a la -
pozzák meg a román nemzeti tudatot.
Petru Maior a budai Egyetemi Nyom -
da cenzoraként 1812-ben Budán kiadja 
Istoria pentru începutul românilor în
Dacia (A románok eredetéről Dáci á -
ban) című könyvét. Az erdélyi iskola
említett szerzői hozzájárulnak az 1791-
 es politikai beadvány, a Supplex Li bel -
lus Valachorum (Erdélyi oláhok ké rel -
me) összeállításához.

A 18. század első felében az orto do -
xoknak egy jelentősebb iskolája mű -
kö dik Brassóban. Számuk fokozatosan 
nő. Még a görögkatolikus Aaron püs -
pök is – bár katolizáló szándékkal – lé -
tesít 56 népiskolát Dél-Erdély ortodox
településein. A papok és a tanítók kép -
zé se alacsony színvonalú, áttörésre csak
a 19. század derekán kerül sor. Şaguna
püspök utasítására (1850-ben) Nagy sze -
benben tanítóképző intézet létesül. A
szokásos hat hónapos teológiai képzés
helyett kötelező lesz a kétéves, majd
1863-tól a hároméves képzés. A püs pök
utasítására elemi iskolák is létesülnek.
Ezek alacsony színvonalára az 1870-es 
években végzett felmérés alapján kö vet -
keztetünk. Grigore Moldován, Torda-
 A ranyos vármegye tanfelügyelője úgy

értékeli, hogy Şaguna püspök egyház -
megyéjében az analfabetizmus 1868- ig
alig változik. Şaguna közremű kö dé sé -
vel alakul meg az Astra közmű ve lő dé -
si egyesület, amely fiatalokat küld kül -
föld re tanulni, 1851-ben pedig támo gat -
ja a brassói román főgimnázium létre -
ho zását. 1852-ben egyházi kőnyomdát
állíttat fel, és 1853-ban megjelenteti a
Telegraful Român című hírlapot.

„Magyarosítás” Erdélyben

A román iskolahálózat fejlődése csak
az 1868-as mag yar oktatásügyi tör vény
után figyelhető meg. Néhány évtized a -
latt kiépül a magyarországi román is ko -
lahálózat. Ha ezt összehasonlítjuk a sza -
bad Romániában működővel, azt lát juk,
hogy az „elnyomott erdélyi románok”
helyzete sokkal jobb, mint a szabad
Romániában élőké. Amíg Erdélyben
minden 1016 román lakosra jut egy ro -
mán tannyelvű iskola, addig a Kár pá -
to kon túl csak 1418-ra. Megálla pít ha -
tó, hogy a 20. század első dekádjában
Magyarországon közel egyharmaddal
nagyobb számú diák tanulhat, mint Ro -
mániában.

A mag yar nyelv tantárgyként való
oktatására bátortalan kísérleteket tet tek
1879-ben és 1907-ben, de vehemens el -
lenállásba ütköztek.

folytatás a 9. oldalon

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!

I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna 



Archív Hold-fotókat
lehet nézegetni a Flickren 
- az összes Apollo-kül de -

tés ről van
Több mint 8400 történelmi fotó ke -

rült ingyen és szabadon felhasznál ha -
tóvá az Apollo-pro gram archívumából
a Flickrre (www.flickr.com/pho tos/
projectapolloarchive/al bums). Az ar -

chí vumnak Facebook-oldala is van
(www.facebook.com/apolloarchive).
A felvételek mind Hasselblad kame -
rák kal készültek. (hvg)

Már élni sem lehet a
szmogtól a földi
paradicsomban

Minden idők legnagyobb szmogja – 
füstködje – lepte el Délkelet-Ázsiát.
Az ok még csak nem is a motorizáció,
hanem az illegális erdőirtás. Míg ré geb -
ben főként európai városok fulladoz -
tak a szmogtól, mára ez Délkelet-

 Ázsiában okozza a legnagyobb prob lé -
mát. A pekingi olimpia idején minden
a kínai szmogtól volt hangos, és nem
vé letlenül. Bár a kínaiak a játékok ide -
jére jelentősen javították a levegő mi -
nő ségét, ez azonban csak átmeneti
volt. De nem csak Kínában vannak
problémák. In dia hasonló helyzetben
van, és a délkelet-ázsiai szigetvilág ál -
lamaiban is rossz a helyzet. Míg Euró -
pában a hosszú távú hatások jelentenek 
problémát, addig ebben a térségben az
akut légszennyezés is komoly követ -
kez ményekkel jár – írja a Válaszúton
Alapítvány honlapja. A légszennye -
zés ben csak némiképpen játszik sze re -
pet a térségben rohamosan terjedő mo -
torizált közlekedés. Ennél sokkal erő -
sebb a hatása az illegális, égetéses er -
dőirtásnak. A fákat elsősorban a pál ma -
olaj- termelők égetik fel, hogy helyet
te remtsenek az ültetésre. A főként Szu -
mátra és Borneó szigetén végzett ille -
gális erdőirtás következtében létrejött
hatalmas füst Indonézia mellett már
Ma lajzia és Szingapúr egyes területeit,
sőt Thaiföldet és Vietnamot is elérte.
Ennek eredményeképp azonban a ré -
gió városait hetekre ellepi a füst, ami
egészségtelen, de már a közlekedésben 
is fennakadásokat okoz. Egyes felté te -
lezések szerint a kiterjedt erdőirtá sok -
nak már a globális éghajlatváltozásra
nézve is jelentős hatásuk lehet. Múlt
héten Indonézia elnöke, Joko Widodo
a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a
prob lémát csupán hosszú évek erőfe -
szí téseivel lehetne kezelni. A térség or -
szágai közül Szingapúr fordít figyel -
met a fenntartható fejlődésre, a többi
szegény országban azonban kérdés, ho -
gyan tudnának gátat vetni az erdőirtás -
nak.

Még mindig működik
a kínai Hold-szonda

teleszkópja
Kínai kutatók bejelentése szerint

ro botteleszkópjuk 2013 óta hibátlanul
működik a Holdon. A 15 centiméteres
készüléket a Csang’o-3 landolóegy -
ség re helyezték el, amely 2013 decem -
berében érkezett meg égi kísérőnkre. A 
Csang’o-3 vitte fel a Jütu, avagy Jáde
nyúl névre keresztelt holdjárót is, amely

márciusban állt le. A landolóegység vi -
szont azóta is működik. A teleszkóp
ultra ibolya fényben érzékel, ezáltal kü -
lönösképpen alkalmas a Földről kivi te -
lezhetetlen megfigyelésekre. Csing
Vang, a teleszkópot üzemeltető csapat
vezetője szerint, mivel a Holdon nincs
légkör, bolygónkkal ellentétben az égi
objektumokról érkező ultraibolya fény 
észlelhető rajta. Mivel pedig a Földnél
27-szer lassabban forog, a teleszkóp
tucatnyi napon át, zavaró tényező nél -
kül vizslathatja ugyanazt a csillagot. A
héten publikált új tanulmányban Vang
és csapata részletekbe menően ismer -

te ti a teleszkóp működtetésének első
18 hónapját, amelynek során 2000 órát 
vizsgálódtak és 40 csillagot vettek szem -
ügyre. Sőt, még a Szélkerék-ga laxisról 
is lőttek egy fényképet. Az Apollo-16
misszió asztronautáinak is volt egy
UV-teleszkópjuk, amelyet ma nuálisan
irányítottak, és lencsevégre kapták ve -
le bolygónkat, csillagokat és a Nagy
Magellán-felhőt. A kínai készülék vi -
szont az első, amelyet távirányítással
mű ködtetnek a Földről. Ez már ma gá -
ban kihívás, mivel a Hold nem éppen
paradicsomi környezet, töltéssel ren del -
kező, koptató por borítja, ami könnyen
bejut a készülékekbe és károsítja az
elektronikát. Ennek esett áldozatául a
Jáde nyúl is. Kiküszöbölésére a tele -
szkópot a holdi napkelte és napnyugta
idején – úgy hiszik, ekkor a legna gyobb
a holdpor aktivitás - a Csang’o-3 bel -
sejében rejtik el. Ezzel a technikával
már jóval meg is haladta egy évesre
tervezett élettartamát. Vang szerint a
távcső ma is működik, csapata jelenleg 
a döntésre vár, hogy a küldetést az év
vége után is folytathassa.

Két fontos dolog
VÍZSZINTES: 1. Somerset

Maug ham gondolatának első része.
13. Rakni kezd! 14. Nemesfémmel be -
vonó. 15. Jemeni, svéd és thaiföldi gkj.
16. A kelta paradicsom. 18. Vonatkozó 
névmás. 19. Londoni képtár. 20. Bics -
ka (biz.). 21. Arany (sp.). 22. Ada ...;
dunai sziget volt. 23. Vörösmarty Mi -
hály eposza. 24. Klubegyed. 25. Mi az, 
hogy! 26. Francia, ománi és luxem bur -
gi gkj. 27. Pléd. 29. A nitrogén régi ne -
ve. 31. “Nem ..., nem hajtok semmit a
világra” (Ady). 33. Huszárparancs. 35. 
Hol land város. 36. Huszárjármű. 38.
Állatot ellát. 40. Hullámtörő gát. 42.
Vonalzóféle. 43. ... Hoffmann; német
író. 45. Hegycsúcs. 47. “Az orléansi
szűz” (Jeanne). 49. A farkasok ...; Pe -
tő fi Sándor verse. 51. Crom well veje
(Henry). 53. Svéd, japán és spanyol
gkj. 55. Svájci író (Claude). 57. Szar -
vasfaj. 58. Több pápa neve is volt. 59.
Előkelősködő em ber. 61. A kályha ré -
sze. 62. Orosz történész (Jevgenyij).
63. Nehéz felfogású. 64. Erő (lat.). 65.
Tábori löveg. 66. Spanyol, mag yar és

osztrák gkj. 67. Egyfajta gyermek já -
ték. 69. Téli sport.

FÜGGŐLEGES: 1. Babiloni fog -
ság ból hazatért családfő. 2. Bosszantó,
háborgató. 3. Or e gon állam székhelye.
4. Csavar. 5. Zambiai, osztrák és nor -
vég gkj. 6. Stannum. 7. Vágtat a ló. 8.
... Ono; japán énekesnő. 9. Becézett
Ozor. 10. Két lakó! 11. Becsmérlő. 12.
Napszak. 17. Tőle lentebbről. 19. Etió -
piai tó. 21. Tölgy (ang.). 22. Kakas tol -
lak! 23. A gondolat befejező része.
24. Rendet tesz a lakásban. 25. ... Szi -
ha nuk; kambodzsai herceg. 27. Sport -
fo gadás. 28. Denevértanya. 30. Kelet
(ném.). 32. Alfredo ... Stefano; Puskás
Öcsi csapattársa volt. 34. ... Bates; an -
gol filmszínész. 37. Attól fogva. 39.
Ro var testrésze. 41. Óraalkatrészek!
44. Aljas. 46. ... rajta a szíve; szánal -
mat érez iránta. 48. A magból kikelt
növény, fiatal hajtása. 50. Celebeszi
vadtulok. 52. Nemzetközi kamion jel -
zés. 54. Becézett Júlia. 56. Kutya. 58.
Franciaország fővárosának honi neve.
60. Zápor, zivatar. 61. ... ákác; Szép
Ernő színműve. 62. Nyugat-szamoai
pénz. 64. A legjobb ital. 65. Mag yar
származású, olasz szobrász (Amerigo).
67. Temespartok! 68. Magatok. 70. ...
vino veri tas; Borban az igazság.

    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

Az EKE kéthavonta megjelenő, természetjárás, honismeret és környe zet -
védelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gutin Osztályánál,
a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrá -
cia Központban!
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A kutyafáját, legyünk
végre egészen toleránsak!
Távolítsák el a kereszteket egy templomból, javasolja egy svéd

püspök, hogy azok ne zavarják a muszlimokat. Megindultan állunk a
nagylelkűség eme Csomolungmája előtt.

A javaslat azért érdemel nagyobb fi -
gyelmet az átlagos polkorrekt ámok fu -
tásoknál, mert nem valami vidéki tisz -
te letes követte el, hanem Stock holm lut -
heránus püspöke. (Akiről a hírforrások 
kiemelik, hogy hölgy és leszbikus, de ez
a vonatkozás számunkra teljesen ér dek -
telen.) 

Eva Brunne azért távolítaná el a ke -
reszteket a stockholmi Tengerészek
Temp lomából, mert azok – vélhetőleg
– zavarhatják az esetleg arra tévedő hit -
hű muszlim matrózokat, akikről köztu -
dott, hogy evangélikus templomokban
szoktak eleget tenni vallási előírása ik -
nak. Hogy megkönnyítse a dolgukat, a
püspök asszony kijelölné Mekka irá nyát
is a templomban, afféle ökume ni kus i -
maházzá alakítva át ezzel Isten haj lékát.

Derék ötlet, elvégre mi lehetne logi -
ku sabb annál, mint hogy egy keresz tény
templomból eltávolítsuk az illető eklé -

zsia szimbólumait, ellenben behoz zunk
más világvallások szent helyeire utaló
jeleket? Nem kellene azonban megáll -
ni itt, további konstruktív javasla tok kal
is szolgálhatunk:

– Első körben a templom tornyáról
is le kéne szedni a keresztet, mert hiába 
távolítjuk el a templom belső teréből,
ha ott díszeleg kívül. Fennáll a koc ká za -
ta ugyanis, hogy a muszlimok eleve be
sem lépnek, ha meglátják. (Bezzeg a
kálvinisták megússzák ezt a dilemmát,
mert a csillag és a kakas inkább értel mez -
hető kereszténységtől független kon tex -
tusban is.)

– Alternatív javaslat: a kereszt mellé
illesszenek félholdat is, bár akkor a
Jóisten tudja, mit gondolnak majd a
zsidók, a hinduk vagy a buddhisták. A
tolerancia áldozatokat kíván.

– A főtisztelendő asszony és kollé -
gái fontolják meg a lelkészi viselet le -

cserélését valamilyen vallásilag semle -
ges öltözetre, szolgálat közben is. Il le tő -
leg teljességgel be lehetne szüntetni az
istentiszteletet, mert esetleg zavar hat ná a 
templomban imádkozó musz li mo kat.

– Nincs annál hivalkodóbb vallási
szimbólum, mint egy templom. Nyil vá -
nos térben helyezkedik el, az arra járók -
nak – akik között vannak más vallások
hívei vagy ateisták is – muszáj lega -
lább futólag vetniük rá egy pillantást, és

ez lelki traumát okozhat számukra. (Lám,
a laikus franciák ki is szúrták II. János
Pál pápa provokatív köztéri szobrát.) E -
zért aztán el kéne távolítani magát a
templomot is, esetleg bevonni valami át -
látszatlan, világnézetileg semleges a -
nyaggal. Mindenhol, minden keresz tény
templomot Európában.

Az legalább tiszta helyzet lenne. És
akkor kezdhetnénk mindent elölről.

(Papp At tila Zsolt/foter.ro)

Az erdélyi románok
elnyomása

folytatás a 7. oldalról

Megkezdődött az er délyi román po -
litikai elit magya r o sí tással való rioga -
tá sa, amely mindmáig élő pro pa ganda
ma rad. Hirdetői elfe lej tik emlegetni, hogy
a román iskolák többsége (80 száza lék)
felekezeti, és a román egyházmegye
szab ja meg a tan felügyeletet, valamint
az oktatás nyel vét.

A mag yar nyelv tantárgyként való
oktatása azért sem lehet hatékony, mert
a román tanítók zöme nem ismeri az ál -
lamnyelvet. Őket a tanítóképzőkben nem
kényszerítik a mag yar nyelv megtanu -
lá sára, az államnyelvet a hét román te -
ológiai képző egyikében sem oktatják.
1880-ban a románok 5,7 százaléka be -
szél úgy-ahogy magyarul. A „nagy ma -
gya rosításnak” mondott 30 év után
(1910- ig) a románok alig 12 százaléka
állítja, hogy valamilyen szinten beszéli 
a mag yar nyelvet, míg a román papság
húsz százaléka.

Az ó-romániai helyzet
Az 1864-es első román oktatási tör -

vény előírja, hogy román állampol gár -
ságúak csak román (tannyelvű) iskolá -
ba járhatnak. Amíg Erdélyben a mag yar
nyelv tantárgyi oktatása csak elmé let -
ben valósul meg, addig Romániában a
román nyelv oktatása „modellértékű”.
Nem tantárgyként tanítják, hanem csak 
e nyelven lehet tanulni. Nincs mag yar
nyelvű pap- és tanítóképzés. A száz e -
zer nél több román állampolgárságú ma -
gyarnak nincs egyetlen mag yar isko lá -
ja. Még a vallását sem gyakorolhatja
anyanyelvén. A vallási és etnikai türel -
metlenség illusztrálásra említjük meg,
hogy az 1850-es évek második felében
a bukaresti reformátusok kénytelenek a
kálvinista csillagot levenni a templom
tornyáról, hogy elkerüljék az orto do xok
ellenszenvét. A 19. század második fe -
lé ben a moldvai Szászkút református
templomát megostromolják, a beren de -

zést megrongálják, mert a templomban 
magyarul énekelnek, és a templom é pü -
letének formája (is) eltér az ortodox
templomokétól. Az 1880-as években
(Mold vában) az egyetlen mag yar kato -
likus papnak megtiltják még azt is, hogy
híveivel magyarul beszéljen.

Románosítás céljából hozzák létre az
óvodákat. Az 1909-es első óvodai tör -
vény után (1911-ig) 168 román óvo dát
szerveznek, melyből 133-at a ma gya -
rok (csángók) és bolgárok lakta tele pü -
léseken. Amíg az 1900-as évek táján Ma -
gyarországon nagyszámú román újság, 
folyóirat, szakmai lap és könyv je len -
het meg, addig Romániában egyetlen
magyar nyelvű újság megjelenésére
sem adnak engedélyt.

A nemzetiségek elnyomásában Ro -
má nia – Erdély megszerzése idején
(1920) – már félévszázados gyakor lat -
tal rendelkezik. Dobrudzsa bekebe le -
zé sekor (1878) Románia a lakosság túl -
nyomó többségének – a muzul má nok -
nak és zsidóknak – nem ad román ál -
lampolgárságot, amely teljes jogfosz -
tottságot, kiszolgáltatottságot jelent. Ha -
sonló módon járnak el Erdélyben is, a -
hol 1920-tól 1947-ig (eltekintve persze 
1940–44-től) mintegy százezer mag yar
nem kap állampolgárságot.

Román iskolapolitika
Az 1921-es diszkriminatív földre -

form – más-más földreform valósul
meg Moldvában, Havaselvén, Dobru -
dzsában és Erdélyben – megfosztja a
mag yar egyházakat azoktól a föld bir -
to koktól, amely évszázadokon keresz -
tül a mag yar iskolák és közművelődési
intézmények fenntartását szolgálják.
Miután elkobozzák a 372 ezer holdnyi
egyházi földbirtok 84,5 százalékát, en -
gedélyezik – az 1919-es kisebbségi szer -
ződés előírása alapján – a felekezeti
(egyházi) iskolák felállítását. A ma gyar -
ság a román uralom kezdetén 645  ma -
gyar óvodával, 45 gyermek men hellyel,
3500 ismétlő, 200 ipari és keres ke del -

mi iskolával rendelkezik. A naciona lis -
ta politika – a románosítás felgyor sí tá -
sára – 1923-ban húsz megye területét
kultúrzónává nyilvánítja. Mindazok a
románok, akik a kisebbségek által la -
kott területen vállalnak munkát, 10 hek -
tár földet, 50 százalékos fizetés kiegé -
szí tést és költözési segélyt kapnak. Az
1925-ös törvény az alkotmánytan, a
történelem és a földrajz tanítását csak
román nyelven engedélyezi. A mag yar 
diákok román bizottságok előtti vizs -
gáz tatása, valamint a kisszámú állami
és egyházi iskola következménye az a -
nyanyelven való tanulás vissza szo ru -
lása. 1930/31-ben a mag yar tanulók
57,6 százaléka jár felekezeti iskolába.
A középiskolások 54 százaléka nem ta -
nul anyanyelvén.

A bíróságokon 1921-től, a közigaz -
gatásban 1922-től kötelező a román
nyelv használata. Az ügyfelekkel az ál -
lami hivatalokban csak románul sza bad
beszélni. Az 1930-as években az állá -
sok betöltésének alapfeltétele a román -
nyelv-ismeret. Miután Románia meg -
fe lelő létszámú román tisztviselőt ne vel
– a román nyelv ismeretének hiányára
hivatkozva –, mintegy tízezer szakma i -
lag jól képzett erdélyi mag yar hiva tal -
nokot bocsátanak el.

A nacionalista román iskolapolitika 
mindmáig töretlen, csupán az 1945 és

1947 közötti pár év tekinthető kivé tel -
nek, amikor a béketárgyalások befo lyá -
solására kirakatpolitikát folytatnak. Ek -
kor épül ki az óvodától az egyetemig mű -
ködő mag yar iskolahálózat, amelynek
felszámolása – a párizsi békeszerződés 
aláírása után (1947. február 10.) azon -
nal megkezdődik.

Az olvasó – e részleges iskola tör té -
neti ismertetés alapján – összeha son lít -
hat ja a mag yar és a román nyelvi el nyo -
mást. A mag yar nemzetiségi politi ká ról
megállapíthatja, hogy olyan liberális jel -
legű volt, amelyet még összeha sonlí ta -
ni sem lehet a románnal. Úgy véljük, itt 
az ideje, hogy megszűnjék az erdélyi
magyarok és románok közötti gyű löl -
kö dés. Sajnos, a történelmi pro pa gan da
célja (ma is) a magyarellenesség fenn -
tar tása. A jelenleg tomboló „mo del lér -
tékű” román nemzetiségpolitika célja a 
magyarság végleges felszámolása. A si -
keres magyartalanítás eredményeképp
a mag yar nyelv ismerete és használata
Erdélyben (is) egyre szűkül. Pomozi
Péter nyelvész felmérései és statisz ti kai 
adatok arra mutatnak, hogy a határon
túli magyarság és mag yar nyelvűség
2060-ra teljesen felszámolódik. Hogy
ez ne váljék valóra, szükséges kihar col -
nunk a minket megillető közösségi jo -
gokat, ideértve a területi autonómiához 
való jogot is. (Háromszék)

Stock holm, Tengerészek Temp loma

Apafi Mihály fejedelem
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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!

 Milyen hatással van
 a mozgás az agyra?

Erre a kérdésre keresték az amerikai kutatók a választ. A válasz nem
biztos, hogy mindenkit meg fog döbbenteni, hiszen tudjuk, hogy a moz -
gás sokat segít az életünkben, de vajon akkor jobban is fogunk tudni
agyalni?

Az újévi fogadalmakat
nem mindig tartjuk be, min -
den évben megfogadjuk, hogy
edzésbe hozzuk ma gunkat,
de mégsem szánjuk el ma -
gun kat erre a lépésre. A Bos -
toni Orvosi Egyetem kutatói
adtak még egy okot, hogy
miért is sportoljunk. A kuta -
tók olyan ered mé nyeket kap -
tak amik nagyon pozitívak,

sportolás közben olyan hormonok termelődnek a szervezetedben, amelyek se gí -
tik az agy haté ko nyabb működését, és hozzájárulnak az agy tanulásért és emlé -
ke zé sért felelős központ idegsejtjeinek termelődéséhez.

A kutatás a megszokott módon történt, embereket vizsgáltak meg. Fiatal fel -
nőtteket vizsgáltak, őket két csoportra osztották. Az egyik csoport napirendjébe
egy éven át beprogramozták a rendszeres aer o bic edzéseket, míg a másik csoport 
komolyabb edzést nem végzett csak nyújtásokat. Az első csoport rövidtávú me -
móriája nagyon látványos javulást mutatott az év végére. A második csoportnak
az eredményei nagyon rosszak lettek, nemhogy javult volna, de még romlott. 

Az eredmény okát is bőven kifejtették a folyóiratban megjelenő publikációban.
Röviden összefoglalva, a már fennebb is megemlített hippokampusz aktívabb
idegsejttermelése és megnövekedése volt. Azoknál a résztvevőknél, azonban
akik csak nyújtottak átlagosan 1,4%-os romlást mutattak ki a vizsgálatok.  Aho -
gyan már mondtuk ez a vizsgálat csak egy évig tartott, gondoljunk akkor bele,
hogy ha rendszeresen edzünk nem csak egy évig akkor mennyivel jobban fo -
gunk tudni emlékezni dolgokra, el lehet felejteni a napokig tanulásokat. Az ed -
zéssel nemcsak az izmok fejlődnek, rengeteg jó hatása van az edzésnek.

Az edzésnek megannyi formája van, hogy biztosan megtaláljuk a számunkra
megfelelő edzéstervet. Próbáljuk életünkben rendszerezni az edzéseket és figyel -
jünk oda a megfelelő táplálkozásra is, mert a másik, ami hozzásegíti a szervezet
rendes működését az az étel. Amennyiben már eldöntöttük, hogy edzeni fogunk
és megvettük a bérletet akkor már ne adjuk fel, sokszor előfordul az, hogy az
embernek nincs kedve elmenni, de ha akkor is rávesszük magunkat, hogy men -
jünk ott majd sokkal jobb kedvre fogunk derülni.

Edzés közben nagyon sokfajta hormon termelődik a szervezetben, ami jóté -
kony hatással van különböző szervekre. Boldogsághormon is termelődik. Tehát,
ha nagyon fáradtak vagyunk nincs kedvünk semmihez, nincs meg a jókedvünk,
az életkedvünk, akkor ideje elkezdeni kicsit összeszedni magunkat és lemenni a
terembe, hogy feldobjuk a szervezetünket. Eleinte nagyon nehéz lesz megszok -
ni, de pár hónap után már nem is fogunk tudni meglenni edzés nélkül. Más tanul -
mányokat is végeztek kutatócsoportok az edzéssel kapcsolatban, kimutatták azt
is, hogy akik rendszeresen járnak edzeni azok körében sokkal kisebb a depresz -
sziós em ber, ez is a hormonok fejlődésére utal.

Összegezzük az általános okokat, hogy miért is vegyük rá magunkat. Először
is sokkal jobban fogunk kinézni a kitartó edzés miatt,ebből következik lo gi -
kusan, hogy jobban fogjuk magunkat érezni a bőrünkben, a boldogsághormonok 
is termelődnek, ebből következik, hogy vidámabbak leszünk pluszban a mostani 
kutatások eredménye alapján az agyunkra is jó hatással van nem csak a kiné -
zetünkre és az immunrendszerünkre.

Az edzés a legjobb befektetés, amire pénzt költhetünk a gyermekeink után, ha 
nem akarunk pénzt költeni akkor az alapgyakorlatokkal is formálhatjuk a tes -
tünket otthon napi 1 órát vesz igénybe. (delina)

Recept

Sütőtökös tészta - Igazi különlegesség őszre
Szereted a sütőtököt? Próbáltad már tésztával? Nem? Akkor itt az idő! Máris

mutatunk egy szuper receptet! Ez biztosan ízleni fog.
Hozzávalók
• 1 kg sütőtök
• 12 dkg tészta (linguine vagy fettucine)
• 2 csésze alaplé
• 2 ek olívaolaj
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 közepes vöröshagyma
• 1 ek apróra vágott friss zsálya
• pirospaprika, só, bors
Elkészítés: A zsályát forró olajon pároljuk meg, majd tegyük félre. A felkoc -

ká zott sütőtököt, a felaprított hagymát és fokhagymát a pirospaprikával együtt
tegyük egy serpenyőbe. Sózzuk, borsozzuk, majd pár perc alatt kevergetve pá -
rol juk meg. Ha a hagyma áttetszővé vált, öntsük rá az alaplevet és 15-20 percig
fűzzük, míg a tök meg nem puhul. Vegyük le a tűzről és hagyjuk, kissé hadd hűl -
jön ki. Öntsük az egészet egy turmixgépbe, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A
tész tát főzzük meg enyhén sós vízben, öntsük le róla a vizet, de nagyjából egy
csészényi maradjon rajta. A tésztára öntsük rá az összeturmixolt tökös keveréket
és szórjuk meg a zsályával. Tálaláskor még egy kis sajtot is reszelhetünk a tete -
jére. (femcafe)

 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

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett

DUDÁS GYULA
festőművész

életének 86-ik évében, 2015 ok -
tó ber 20-án 5 órakor visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága
halottunkat fo lyó hó 23-án (ma) 14
órakor he lyez zük nyugalomra a
Virághegyi Re for mátus Temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrízzük
A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya, anyós, nagymama
és dédnagymama

SZÉKELY MAGDOLNA
(született Szász)

örökre eltávozott szerettei kö ré -
ből. Temetése ma 12 órakor lesz a
virághegyi temető kápolnájából.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Gyászoló fia, lánya,
menye, veje, unokái és a
dédunokák.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Ama nemes harcot meg har col -
tam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam” (2 Tim. 4)

A Nagybánya-óvárosi Reformá -
tus Egyházközség lelkipásztorai,
pres bitériuma, gyülekezete mély
megren düléssel fogadta

DUDÁS GYULA
festőművész

halálának hírét és őszinte rész vé tét,
együttérzését fejezi ki család já nak.

„Isten velünk, viszontlátásra!”
Megrendülten értesültünk 

DUDÁS GYULA
festőművész

– Gyula bátyánk –
haláláról. A Teleki Mag yar Ház

mű ködésének első éveiben – mint az
egy kori Nagybányai Mag yar
Képzőmű vé szek Társaságának
vezetője – kor társ képzőművészeti
tárlataink fá rad ha tat lan kezdemé -
nyező j ekén t - sze r  ve  zőjeként
segített bennünket. Nagy lelkű ado -
mányozóként életműve je lentős al -
kotásaival gyarapította az in tézmény 
gyűjteményét, művészeti kér dések -
ben tanácsaival az elmúlt he tek ben,
hónapokban is mellettünk állt.

Pótolhatatlan űrt hagyott maga
u tán, mindíg derűs arcának emléke
ö rökre velünk marad. Őszinte rész -
vét tel és együtt ér zés sel, a Teleki
Mag yar Ház Kura tó ri u ma és
munkatársai.

Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett nagynénénktől

SZÉKELY MAGDOLNÁTÓL
Őszinte részvétünk a gyászoló

csa ládnak. A Barcs család, Coza
család és a Ianki család.

DUDÁS GYULA emlékére
A „Teleki Blanka” Nyugdíjas E -

gyesület tagjai szomorúan érte sül -
tek eltávozásodról. Nagyon megé -
rintett mindnyájunkat e veszteség,
hiszen nem is olyan régen nálunk
jártál és meséltél nekünk pályádról, 
a nagy bányai festészetről, pálya -
társadról, Bitay Zoltánról.

Szívesen látott vendégeid vol -
tunk műtermedben, ahol élőben is
lát hat tuk munkásságodat. Kedves
sza vaid, mosolyod nagyon hiá -
nyozni fognak.

Isten nyugosztaljon, Gyula bá -
tyánk és adja a Fennvaló, hogy
tovább fest hess az égi vásznakon!

 MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk 2014
október 25-re, amikor szíved meg -
szűnt dobogni
SZÉKELY ADRIANA JU DITH

(született SZABÓ)
„Telnek a napok és hónapok, az

élet csendesen megy tovább, de te
ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, s nyugodalmadat nem
zavarja senki. É leted elszállt, mint a
virágillat, de em léked ragyog, mint
a fényes csillag.”

Emléked legyen áldott, nyugal -
mad csendes. Az Isten őrködjön
sírod fe lett. Gyászoló szerettei.

Október 26-án lesz egy éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a
sze re tett férj, édesapa, nagyapa,

KOZMA ISTVÁN
eltávozott szerettei köréből. Em -

léke szívünkben örökké élni fog.

Október 20-án volt egy éve, hogy

SZAKÁCS ÁRPÁD
eltávozott közülünk. 
Emlékét szeretettel őrzi a család.

Soha el nem múló szeretettel
em lé kezünk

KARSAY SÁNDORRA
halálának 9. évfordulóján.
 A szerető család.

Október 24-én lesz 10 éve, ami -
kor a drága feleségem

KONCSÁRD MÁRIA
(szül. TURUCZKÓ)

örökre eltávozott szerettei köré ből.
Emlékét kegyelettel őrzi férje, Imre.

„Hiába hordjuk sírodra a virá got,
eltemettük veled az egész világot.”

Szomorú szívvel emlékezünk
ok tó ber 19-re a koltói

BENCZE ESZTER
halálának első évfordulójára.
Szerető családja.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

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

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

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

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

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

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

Email: dludovicus@gmail.com.

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb október 27-én, ked -
den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

* KISMAMA KLUB – Min -
den szerdán 17 órától!

* KÖNYVTÁR – Kedden és csü -
törtökön 16-20 óra  között!

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Október 26-án, 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 30-án

0747017580 (Csoma Bea)
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Újabb pontlevonásveszély a Liga 1-ben
Növelte előnyét a Giurgiui Astra

az élvonalbeli labda rú gó- baj nokság
összetettjének élén, mivel a 14. fordu -
ló ban 2-0-ra nyert Chiajnán, miköz ben
üldözője, a Steaua csak gól nélküli dön -
tet lent ért el a sereghajtó Ploiesti-i Pet -
rolul vendégeként.

Csakhogy az alapszakasz táblázata
még könnyedén módosulhat a „zöld -
asztal” mellett, hiszen a Prosportnak
nyilatkozó Viorel Duru szerint kilenc 
klubot pontlevonás fenyeget. A Ro mán
Labdarúgó-szövetség (FRF) licenc a -
dó bizottságának vezetője emlékez te -
tett ugyanis arra, hogy az idei sze zon -
ban már ősszel is ellenőrizték a Liga
1-es klubok pénzügyi helyzetét, és a -
mennyiben az adóságot felhalmozók
október végén nem tudják igazolni az 
október 15-i határidős törlesztést, úgy
egy pontot levonnak tőlük.

Amennyiben e hónap végén még
mindig tartozással szerepelnek, ak kor
további két pont levonásra számít hat -
nak. „Egyszerűbb azokat a csapa to kat
felsorolni, amelyeket most nem kell
figyelni. Nincs probléma a Ste auá nál,
a Voluntari FC-nél, a Chiajnánál, a Cra -

iovánál és a Temesvári Polinál” – ma -
gyarázta Duru. A büntetések no vem -
ber től léphetnek érvénybe.

Azt nem tudni, hogy az el szá mo -
lás kor kik kerülnek majd bajba, de pél -
dául az Astra pénzügyi problémái már
közismertek. A giurgiui klub gya kor -
la tilag azóta halmozza a tartozásokat, 
amióta a tulajdonosát bebörtönözték,
és most még az Európa Liga- sze rep -
lé sért járó 600 ezer eurós juttatását is
„befagyasztotta” az európai szer ve zet
(UEFA). A Marosvásárhelyi ASA
szám láit az Országos Korrup ció elle -
nes Ügyészség (DNA) vizsgálata mi -
att zárolták, miközben például a li cenc -
feltételeket korábban nem teljesítő,
csődvédelem alatt álló Kolozsvári
CFR és a Petrolul a Nemzetközi Sport -
döntőbíróságtól reméli, hogy a koráb -
ban levont hat pontját visszakapja.

A play-offba a legjobb hat csapat
kerül, de azok közül, akik most eze -
ken a helyeken állnak, egyedül a cím -
védő Steauát nem fenyegeti a pont le -
vonás veszélye. A bukaresti együttes
négy ponttal van lemaradva az Ast rá -
tól. (kronika.ro)

Storck reményei
félig váltak valóra

A mag yar labdarúgó-válogatott a norvég csapatot kapta ellen felül 
a 2016-os, franciaországi Európa-bajnokság novemberi pót se -
lejtezőjére a Nyonban tartott vasárnapi sorsoláson.

Bernd Storck szövetségi kapitány e -
gyüttese Oslóban kezd a lehető leg ko -
rábbi, no vem ber 12-i időpontban, majd
három nappal később hazai pályán, a
Groupama Arénában fogadja riválisát
a visszavágón.

A magyarokat nem húzták ki az el -
ső három párharcba és a norvég, szlo -
vén, dán, ír kvartettből előbbi maradt
az urnában utolsóként a nem kiemelt
válogatottak közül. A sorsolás sze szé -
lye folytán a kiemeltek közül egye dü li -
ként Magyarország kezd vendégként.

– A sorsolás előtt nem volt kü lö nö -
sebb preferenciám az ellenfelet ille tő -
en, hiszen aki eljut idáig, biztos, hogy
kiváló csapat - mondta a mag yar szö -
vet ség honlapjának a német szak ve ze -
tő. – Az a kívánságom, hogy ide gen -
ben kezdjük a párharcot, teljesült, a csa -
pat szempontjából ez mindenképpen jó 
sorsolásnak mondható. Így is csak fé -
lig jött be, amit szerettem volna, hiszen 
ideálisabb lett volna, ha nem az első
játéknapon lépünk pályára, mert így ke -
vés időnk lesz a felkészülésre.

Storck hozzátette, a norvég futballt
nagyon jól ismerik, senkinek sem kell
bemutatni az ellenfelet és mindenki szá -
mára nyilvánvaló, hogy egy egészen
kiváló rivális vár rájuk. Szerinte ezt bi -
zonyítja, hogy egészen az utolsó körig
versenyben voltak az egyenes ági Eb-
 részvételért, és csak az olaszok el len
bukták el a továbbjutást úgy, hogy so -
ká ig vezettek is idegenben ellenük, s csu -
pán a hajrában fordított Olaszország.

– Most arra kell fókuszálnunk, hogy
jól felkészítsük az ellenfél játékából a
csapatot, majd idegenben játsszunk egy
szoros mérkőzést, annak érdekében, hogy
itthon, a közönség támogatásával esé -
lyünk legyen véghez vinni a történelmi 
tettet és kijussunk az Európa- bajnok -
ságra - mondta Storck, aki a mag yar
kispadon eddigi négy meccsén két dön -
tetlen mellett egy-egy győzelmet és ve -

reséget számlál.
Norvég kollégája, Per-Mathias Högmo 
szerint nagy motivációt jelent a csa pa -
tá nak, hogy otthon, telt ház előtt kez d -
heti a párharcot. A magyart nagyon ta -
pasztalt együttesként jellemezte, ugyan -
akkor úgy vélte, Norvégiának jó esélye 
van, hogy a két meccsen felülmúlja ri -
válisát.

Magyarország 34 éve nyeretlen a
norvégokkal szemben, azóta öt döntet -
len mellett négyszer kikapott tőlük. Az
összesített mérleg ugyanakkor mag yar
fölényt mutat: a nemzeti együttes hét -
szer győzött, ötször döntetlent játszott és
ötször vereséget szenvedett. Legutóbb
2012 novemberében találkozott a két
gárda, s az akkori barátságos mér kő zé -
sen 2-0-s vendégsiker született a Pus -
kás Ferenc Stadionban.

A nemzeti együttes az 1986-os vi -
lág bajnokság óta először vehetne részt
nagy nemzetközi tornán, az Eb-re pe -
dig története során harmadszor juthat ki,
erre legutóbb 1972-ben volt példa.

A másik három párharcban Ukrajna 
Szlovéniával, Svédország Dániával, Bosz -
nia-Hercegovina pedig Írországgal ta -
lál kozik az Eb-részvételért.

A PÓTSELEJTEZŐ PROGRAMJA:
Első mérkőzések: no vem ber 12.:

Nor végia-MAGYARORSZÁG 21.45;
no vem ber 13.: Bosznia-Hercegovina - 
Írország 21.45; no vem ber 14.: Uk raj -
na-Szlovénia 19.00, Svédország - Dá -
ni a 21.45.

Visszavágók: no vem ber 15.: MA -
GYARORSZÁG-Norvégia 21.45; no -
vem ber 16.: Írország - Bosz nia-Her ce -
govina 21.45; no vem ber 17.: Szlo vé -
nia-Ukrajna 21.45, Dánia-Svédország
21.45. (MTI)

BL: ezúttal nyert a
Nagybányai Minaur

Csak egy hajszálon múlott, de – ellentétben a két korábbi, dön tet -
lenre végződő meccsel – a végsőkig kitartott a Nagybányai Mi na ur,
és hazai pályán 21-20-ra legyőzte a Metalurg Szkopjét a fér fi
kézilabda-Bajnokok Ligája 5. fordulójában.

A vasárnapi összecsapáson jól mű -
kö dött a máramarosi védelem, táma dás -
ban pedig ismét Iváncsik Tamás és Ram -
ba halmozta a gólokat, megőrizve ez ál -
tal továbbjutási esélyeiket. „Elég ne héz
időszakon mentünk keresztül, de úgy tű -
nik, hogy két balszerencsés meccs után 
sikerült nekünk is két pontot gyűjteni”
– fogalmazott az a Petru Pop, aki Lars
Walther távozása óta a vezetőedzői fel -
adatokat látja el.

Marius Sadoveac csapatkapitány rá -
mutatott, hogy ezen a szinten már min -
den egyes mérkőzés nehéz, ezért külö -

nö sen örülnek, hogy összejött a győze -
lem. „Azt hiszem, hogy most sokkal job -
ban összpontosítottunk az utolsó per cek -
ben, mint tettük azt legutóbb az El ve -
rum el len, amikor szintén nyerhettünk
volna” – magyarázta.

Sikere révén a Minaur előrelépett a
D csoport harmadik helyére, pont e gyen -
lőségben a Mo tor Zaporozsjéval és két
ponttal elmaradva a 8-cal listavezető
dán Skjerntől. A román bajnok mögött
a Metalurg (4 pont), a Schaffhausen (3)
és az Elverum (3) várja a csoportkör
következő fordulóját. (Krónika)

KÉZILABDA BL

Hibátlan nagybányai, bukaresti
és győri kezdés a BL-ben

Meggyőző teljesítménnyel kezdte hétvégén a női kézi lab da- Baj -
nokok Ligája csoportkörét a Nagybányai HCM, a Bukaresti CSM és
a Győri ETO is: a máramarosiak 33-27-re nyertek a szlovéniai Krim
Mercator vendégeként, a fővárosiak hazai közönség előtt ok tatták
33-21-es sikerükkel a lengyel Lublint, a korábbi kétszeres BL- győztes
mag yar csapat pedig a macedón Vardar Szkopje ottho ná ban aratott
27-22-es győzelmet.

Utóbbit „mestermunkaként” jelle -
mez te a sportág európai szövetségének 
hivatalos honlapja, hiszen Ambros Mar -
tín tanítványai az elejétől a végéig irá -
nyításuk alatt tartották a játékot – zök -
kenőmentes „visszavágás” volt ez a ré -
szükről a Vardar el len régebben el szen -
vedett vereségekért.

Hasonló kontrollt gyakorolt el len -
fe leire a két romániai együttes is. Kö -
zülük a HCM legközelebb azt a Lar vi -
kot fogadja pénteken az A csoportban,
amelyik váratlan, 27-21 arányú vere ség -

gel kezdett otthon a Rosztov Don el len. 
A CSM – amelynek ügyvezető igaz ga -
tója, Constantin Căliman pénteken le -
mondott – a D jelű négyesben a Sa ve -
hof vendége lesz, míg a C kvartettben
érdekelt győriek a Midtyllanddal ját -
szanak majd.

A férfi kézilabda-Bajnokok Ligája
B csoportjának ötödik fordulójában a
Szeged 30-25-re kikapott a Rhein- Nec -
kar Löwen otthonában, az A cso port ban
listavezető Veszprém viszont 29-27-re
verte a Kielt. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


