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Nevettető maksaságok
minden mennyiségben

Tudod ki az a Zoltán, aki annak i -
dején a Maksa híradóban volt? No -
vember 13-án 18 órai kezdettel NAGY -
BÁNYÁN a Bábszínház termében, no -
vem ber 14-én pedig MÁRA MA ROS -
SZI GE TEN, 19 órától a Kultúr palo -

tában lép fel a Szeszélyes évszakok, a
Com edy Cen tral műsorainak és a Rá -
diókabarénak a sztárja,

Maksa Zoltán.
A mag yar televíziózás legked vel tebb 

és legszórakoztatóbb híradósa legú -
jabb önálló estjével lép a közönség elé 
- úgyhogy már most érdemes fel ké szí -
teni a rekeszizmokat a közel másfél ó -
rás igénybevételre.

Ha az olvasók között akadnak olya -
nok, akik az utóbbi három évtizedet a
Marson töltötték, vagy éppen nemrég
születtek, azoknak bemutatjuk a mag yar
humorélet legendás alakját, Maksa Zol -
tánt. A vegyészlaboráns végzettségű ne -
vettetore 1982-ben (folyt. a 2. oldalon)

Tizennégy romániai 
város verseng az

Európa kulturális
fővárosa címért 

Az Európai Bizottság szakem be re -
inek döntése értelmében tizen négy ro -
mániai város – Kolozsvár, Ma ros vá sár -
hely, Sepsiszentgyörgy, Te mes vár, Gyu -
lafehérvár, Arad, Bákó, Nagy bánya,
Brassó, Brăila, Bukarest, Cra iova, Iaşi
és Suceava – pályázata versenyezhet
az Európa kulturális fővárosa 2021
címért – közölte pén teken a kulturális 
minisztérium.

De cem ber 7-10. között döntenek ar -
ról, hogy mely városok jutnak be a má -
sodik fordulóba, és jövő szep tem ber ben
derül ki, hogy közülük melyik lesz Eu -
rópa kulturális fővárosa 2021-ben.

A minisztérium sajtóköz leményé ben
Ionuţ Vulpescu kulturális miniszter ör -
vendetesnek nevezte, hogy a pályázó
vá rosok felismerték, a kultúra egyre in -
kább a gazdasági fellendülés esz közé -
vé válik, és a győztes várost támogatni
fogja a szaktárca.

A miniszter úgy fogalmazott, kel le -
mes meglepetés, hogy az illető városok 
önkormányzata és a helyi lakosság is
milyen nagy mértékben érdekelt a cím
megszerzésében. Rámutatott, az, hogy
ilyen sok város szeretne a kontinens kul -
turális fővárosa lenni, azt is jelzi, hogy
a kezdeményezés nagy sikernek ör vend
Romániában, a kulturális sokszí nű ség -
nek ugyanakkor kulcsszerepe van a pro -
jekt megvalósításában.

Az Európa Kulturális Fővárosa cí -
met az Európai Unió ítéli oda egy évre, 
ez alatt az idő alatt az adott város le he -
tőséget kap kulturális életének és kul -
tu rális fejlődésének bemutatására. Ro -
mániában eddig csak Nagyszebennek
nyílt erre lehetősége 2007-ben.

A címet minden évben két városnak 
ítélik oda, előre meghatározott orszá -
gokból. Így például idén a belgiumi Mons
és a csehországi Plzen Európa kul tu rá -
lis fővárosa, jövőre pedig a spa nyol or -
szági Donostia-San Sebastián és a len -
gyelországi Wroclaw osztozik a cí men.
Hat év múlva, 2021-ben a romániai nyer -
tes mellett Görögország egyik városa
birtokolja majd a címet. (krónika.ro)

Ünnepeljük
együtt a Mag yar

Nyelv Napját
Nagybányán!

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

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

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

Mindenkit szeretettel várunk a ren -
dezvényre!

Az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület

Pályázatíró képzést szervez
civil szerve ze tek, művészek,
alkotók, lelkészek számára

A képzésre 2015. no vem ber 21-én, szomba ton kerül sor. Az egész na -
pos pályázatíró képzésre várják mind azo kat, akik még sosem próbál koz -
tak pályázatírással, és akik már próbálkoztak, de nehézségekbe ütköztek.

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

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

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

13.00-14.30; Délután: 14.30-18.30.
Helyszín:  Teleki Mag yar Ház
Részvételi díj: 15 lej (amit a hely szí -

nen lehet fizetni)
Részvételi szándékukat kérjük je lez -

zék írásban és/vagy telefonon, Várady
Enikőnél, e-mail: eniflora@gamil.com,
tel.: 0740 176757.

Gyermekek előadásával „fűszerezve” mutatták be múlt pénteken a
„Szinérváralja - A héthegyű város” című rendhagyó monográfiát.

Beszámolónk a 3. oldalon. (Czompa Mónika felvétele)

Lassan elkelnek a szatmárnémeti Harag
György  Társulat nagybányai  bérletei

 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)

Bérlet már csak a Teleki Magyar
Ház irodájában kaphatók korlátozott
számban, 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!
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Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra Székely Tibornené szüle -
tett Szász  Magda  testvérünket, akit 87 
évesen szólított magához az Úr, Rácz
Károly férfitestvérünket, aki 73 évesen 
hunyt el, valamint Dudás Gyula férfi -

testvérünket, akit 86 évesen kísértünk
utolsó földi útjára. Nyugodjanak béké -
ben!

* Ugyanitt megkezdődik a bűn bá -
nati hét, minden nap reggel 9 órakor és
délután 5 órakor lesznek az isten tisz te -
letek. Október 31-én délután 5 órakor a 
reformáció megünneplésére várnak min -
denkit ünnepi istentisztelet keretében.

* No vem ber 1-jén a délelőtti isten -
tisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia hirdeti:

Nagyon szépen köszönjük azoknak
a kedves híveknek, szülőknek, nagy szü -
lőknek, gyermekeknek, akik segítettek
a temető takarításában, és hálásak va -
gyunk mindazoknak, akik hozzátar to -
zójuk sírját rendben tartják. Isten áldja
munkájukat!

A temetőkben bemutatott gyász mi -
sék (azaz a kivilágítás) programja:

A Horia I, Szent Rozália Római
Katolikus temetőben:

No vem ber 1-jén délután 5 órakor ro -
mán nyelvű szentmise

No vem ber 2-án délután 4 órakor ma -
gyar nyelvű szentmise

Fernezelyen, a lenti temetőben, no -
vem ber 1-jén délután 3 órakor

Láposbányán: no vem ber 1-jén dél -
után 4 órakor

Szinérváralján: no vem ber 1-jén dél -
után 4 órakor

Felsőbányán: no vem ber 2-án dél -
után 3 órakor

***
Szívből gratulálunk a 25 éves év -

fordulót ünneplő közösségeknek, in -
tézményeknek: az Egyházmegyei Ca -
ritas Szervezetnek, a Máltai Szere tet -
szolgálatnak, Rozalba nővér alapít vá -
nyának és természetesen a Nagy bá nyai
Cserkészcsapatnak. Gratulálunk a 15 
é ves évfordulót ünneplő Orsolyita, az -
az indiai nővéreknek is. Isten áldja min -
den munkatársukat, és adja, hogy mi -
nél többet tegyenek Isten dicsőségéért,
népünkért, a lelkek megszen telődé sé -
ért és épüléséért. 

Hálás köszönet minden plébániai
munkatársunknak, mindazoknak, akik 
templomaink szépségéről gondos kod -
nak és a lelkipásztori munkában bese -
gítenek. Isten éltesse mindazokat, akik
ebben a hónapban születésnapjukat ün -
neplik vagy ünnepelték. Örülünk nekik 
és hálásak vagyunk munkájukért.

Tisztelettel: Román János esperes

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség hirdeti, hogy
vasárnap, no vem ber 1-jén, Varga Ká -
roly nyugdíjas református esperes test -
vér végzi a szolgálatot. No vem ber 8-án 
úrvacsoraosztás lesz az evangélikus temp -
lom instentiszteletének keretében.

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.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus son ön höz,

fi zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Lu ca ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.

Felsőbányai olvasóink figyelmébe!
Bányavidéki Új Szót mostantól az Andrea virág üz letben (Guti nului ut ca,
15. szám) is vásá rol hat nak, hétfőtől szombatig naponta 8 és 17 óra között.

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.

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  30.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro weboldalon.
A Máramaros megyei érdekeltek ke ressék szatmárnémeti munkatár sun kat a

következő telefonszámon: 0744-539213.

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.

Nevettető maksaságok 
minden mennyiségben

(folytatás az első oldalról) a Mag yar
Rádió Humorfesztiválján figyeltek fel
szerzőként, a köztudatba 1991-ben
robbant be színpadi személyi ség ként
a Maksa híradóval. Népszerű ségé ből
az évek folyamán semmit sem vesz -
tett, munkásságát pedig a mag yar hu -
moristák Os car-díjával, a Ka rinthy-
 gyűrűvel is elismerték.

A megújulásra mindig képes Mak -
sa Zoltán az Apám megmondja! cí -
mű önálló stand-up estje keretében 
egy egyszerű parasztfiú bőrébe bú -
jik, ami vidéki gyerek lévén nem esik 
nehezére.  Így, a szokásos közért he -
tő, trágárságtól és politikától men -
tes módon mesél hétköznapjainkról, 
személyes élményeiről, s próbálja a
hu mor nyelvén láttatni életünk még
mindig meglévő vidám pillanatait...

A stand-up estre egy felnőttjegy 
ára 20 lej, nyugdíjasok és diákok 15
lejes áron válthatnak jegyet a „mak -
simális" szórakozást ígérő rendez -
vényre!

A CulturArt Egyesület által
szervezett estre Nagybányán

a Teleki Mag yar Házban
és az RMDSz-nél

vásárolhatók jegyek.Olvassa a megye legjobb
MAG YAR lapját!
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Jogi fogalomtár (4.)
 Büntetőjog (románul: drept pe nal)

– önálló jogág, amelynek tárgya meg -
állapítani a társadalom rendes mű kö -
dé sével nem összeegyeztethető csele ke -
deteket és előírni az ezek elkövetéséért
járó szankciót. Jelentősége megőrizni a
minden embernek élete alatt kijáró mél -
tó ságot, a személyi biztonság és a köz -
rend fenntartása által.

Többek között ál tala valósul meg  a
vagyon, az emberi szabadság vagy az
igazságszolgáltatás oltalma. A jogág leg -
fontosabb forrása a Büntető Törvény -
könyv, (286-os számú, 2009-es tör vény),
amely általános része magába foglalja
a büntetőjogi felelősségre vonás fel té -
teleit és különös része kitér a bűn cse -
lek ményekre, más szóval azon tettekre,
amelyeket a jogalkotó közös ségelle nes -
nek minősít. E mellett más jogsza bá -

lyok is tartalmazhatnak büntető jogi e -
lőírásokat.   

A büntetőjog szabályai lesznek al -
kalmazandóak abban az esetben is , ha
egy tulajdonos a javítóműhelyben ha -
gyott gépjárművét, a műhelyben dol go -
zók tudta nélkül vezeti haza. Ebben az
esetben - habár látszólag nincs jog sér -
tés, mivel a tulajdonos csupán a saját dol -
ga felett rendelkezik -, a büntetőjog sza -
bályai alapján ezen személy mégis lo pást
követ el. Ennek magyarázata, hogy a gép -
jármű az elkövetés pillanatában a mű -
hely birtokában volt és a birtokos be le e -
gyezése nélkül történt ennek elsa já títá sa.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

Könyvbemutató

Szinérváralja - A héthegyű város
Mintegy 100-120 személy gyűlt össze múlt pénteken a szinér vá ral -

jai kultúrházban, hogy részt vegyen azon a könyvbemutatón, a mely so -
rán egy rendhagyó monográfiát (Szinérváralja - A héthegyű város)
„tá laltak” a szervezők a célközönség elé, a helyi RMDSz gondozásában. 
A mostani kötet alapjául az a három kis példányszámú kiadást megért 
településtörténeti füzetecske szolgált, amely a '90-es években jelent meg.

Az eseményt többek között meg tisz -
telte jelenlétével Vida Noémi, a Nagy -
bá nya Központú Területi RMDSz el nö -
ke, dr. Bónis István parlamenti képvi -
se lő, Vicsai János történelemtanár, az
RMDSz tanügyi bizottságának az al el -
nöke, aki a kötetet bemutatta, Bodea
Oc tavian, a kisváros alpolgármestere,
Adoreanu-Kraiger Zamfir korábbi pol -
gármester, Stauder Rudolf, a német aj -
kú kisebbség váraljai képviselője is. A
történelmi egyházakat Huszár László 
Zsolt tisz teletes és Vass Lóránd plé bá -
nos kép viselte.

A rendezvény moderátori szerepét a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem né met
tanszékének tanára, a szinérváraljai szár -
mazású dr. Tar Nóra-Gabriella vállalta
magára, aki egyébként a Szinérváralja
- A héthegyű város című kötet lektori
fel a datait is ellátta.

Sike Mária Márta RMDSz-elnök, a
kötet egyik szerkesztője üdvözölte a je -
lenlévőket, felkérve a publikumot, hogy
az elhunytak emlékére egy perc néma

csenddel adózzon, megköszönve a tá -
mo gatók nagylelkű segítségét, majd
Vi csai János vette át a szót, aki ismer -
tette a mo nográfiát, kitérve annak több
rész leté re, rendhagyó voltának az is mer -
teté sé re.

Ezt követően a teremben ülők közül 
többen is hangot adtak a kötettel kap -
csolatos véleményüknek. Dr. Bónis Ist -
ván, Kirchmajer Donca Betty írónő, Szé -
kely Miklós városi tanácsos mondták el 
többek között azt, hogy miért is fontos, 
hiánypótló ez a kötet a szinérváraljai
magyarság életében.

Fontos megemlíteni, hogy a mo no -
gráfia egy népes és összehangolt szak -
em bergárda munkáját dicséri, melynek 
tagjai: Dr. Anderco József, Bak László, 
Balogh Béla, Bogya Árpád, Dávid La jos,
Deák Orsolya, Dippong Károly, Hu szár
László Zsolt, Incze Sándor, Kató Csa ba,
Kató Margit, Kató-Tamási Melinda And -
rea, � Lázin Imre, � ifj. Menyhárt La -
jos, � Merli Ferenc, Niever Ferenc, Rácz
Ga briel István, � Sike Lajos, Sike Má -
ria Márta, Vitéz Szilágyi Adal bert- Bé la, 
Szilágyi Éva, Szilágyi Annamária, Sta -
haróczky Kinga, Székely Miklós, Zin ner
Oláh Ágnes, illetve e sorok írója. A szá -
mítógépes előkészítő munkálatok Ta má -
si Orsolyának, míg a borítóterv Deák
Lászlónak tulajdonítható.

A tulajdonképpeni bemutatót egy, a 
monográfiához szorosan kötődő jele -
net zárta, amit a helybeli mag yar ta go -
zatos tanulók adtak elő igen nagy áté -
léssel. Előadásuk során megeleve ned -
tek a szín padon azok az egykori sze mé -
lyiségek, akik az évszázadok során a te -
lepülés é letét irányították, illetve jelen -
tős mér tékben befolyásolták, öregbítve 
Szi nér váralja kontinenseken is átívelő

hír ne vét. Így került - ha csak néhány
perc e re jéig is - egy idősíkba és egy tér -
be Syl vester János, Zágonyi Károly, Mán -
dy, Papolczy és Thúry földbirtokos, Bay
Bé la vívó, Gerber Ödön gyógyszerész, 
hogy csak néhány nevet említsek a mint -
egy három tucat név közül, no meg per -
sze Gazsi, a cigányprímás. Dicséret il -
leti nem csak a gyerekeket, hanem a gye -
rekeket irá nyító pedagógusokat is, név
szerint Czompa Mónika tanítónőt és Pop
Mó ni ka óvónőt. Persze, a többi, a ren -
dez vény sikerét nagyban befolyásoló pe -
dagó gus ról sem szabad megfeled kez -
nünk. Áll jon itt az ő nevük is: Ado rea -
nu- Krai ger Boglárka, Asztalos Ilona,
Deák Orso lya, Hiripi Er zsé bet, Kon csárd
Anna, Szilágyi Éva, Tephenhardt Ágo -
ta. Úgyszintén a szülők, illetve a Szi -
nér váraljáról elszármazottak is kivet -
t ék a részüket a nem kevés munkával
já ró vállalkozásból.

Ugyanúgy köszönet jár a kötet tá mo -
gatóinak is, akik nélkül mindez nem va -
lósulhatott volna meg: Adoreanu- Krai -
ger Edit, Bak-Menyhárt Anetta, Dr. Bó -
nis István, Czompa At tila, Dohi Ber ta lan, 
Ecsedi Katalin, Hajdú Ildikó, Incze Sán -
dor, Kató At tila, Kató Csaba, Kis And -
rea, Majláth Márta, Menyhárt Lajos,
Mer li Klára, Popa Andrea, Ravasz Ist ván, 
Szinérváraljai Református Egyház köz ség,
Szinérváraljai Római Katolikus Egy ház -
község, Staharóczky Kinga, Staha rócz ky 
Zoltán, Stauder Rudolf, Székely Miklós,
Szilágyi István, Tóth Izabella, Ványi Lehel.

A 220 fekete-fehér és 20 színes ol -
dalt tar talmazó, gazdagon illusztrált kö -
tet megvásárolható a váraljai mag yar is -
kolában, a szinérváraljai református pa -
rókián, a nagybányai Teleki Mag yar Ház -
ban,  illetve a Bányavidéki Új Szó szer -
kesztőségében.

Tamási Attial

Felsőbányai Városfejlesztési Terv és
Turisztikai Információs Központ

Felsőbányán 1887-ben alakult meg a Magyarországi Kárpát Egyesület gu -
tini választmánya. Az egyesület menedékházakat épített a Gutinon, a Bó di- tó -
nál. Az első világháború után, 1932-ben megalakult az Erdélyi Kárpát Egye -
sület. Városunkat Nicoare Optimiu képviselte az egyesületben.

A második világháború után, az ötvenes években nyitották meg Nagy bá -
nyán a Megyei Turisztikai Hivatalt. Ezután szálloda épült a Bódi-tónál, a Gu -
ti non pedig felújították a  régi turistajelzéseket.

2000-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület felsőbányai tagozatának a mega la -
kítása kudarcba fulladt.

Október 20-án megtekintettem a felsőbányai Turisztikai Információs Köz -
pont épületét. A faépület nagy része felépült, és ottjártamkor a tetőzeten dol -
goztak, amelyet zsindellyel fednek be.

A központot az év végén avatják fel.
A központ információkat nyújt a városunkba látogató, azon áthaladóknak

a szálláshelyekről, a turisztikai látványosságokról.
Az érdeklődők színes brosúrákat kaphatnak, térképeket, fényképeket néz -

hetnek, illetve vásárolhatnak.
Az önkormányzat egyik fő célkitűzése, hogy városunk turisztikai célponttá

váljék, a turisták nemcsak áthaladjanak, hanem a helyi szálláshelyeket igény -
be véve az ősi, festői városban üdüljenek.

A Turisztikai Információs Központ az Integrált Városfejlesztési Terv része, 
amelyről előzetesen megvalósíthatósági tervet készítettek.

A projekt pénzforrásai: körülbelül 545 000 lej - Európai Unlós pénzalap,
kb. 46 000 lej - a kormány által nyújtott pénzügyi támogatás, valamint 12 000
lej, amelyet a városháza költségvetéséből finanszíroz.

A projekt több szakaszból, tervből áll.
Az első terv célkitűzései az év végéig valósulnak meg. Eddig felújították az

új városnegyed (Microraion Vest), a Gutinului utca, a Plevnei utca, a Boczor
Wolf utca és a Ştefan cel Mare utca infrastruktúráját, parkolóhelyeket,
gyalogátjáróhelyeket, zöldövezeteket alakítottak ki.

A második terv célkituzései a régi és az új városközpont összekapcsolása, a 
bűnözés megelőzése többek között videókamerák felállításával, a környe zet -
szennyezés csökkentése.

A városfejlesztési terv a kultúrát sem hanyagolja el. Az egykori mozit, a -
mely játékbarlanggá züllött le, multikulturális művelődési házzá alakítják át.

Október 19-én Vasile Dorin Paşca polgármesterrel és Mariaş Ioan alpol -
gár mesterrel az Integrált Városfejlesztési Tervről és a Turisztikai Infor má ci -
ós Központról a városházán beszélgettem. Midketten hangsúlyozták, hogy a
fentebb elsorolt megvalósítások nemcsak az ő érdemeik, hanem csapatmunka,
a helyi önkormányzat összehangolt tevékenységének az eredménye.

Boczor József

A Turisztikai Információs Központ Felsőbánya alsó részén,
a 18-as országos főút mellett található.
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Nyomok az
erdőben...

Vasárnap, október 18-án az óvárosi
református közösség ajkáról így szállt
az Úrhoz egyik zsoltárunk:

„Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten,
Ki engem segítesz minden én ügyem ben,

Csak te vagy énnékem
győzhetetlen fegy ve rem,

Paizsom, kőfalam, minden reménysé gem!”

Talán nem mindenki jegyezte meg,
hogy ez a zsoltárrá lett vers Zrínyi Mik -
lósé, a költőé. A Zrínyi család számos
tagja kitörülhetetlen nyomot hagyott a
magyar történelemben: Zrínyi Miklós
(1508-1566) - szigetvári hős, Zrínyi Mik -
lós (1620-1664) - a „Szigeti ve sze de lem”
(Zrínyiász) szerzője. Zrínyi Péter (az öccs)
1621-1671, a Wesselényi össze esküvés e -
gyik vértanúja, Zrínyi Ilona (1643- 1703), 
II. Rákóczi Ferenc édes anyja.

A Zrínyiek Magyarországon már az 
Árpádok ideje óta a legelőkelőbb főúri
családok közé tartoztak. Származásuk
a régi horvát királyok és bosnyák bá nok -
tól eredődik. Mérhetetlen nagyságú bir -
tokaik a Dráva mentén és Horvátor szág -
ban terültek el. Családjukban csaknem
örököltté vált a báni méltóság, de még
a harci dicsőség is, mert minden Zrínyi
a hazának rendelte utolsó lehelletéig va -
gyonát, pénzét, életét.

E nevek közül a két Miklóst kell ki e -
melnünk, a szigetvári vártanút és a köl tőt.

Miksa, Habs burg császár (1564- 1576),
magyar király újra kísérletet tett Er dély
visszaszerzésére. II. Szulejmán szultán
(1520-1566) nagy hadsereggel Ma g yar -
országra vonult, ostrom alá vette Szi get -
várat. A vár védője, Zrínyi Miklós az ost -
rom kezdetén visszahívta az őrséget, és 
megeskette, hogy vele fognak élni vagy
halni a vár védelméért. A császár hadai 
nem jöttek segítségükre. A vár birtok -
lásáért elkeseredett küzdelem indult a
hatalmas török haderő és a hős mag yar
védősereg között. Közben az agg szul -
tán is elhunyt. Zrínyi, látva a felmentő -
sereg hiányát és a későbbi küzdelem
tarthatatlanságát, díszbe öltözve maga
köré gyűjtötte vitézeit és a kinyitott vár -
kapun át rohamozta meg a támadókat.
Hősi haláluk ihlette meg a dédunokát,
aki nem csak elődje nevét örökölte, de

azt vitézi tetteivel s örökemlékű írói mun -
kásságával meg is növelte. A török el -
leni csatározásokban híres hadvezérré
lett. Kikergette a törököt Muraközből,
elűzte a horvát határról. Ezután a király 
felszólítására részt vett a harmincéves
háborúban, s a svédek el len vitézül küz -
dött. Jutalmul megkapta a horvát báni
méltóságot. Vitézi hírneve egész Eu ró -
pát bejárta. Több hadtudományi és po -
litikai művet írt. Legnagyobb műve a -
zonban hőskölteménye, a „Szigeti ve -
szedelem”, mellyel örök hírnevet szer -
zett magának. E műben dédapja, a szi -
getvári hős tettét dicsőíti. Példát kívánt 
felmutatni, hogy csekély számú harcos 
is mily bámulatos tettekre képes a ha -
za szeretet indíttatására. Munkásságát fi -
atalon bekövetkezett váratlan halála,
1664. no vem ber 18-án szakította félbe. 
Halála nagy megdöbbenést keltett or -
szágszerte.

A vasvári békével (1664) kitűnt, hogy
a Habs burgok semmibe veszik a mag yar
érdekeket, az alkotmányos életet el akar -
ják folytani. Ez a felismerés egy tá bor -
ba egyesítette a katolikusokat és a pro -
testánsokat. Az ország legelső méltó sá -
gai: Wesselényi Ferenc nádor, Nádas dy
Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát
bán, Lippay György esztergomi érsek,
II. Rákóczi György fia, Ferenc és má sok
szövetkeztek a szabadság, alkot má nyos -
ság helyreállítására. A Habs burg-ház fel -
fedte az összeesküvést, vezetőiket elfog -
ták, három vezetőjét halálra ítélték, és
ki végezték. A törvényszék elől mene kül -
tekből lettek a kurucok, ellenfeleik a
labancok.

A Zrínyiek dicsősége nem szakadt
meg Péter kivégzésével, leánya, Zrínyi 
Ilona (1643-1703) halhatatlanná tette 
nevét hősiességével. A lány többször lá -
togatja apai nagybátyját, Miklóst, tanul -
mányozza a költő és hadvezér mun ká -
it. Rákóczi Ferenc felesége lett, Mun -
kácsra, majd Sárospatakra költöztek.
1672-ben a borsi kastélyban született
meg fia, II. Rákóczi Ferenc. Férje ha lá -
la nagy megpróbáltatást rótt rá, ám
1681-ben Thököly Imréhez megy fele -

ségül. Férjét a harctérre is elkísérte, an -
nak fogságba esése után Munkács vá -
rát egyedül védte, és csak három évi
ostrom után adta fel. Kínkeserves bé csi
fogságát gyermekei is végig szenved ték,
míg őt kicserélték az ellenfél fogságba e -
sett tábornokával. Ezután követte férjét a 
török fogságba. Fia, II. Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) szívébe ő ültette el a lán go -
ló hazaszeretetet. 1906-ban fia holt tes té -
vel együtt Kassára szállították a minden
mag yar asszony eszményképét.

S fejezzük be eszmefuttatásunkat az 
említett zsoltár soraival:

„Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten,
Ki engem segítesz minden én ügyemben,

Csak te vagy énnékem
győzhetetlen fegyverem,

Paizsom, kőfalam, minden reménységem!”

Vánk Sándor

A Nagybányai HÁLÓ Találkozó
A HÁLÓ-találkozók nekem a találkozás örömét jelentik. Találkozást a meg -

élt, hétköznapi kereszténységgel, találkozást a hitben és nemzetben együtt gon -
dolkozókkal, találkozást a szeretettel, a bizalommal, találkozást a derűvel.

A nagybányai találkozóra is nagy izgalommal készültem. Örvendezve lát -
tam viszont a régi ismerősök kedves arcát: Béla atyát és a szalontai Hálósokat, a
nagy bányaiak lelkes csapatát (akiket csodálok, hogy nehézségeik között sokan
a gyer mekkorból az ifjúkorba léptek), a nagyváradiakat, és elnézést kérek min -
denkitől, aki hirtelen nem jut az eszembe. Köszönöm a Gondviselő Atyánknak, 
hogy le he tővé tette ezt a mostani találkozót, hogy adta Robi atyát, aki befo gad -
ta a talál ko zót, a miséző atyákat, az előadókat, a műhely- és csoportvezetőket,
Sándort és a nagybányai csoportot, akiknek az idei találkozó szervezése is si -
került. Azt is kö szönöm, hogy a találkozáshoz és a misén való részvételhez erőt 
adott. 

 Isten áldását kérem minden Hálósra és keresztény testvéremre!
Tunás Ilona (Avasújváros)

Amerikai életem (6.)
Igen, egy kis katolikus keresz ténnyel

többen vagyunk a világon. Vajon mi -
lyen lesz a sorsa? Merre sodorja az é -
let forgataga, mennyit érek meg belő -
le? Kérdések, melyekre még nincs fe -
lelet.

Az biztos, hogy egy szabad or szág -
ban született. Én pedig itt állok a nagy
szabadságban, kiszakadva az elzárt -
ságból és eljátszom a gondolattal: ha 
legalább 20 évvel fiatalabb volnék és
hazám nem egy gúzsba kötött, lélek -
nyomorító ország lenne, mennyi le he -
tőség állt volna előttem, mennyi ten -
niakaras fűtött még akkor! De ez már
csak álom, hagyjam a múltat és térjek 
vissza a valóságba. Örüljek, hogy az
unokámmal lehetek, ha kevés időre is,
de láthatom, ahogyan nő és fejlődik,
minden pillanatát megélem.

Mindennap sétálunk a szomszédos 
utcákban, ő figyeli a napsugárral ját -
szadozó faleveleket, én csodálom a meg -
újuló természetet, az ottani növény fa -
jokat. Megnézem a házak előtti virá -
goskerteket. Minden ágyás be van szór -
va talajtakaróval (apróra vágott fa da -
rabkák), különben az egész talaj és a
növényzet kiszáradna.

Azt is észlelem, hogy egy-egy ház -
nál olyan különös zászló van kitűzve,
amilyet még soha nem láttam addig, ki
tudja, melyik világrészből való, de ott 
senki nem háborog miatta. Ez is a sza -
badság egyféle megnyilvánulása, hi -
szen minden em ber szabadnak szüle -
tik, és ez a szabadság azoknak is ki jár, 
akiknek az elméje eme igazság befo -
ga dására még nem emelkedett fel.

Hétvégeken parkba vagy állat kert -
be megyünk. A parkok nagyon ren de -
zettek. Mindenhol információs iroda
működik. Térképek, útirány, nehéz sé -
gi kategória stb. vannak kifüggesztve. 
Több helyen is található asztal, pad,

tűzrakási hely, játszótér, illemhely, min -
den velejáróval. Ha egy kis emel ke dőn
felmászunk, pihenőpad vár, időtálló
felirattal, ki állította, kinek a tiszte le -
té re.

A tópartra is szeretünk járni, ott a
kacsákat etetjük, és mindig megke rül -
jük a tavat. A rózsák parkja csodá la -
tos, sok száz rózsafajta illatozik ben -
ne, és esküvőket is szoktak ott tartani,
mindenféle ceremóniával.

Az állatkertbe gyakran járunk, kö -
zel van és sok a látnivaló. Bérletet vál -
tottunk, így olcsóbb. Óriási állatkert,
világrészek szerint osztályozva. Az ál -
latkerthez tartozó parkoló végelát ha -
tatlan, sok száz gépkocsi befoga dá sá -
ra alkalmas. Nyáron, vakáció idején
sok tanuló segít az állatgondozásban, 
fizetésért vagy önkéntesen. Ameri ká -
ban nagy hagyománya van az önkén -
tességnek.

A városközpontban felhőkarcolók
emelkednek, ott zajlik a gazdasági é let,
ott vannak a munkahelyek, a ban kok,
a bevásárlóközpontok, ott szervezik a 
kulturális eseményeket stb.

Sok-sok kilométert teszünk meg gép -
kocsival, mindenhol kitűnő utak van -
nak, sehol egy gödör vagy kiemel ke -
dés, csak egyszerűen sima. A for gal -
mi jelzések magasba emelve és jól lát -
ható helyen vannak, a gépko csiveze tők
nagyon szépen közlekednek, be tartva
minden forgalmi szabályt.

Mindenünnen jó hazatérni, a kert -
be kiülni és bámulni a vidám móku sok
játékát, ahogy nagyokat szökkennek ág -
ról-ágra, vagy a kerítésen ficánkol nak, 
a szőlőlugasról az egész szőlőt le ve -
rik, még kóstolónak sem marad.

Sok szép tollazatú madár is lá to -
gatja kertünket.

- folytatjuk -
Lázár A.

Zrínyi Mik lós (1620-1664),
a Zrínyiász szerzője

Zrínyi Miklós (1508-1566)
szigetvári hős

Zrínyi  Péter 1621-1671, a Wesse -
lényi össze esküvés egyik vértanúja

Zrínyi Ilona (1643-1703), 
II. Rákóczi Ferenc édes anyja
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (11.)
-  részlet -

A második párizsi télen - a nyári hó -
napokat Bányán töltöttem - már haza -
mentem Párizsba. Bár ötven frankkal ér -
keztem vissza, kétségbe mégsem es tem. 
Az Ho tel Bon Coinben megkaptam szo -
bámat, a tulajdonos vett festéket, vász -
nat, s lefestettem házbér fejében. Az is -
kolában nem kellett tandíjat fizetnem, én
fogadtam a modelleket, szedtem össze
a tandíjat, tehát bizalmi embere lettem
a tulajdonosnak, s Brummer József ne -
vű barátomat is behoztam az iskolába,
ő is ingyen dolgozhatott, majd mikor
nagyon rosszul ment sora, modellnek fo -
gadtam meg. Egyik héten nálunk ál lott,
másik héten egy másik festőiskolában,
sőt későb Rodinnél is jelentkezett s állt
modellt. Ő mesélte, hogy Ro din egy szer -
re több modellt is tartott meudoni mű -
termében, gyakran csak sétáltatta őket,
mozgásukat tanulmányozta. Így készí -
tette azokat a leheletfinom, pár vonalas 
rajzokat, melyeket azokban az időkben 
gyakran láthattunk. 

Brummer tehetséges szobrásznak in -
dult, még Bányáról ismertük egymást.
Apja - jómódú szegedi papri kakeres ke -
dő - egy szép napon csődbe ment, s ér -
tesítette fiát, hogy többé nem tudja se -
gíteni. Így Brummer az idegenségben 
ma gára maradt, minden segítség nél kül. 
A nyomor, a szegénység összefűzött ben -
nünket.

Már Párizsba érkezésem első ide jé -
től fogva különösen érdekelt a keleti né -
pek művészete. Párizsba ez idő tájt ha -
jórakományszámra hozták a japán fa -
metszetet, kínai lakk- és porcelánárut,
kinonókat, a gyarmatokról pedig egzo -
tikus népek primitív művészi termé ke -
it. A Musée Guimet-nek szinte na pon -
kénti látogatója voltam, és kezdtem bi -
zonyos ismeretekre szert tenni. Nagy se -
gítségemre szolgált az amerikai Stein
barátom, akitől könyveket kaptam, s a -
kiről alább még szó lesz. A kereskedők 
maguk sem ismerték az árut, bála szám -
ra kapták, a vételárhoz hozzácsapták a
maguk száz, kétszáz, háromszáz szá za -
lékos hasznát, és így kínálták eladásra.

Párizsban rengeteg apró műkereskedés 
működött, délután, esténként ráértem az
estampe-okat böngészni, és sokszor si -
került egészen jó vagy ritka pél dá nyok -
hoz olcsón, pár frankért hozzájutni.

Mikor néhány darabot össze gyűj töt -
tem, Brummer hóna alá nyomtam, s el -
indítottam olyan műterem-bérhá zak hoz, 
ahol ötven-száz jobb módú orosz, ame -
rikai, angol, német művész lakott. Jós -
ka bekopogtatott, megmutatta az árut, és
rendszerint sikerült haszonnal eladnia,
amin délben megosztoztunk. Így aztán
összekerült az ebéd ára, és arra is ü gyel -
tünk, hogy forgótőkénk is maradjon, a -
mivel újabb kincseket vásároljunk. Nem
is tudom, vajon én használtam ki Brum -
mer barátomat vagy Brummer az én is -
mereteimet.

Persze az „üzlet” nem ment mindig
simán, meg-megakadtunk, és más ke -
re set után kellett nézni. A műterembe
bejárt a Théatre Francais egy színésze.
Az ismeretség segítségével engem fel -
vettek statisztának. Egy frank hono rá ri -
um járt minden fellépésért. Emlék szem,
valami történelmi színdarabot adtak elő,
II. Szolimán címmel. Hatalmas turbánt 
nyomtak a fejembe, s valamit kiál ta nom
is kellett, így joggal büszkélkedhettem
azzal, hogy szerepeltem a franciák nem -
zeti színházában, s méghozzá együtt a
franciák világhírű színészével, Mounet 
Sullyval! Brummer ez idő alatt a szín -
ház előcsarnokához felvonuló hintók
aj taját nyitogatta, néhány souért, amíg
a portás el nem kergette. Nem voltunk
finnyásak, mindent megcsináltunk, hogy
tanulhassunk.

Egy ízben, amikor már semmi sem
sikerült, a déli órákban együtt tá voz tunk
a többi növendékkel. Mindenki ebé del -
ni ment, nekünk csak egy darab ke nye -
ret sikerült szerezni. Az utcán hideg volt,
hamar visszamentünk hát, hogy lega -
lább melegben legyünk. S ez így ment
több napon át. Gyors visszatérésünk gya -
nút keltett az öreg házmesternében. Le -
sel kedett utánunk, amiről mi nem tud -
tunk. A műteremben leültünk egy más -
sal szemben, egyik darab kenyeret a má -

sikra tettük, mintha szalonnát ennénk, úgy
szabdaltuk bicskáinkkal. A következő 
napokon ötven frankot kézbesített a pos -
ta Brummernek is, nekem is: Is me ret len
feladó küldte! Hiába találgattuk, csak hó -
napok múlva jöttünk rá a titokra, hogy
tudniillik a házmesterné kilesett ben nün -
ket, s mikor meglátta, miről van szó, je -
lentette az iskola igazgatójának, aki vi -
szont gyors gyűjtést rendezett, s az így

befolyt összeget küldték el nekünk. Nem
tudom, él-e Brummer valahol, s mit szól
hozzá, ha e sorokat olvassa. Ő lett a vi -
lág egyik legnagyobb műkereskedője,
ásatásokat végeztetett a Közel-Ke le ten,
egész palotákat vásárolt meg Indiában, 
Kínában; New-Yorkban a Fifth Ave -
nue-n óriás méretű műkereskedése, e zen -
kívül Párizsban, Berlinben, Stock holm -
ban üzlete, illetve lerakata van. Va gyo -
nát sok millió dollárra becsülik. Meg bí -
zottai a háború után egész Európát be -
járták, Olaszországban az előnyomuló
amerikai seregek nyomában jártak, és
minden mozgatható műtárgyat fel vá sá -
roltak.

Az első impulzust Brummer bizo nyo -
san tőlem nyerte. Abban az időben be -
szélgetéseink során már megnyilvánult 
mindkettőnk érdeklődése. Őbenne a ki -
állott nélkülözés irtózatos pénzszerzési 
vágyat keltett, és kijelentette, hogy le -
mond a művészetről. Bennem több i de -
alizmus volt, ragaszkodtam ahhoz, hogy
festő legyek, ha ez bármilyen küz de lem -
mel, nélkülözéssel járna is. Elje gyez tük
magunkat, Brummer a vagyon szer zés -
sel, én a művészettel.

Mindketten célt értünk, neki is si -
került, nekem is... (folytatjuk)

„Játsszuk el újra”
TAMÁS

GÁBOR új,
jubileumi

lemezbemutató 
koncertturnéja
Tamás Gábor új lemezbe -

mu tató koncertturnéra
indul 2015. no vem ber

12-22. között! Új
lemezének címe:

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

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

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

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

szerezhetőek be, szintén 15 lejes áron.

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

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

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

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

illetve rendelhető jegy, 20 lejes áron.

Péter Károly jegyzete:

Az asztal
Nagyon is igaza volt Hervay Gizellának, amikor egyik

versében így fo gal mazott: „Aki az asztalt kigondolta, / nem -
csak enni akart rajta.” Mégis, elsőd le ges dolog maradt szá -
munkra az, hogy ha már van asztalunk, akkor legyen ke nyér
is rajta. Ezért van az, hogy legtöbben közülünk a kenyér -
teremtés, a ke nyérgond nehéz, de becsületes pályáját vá -
lasztottuk, és arról le nem térünk semmi pénzért.

Mindenféle asztal létezik. Ezek közül én a kicsi asztalt
kedvelem (jobb ki csiny asztalhoz ülni csendességgel, mint
nagyhoz bosszúval), meg az unokák kal körülvett, szépen
terített, finom ételekkel teli asztalt. Szeretem még a csa -
ládot és a nemzetet összetartó asztalt, valamint a békét hozó 
és a békét meg tar tó asztalt.

Publilus Syrus szerint „Több barátot szerez a terített
asztal, mint a helyes gondolkodás.” Még csak nem is hal lot -
tam erről a Rómába került szíriai szár mazású volt rab szol -
gáról, amikor már rég éreztem mondásának igazát. E zért van
az, hogy kevésszámú barátaim még ma is barátaim, holott
már ritkán ü lünk asztalhoz…

Az asztalon nem csak eszünk, az asztalon sírhatunk is.
Ezt csak az tudja, aki átélte az üres szék és az üres asztal
fájdalmát. Egyszer-egyszer még most is látom édesanyám
asztalra hajtott fejét, a zokogástól meg-megmozduló vál -
lait. Apámra gondolhatott olyankor, meg az asztal mel lett
álló üres székre. Em lékszem, olyankor szótlanul megsi mo -
gattam ősz haját, és hagytam sírni, megkönnyebbülni, a ho -
gyan ő mondta. 

Megfogtad-e valaha kedvesed kezét az asztal alatt? It -
tad-e egyszer is asz tal alá magadat? Az effajta asztalról most
nem referálok, majd máskor, ha jobb kedvem lesz.
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Hu mor-zsák

-  Ki az abszolút sovány?
- ???
- Akire a biológiaóra vé gén

rámutat a tanár, és azt mondja:
„A csontvázat pedig vigyétek
vissza a szertárba!”

***
A nőgyógyász egy fárasztó

nap után bemegy a kocsmába.
Rendel egy italt, iszik, felnéz,
majd megszólal:

- Végre! Arcok!

***
- Halló, doktor úr? Elné -

zést, hogy hajnalban zavarom, 
de a feleségemnek szörnyű fáj -
dalmai vannak! Azt hiszem vak -
bél!

- Feküdjön vissza nyu god -
tan, uram! Már évekkel ezelőtt 
kivettem a felesége vakbelét,
és olyat még nem hallottam,
hogy valakinek újra kinőtt a vak -
bele!

- És olyasmiről hallott már 
a doktor úr, hogy valaki újra
megházasodott?

***
Elhalálozik a családfő. 
A temetésen a pap nagyon

szívhez szóló beszédet mond,
külön hangsúlyozva, milyen re -
mek apa, férj volt az elhunyt. 

Az özvegy szipogva oda szól
a legnagyobb fiának: 

- Fiam, nézz már bele a ko -
porsóba, lehet, hogy nem jó te -
metésre jöttünk.

***
- Édesanyám, mit tegyek a

tésztára?
- Fedőt, fiam, hogy apád nak

is maradjon.
***

A rendő r görget egy hordót
a Bem rakparton. Találkozik a
kollégájával, aki kérdezi:

- Hova görgeted azt a hor -
dót?

- Az orvos azt mondta, hogy
félévenként vigyem be a vize -
letemet.

***
A katonák már második hó -

napja állomásoznak a siva tag -
ban.

Parancsnokuk látja, hogy a
fiúk tökéletesen kielégültek, nem
viselte meg őket a hosszú gya -
korlat.

Egyik délelőtt odaint magá -
hoz egy tizedest, s bizalmasan
megkérdezi tőle:

- Mondja, katona, hogy csi -
nálják?

- Százados úrnak jelentem, 
ott a teve.

Elgondolkodik a kapitány:
egy tevével azért mégsem...

Aztán eltelik újabb két hó -
nap, nem bírja tovább, s hát
megkörnyékezi a tevét.

Éppen arra jár a tizedes, és
érdeklődve figyelni kezdi. Ész -
reveszi a parancsnok, és rá för -
med:

- Mondja, katona, mit bá -
mul!?

- Százados úr jelentem, mi
nem így szoktuk.

- Hát hogyan?
- Bemegyünk a tevén a vá -

rosba...
***

A 3 éves Pistike fürdés köz -
ben vizsgálgatja a fütyijét:

- Anyu, ez az agyam?
- Még nem, fiam, még nem...

***

Az unoka megkérdezi:
- Mondd, nagymama, mi az

a szerető?
A nagymama felsikít, elha -

jítja a kötést, felpattan, átgázol 
a macskán, felrohan a pad lás -
ra, feltépi a gardróbajtót, ahon -
nan kizuhan egy csontváz:

- A francba, tudtam, hogy
valamit elfelejtettem...

***
Az anya beszélget tinéd zser

lányával:
- Én sosem feküdtem le más

férfival, csak az apáddal! U gyan -
ezt te is el tudod majd mondani
a lányodnak?

- Igen, anyu, csak ezt a rez -
zenéstelen arcot kell még gya -
korolnom...

***
Lány mondja:
- Apa..., egy fiú a suliban o -

lyat mondott, amit nem értek... 
Azt mondta, hogy szép a szél -
védőm, gyönyörű a cso mag tar -
tóm, jó a kasznim és ki fo gás ta -
lanok az ütközőim...

- Mond meg neki, lányom,
hogy még garanciális vagy, és
ha fel meri emelni a motor ház -
tetődet, hogy ellenőrizze az o -
lajszintedet, akkor levágom a 
nívópálcáját!

***

- Képzeljétek, az alattam la -
kó szomszéd éjjel háromkor csen -
getett be hozzám.

- Éjjel háromkor!?
- Úgy megijedtem, hogy

majdnem kieset a kezemből az 
ütvefúró.

***
Egy nő telefonál, de rossz

számot hív. A másik oldalon egy
másik nő veszi fel.

- Halló, jó estét kívánok, Mi -
kit keresem!

- Nem tudom adni, éppen zu -
hanyozik. Ki keresi?

- A barátnője vagyok, ké -
sőbb újra telefonálok!

Fél óra múlva újra telefonál, 
ekkor egy férfi veszi fel:

- Halló, jó estét kívánok, Mi -
kit keresem!

- Én vagyok az!
- De hát maga nem a bará -

tom!
- Igen, fél órája én is ezt pró -

bálom elmagyarázni a felesé -
gemnek!

***
- A Ti tanic utasai közül há -

nyan haltak meg?
- Az összes, hiszen már több,

mint 100 éve történt!
***

A házaspár a „Tökéletes gyil -
kosság ” című filmet nézi, a mi -
kor a nő aggodalmaskodva meg -
jegyzi:

- Nem tetszik ez nekem!
- Miért? - kérdezi a férfi. -

Ez csak egy film.
- A filmmel nincs bajom -

válaszolja a nő. - Csak az nem
tetszik, ahogy jegyzetelsz...

***

A székely az mondja a fiá -
nak : 

- Na, édes fiam, Áron! Eredj,
nézz körül a világban és és ke -
ress magadnak egy asszonyt! 

A fiú így is tesz és egy év
múlva hazaállít egy nővel. 

Az apja tüzetesen megnézi
a nőt és így szól a fiához: 

- Áron, az anyád mindenit, 
hát ez az nő eszkimó! 

- Hát nem maga mondta ren -
getegszer, édesapám, hogy o lyan
nőt vegyek el, aki a jég hátán is
megél?

***
Egy 90 éves bácsi üldögél a 

parkban, amikor elé ugrik egy
béka és hirtelen megszólal:

- Te kedves em ber, ha meg -
csókolsz, hercegnővé vál to zom
és egy hétig a tiéd leszek!

A férfi fogja a kis békát, be -
teszi a zsebébe, feláll a padról
és elindul. Kikiált a béka:

- Tudod mit? Ha eleget te -
szel a kérésemnek, egy egész hó -
napig teszlek boldoggá!

- Eszem ágában sincs! Az
én koromban már jobban örü -
lök egy beszélő békának.

- Dezső, nehogy őszinte légy! Hogy áll ez a ruha?

Igaz em ber igazat mond...
* Ezek az illegális bevándorlók bárhol rejtőzhetnek. Teg -

nap hazamentem, és egy meztelen fekete fickót találtam a fe -
leségem ruhásszekrényében.

* Abszolút tehetségtelen vagyok mindenben, amihez hozzá -
fogok. Ezért követtem el tegnap öngyilkosságot.

* Mondtam az új barátnőmnek, hogy úgy 10 és 15 millió
lej közötti összeg van a bankszámlámon. Ami végülis igaz,
mert pontosan 500 lej van rajta.

- Most már lejöhetsz, Sándor.
A gyerekek felnőttek és elköltöztek.

- Jó napot, doki! Itt a „hipochonder ” betege.
Találja ki, honnan hívom?

- Tudja, kolléga, komoly ügyben hívattam ide.
Tudomásunkra jutott, hogy önnek van magánélete.

- És utoljára azt kérdezte tőlem:
„Belepusztulnál, ha bocsánatot kérnél?”.
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A 25 éves nagybányai
CSERKÉSZCSAPAT

születésnapjára
„Látod azt a csillagot fönt, ma ga san

az égen? Arrafelé fordítsd csónakod
orrát, a csillagot válaszd vezéredül. Más
szóval: felfelé törekedj!”

Rob ert Baden-Powell, azaz Bi-Pi, a
cserkészmozgalom megalapítója majd
egy évszázaddal ezelőtt írhatta le az i -
dézett mondatot. Nem ismerem pon to -
san a forrást, gyanítom azonban, hogy
a cserkészet eszmei megalapozásának i -
dőszakában vethette papírra, amikor a
liliomot is jelképévé választotta. Az „an -
jou liliom”-ként ismert virágmo tívum -
ra épp a minap kérdezett rá valaki a fész -
búkon, így ma már én is pontosan tu -
dom: a középkor óta a tengerjáró hajók 
iránytűin is gyakran használták az észa -
ki irány jelzésére, Bi-Pi pedig azért dön -
tött a jelkép használata mellett, mert
saját indoklása szerint a liliom mindig
„a helyes irányba (és fölfelé) mutat” –
akárcsak a csónak orra az imént idézett 
mondatban, s a csillag, amelyet vezé ré -
ül választott.

De mit jelent a „felfelé”? És mit je -
lent hétköznapi nyelvre és mit jelent het
a magunk számára lefordítva a „helyes
irány”?

Mondhatnám azt, amit a mozgalom
a Kárpát-medencében és mag yar nyelv -
területen fontosnak tart nem csak kije -
lenteni, de gyakorolni is: tisztelni Istent,
hazát, és embertársainkat. Ugye: a három
felmutatott ujj cserkésztisztelgésnél ezt
jelképezi.

Fontos fogalmak ezek. Nagy szavak
– és életünket minden tekintetben meg -
határozó értékek; tagadásuk vagy elfo ga -
dásuk körül emberek, nemzetek, konti -
nensek sorsa fordult meg nem egyszer.
Én azonban mint gyorsan érő tagja a
csapatnak – alig kaptam nyakkendőt
máris öregcserkésszé avanzsáltam – meg -
próbálnám a magam, a magunk nyel -
vére lefordítani.

Mit is jelenthet a helyes irány? Vagy
inkább mit jelentett számomra a cser -
készmozgalom?

Máris ünneprontó leszek: nem az e -
gyenruhát és nem a nyakkendőt; job -
ban szeretek kényelmes hétköznapi vi -
seletben járni. Nem is az alakiságokat,
a menetelést, a „jobbra-balra át”-ot; el -
ismerem, fontos eszközei ezek a moz -
ga lomnak, a nevelésnek, de csak eszkö -
zök. Aztán rossz a szövegmemóriám:
belesülnék a tíz törvény felmondásába, 

s a cserkészindulót – bár nagyon sze re -
tem – bevallom, minden táborban újra
kell tanulnom.

Nem a külsőségek, a cserkészet kül -
ső jegyei tehát azok, amelyek által ta -
lán mégis gazdagabb lettem az elmúlt
években, hanem két olyan felismerés,
amelyet éppen az idei nagytáborban fo -
galmaztam meg először magamnak.

Az egyik: emberi korlátaink soha -
sem ott húzódnak, ahol mi gondoljuk
őket.

Szent István király magyarlónai tábo -
rá ban négy napon keresztül szinte fo -
lyamatosan esett az eső. Az első napon
még legyintettünk rá, a másodikon tűr -
tünk, a harmadikon már nagyon ele -
günk volt belőle, a negyediken mi is azt
mondtuk amit cserkészlánykáink, csak 
cifrábban szűrtük a fogaink között: e -
lég volt, haza akarunk menni, nem él -
jük túl ha itt maradunk. Persze jobbára
csak egymásnak morogtunk – azaz én
Hajninak –, miközben a sátorban szá rí -
tottuk a csuromvizes zoknikat és póló -
inkat, átázott a fényképezőgépem és es -
ténként kín volt lefaragni a sarat ma -
gunkról lefekvés előtt. De a tábor mű -
kö dött, a programok éltek. A mélypont 
talán az volt, amikor az ételhordásra
használt terepjárók is feladták, sőt a fel -
ázott mezei úton szekérrrel sem tudták
már felhozi a faluból a törzshöz a va -
csorát – hát nem volt vacsora.

– Nem baj fiuk, nem baj lányok –
mondták a vezetők még másnap is a víz -
ben tocsogó tábor magukba roskadt la -
kóinak –, ennél most már tényleg csak
jobb jöhet. S a zuhogó esőben örsökbe, 
altáborokba rendeződve azért még le -
vonultunk a táborkapu elé, hogy tanúi
és részesei legyünk amint a szemetelő
esőben szemetes-zsákokba és esőkabá -
tokba csomagolt „zúgó” tömeg – azaz
szétázott önmagunk –, valamint Aszt -
rik és Gizella előtt pajzsra emelik Ist -
vánt, az elázott királyt…

Másnap valóban kisütött a nap. A
tábor végéig pedig szinte elfelejtettük
az egészet.

Tűrőképességünk tehát sohasem ott 
ér véget, ahol mi gondoljuk. Vélt ha tá -
rainkat a hétköznapokhoz szabjuk: az a -
utónk kényelméhez, a fűtött szoba  me -
legéhez, a körülöttünk mosolygó arcok -
hoz, a mindennapok békéjéhez és nyu -
galmához. Ami ezt meghaladja, ami nem
erről szól: az szenvedés, kín, pokol, ab -
ba bele kell pusztulni. Pedig dehogy.
Senki sem halt még bele egy cser kész -
tábor megpróbáltatásaiba (annál inkább
veszélyeztetik egészségüket a civilizá -
ció áldásai) – de ezt a többi nagybá -
nyai, szigeti, hosszúmezői, erdélyi cser -
késszel együtt nekem is ott, Magyar -
lónán, meg a korábbi táborokban kel -
lett felismernem és megtanulnom.

A másik felismerés akkor fogal ma -
zódott meg bennem, amikor a sokadik
napon egy rövid időre egyedül marad -
tam a törzs táborhelyén. Ekkor már de -
rült volt az ég, ültem a fatörzsön a me -
lyen étkezni szoktunk, hallgattam az er -
dő csendjét, a reccsenő ágakat, a fák su -
hogását – és furcsamód nem a magányt 
éreztem, nem azt hogy végre egyedül
vagyok, hanem hogy része vagyok va -
la mi nálam sokkal nagyobbnak, ha tal -
ma sabbnak. Része vagyok valaminek,

a mi nálam összetettebb, egyeteme sebb,
az engem sokszorosan felülmúló hatal -
mas élő Mindenségnek vagyok ilyen-
 a milyen alkotóeleme; van kezem és lá -
bam, de lehetnének ágaim és gyö ke re -
im, nyílhatnék tavasszal és sárgulhat -
nék a nyári kánikulában, csoboghatnék 
mint hegyi patak, vagy vethetnék ha tal -
mas tengeri hullámokat… Úgy néztem
magam körül a fákra, mint velem e gyen -
rangú élőlényekre, bakancsom szinte el -
tűnt az avarban. Egészen kicsiny let tem,
de nem jelentéktelen – csak éppen már
nem ÉN, hanem az Isten-teremtette és
velem összeolvadó hatalmas Ter mé szet
mozgott velem együtt és körülöttem.
Mélyet lélegeztem, tüdőmet átjárták a
friss erdei illatok, és átrendeződtek, át -
értékelődtek bennem a dolgok, ame -
lye ket korábban fontosnak és egyedül
meghatározónak véltem az élet fo lya -
ma tát tekintve…

A minap egy Weöres Sándor gon do -
lattal találkoztam, amellyel akkor – hi -
á ba ízlelgettem magamban – nem tud -
tam mit kezdeni. A mai eseményre ké -
szülve azonban hirtelen megtalálta tö -
ké letes helyét. Az idézet így szól:

„A porszem kicsiny-e, vagy ben nem 
van-e a kicsinység, mit a porszem fel -
idéz? A hegy nagy-e, vagy bennem van- e
a nagyság, mit a hegy felidéz?” – eddig 
az idézet.

– A reánk nehezedő terhek na gyok-
 e, vagy a gyengeségünk nagy, amelyet
bennünk felidéz? – folytathatnám. – A
világmindenség hatalmas-e, vagy ben -
nünk van a nagyság és szépség, mit a
természet végtelensége és szépsége fel -
idéz?

Tudom, hogy fizikai értelemben a -
mi „fáj” az fáj, s a világegyetem vég -

telensége akkora, hogy már csak nem
is mérhető. Azonban úgy gondolom –
és a cserkészetnek köszönhetem ezt a
felismerést – hogy a körülírható, kiszá -
mítható, statisztikailag számszerűsít he -
tő, évezredekre előre és visszamenőleg 
is pontosan leírt, általunk ismertnek vélt
világon túl akkora tartalékok, olyan ha -
talmas kincsek rejlenek mindannyi unk -
ban – a legkisebbekben és leg gyen géb -
bekben is – amit nemcsak elpazarolni
vétek, de amelyek rácáfolhatnak mind -
arra, amit a mi okos, racionális a gyunk -
kal sokszor eldöntöttnek, lezártnak tar -
tunk.

15 millióan is kevesen vagyunk ah -
hoz, hogy megoldjuk az elénk tor nyo su -
ló nagy európai és mag yar gon do kat?
Nem hiszem. 15 ezren is por szem nek é -
rezzük magunkat ahhoz, hogy szem be -
szálljunk a sodrással, amely közös sé ge -
inket fenyegeti? Nem fogadom el. A kár
15-en is elegen lehetünk hozzá – ha si -
ke rül túllépnünk önmagunk korlátain, s
ha felismerjük: a világmindenség terem -
tő ereje él, alkot, működik bennünk.

Ha nem veszítjük tekintetünk elől azt
a csillagot magasan fönt az égen, ha ar -
rafelé fordítjuk csónakunk orrát, ha a
csillagot választjuk vezérül. Más szó val:
ha fölfelé törekszünk, mindig fölfelé…

Hogy is szól a cserkészinduló? Cser -
kész, föl a fejjel…

Bi-Pi, a nagy mester tudta amit tu -
dott; s Teleki Pállal, Bodnár Gáborral, 
Sík Sándorral és a többi nagy cser kész -
vezetővel együtt féltő szeretettel fi gye -
li odafentről lépteinket.

Hát álljunk… csatasorba… vidá -
man… A liliom mutatja az utat…

2015. október 22-én
Dávid Lajos



A Facebook ingyen
internetet sugározna
Afrikába műholdról

A Facebook a francia Eutelsat mű -
hol das vállalattal közösen lőné fel azt a 
műholdat, ami ingyenes internetet szol -
gáltat majd az afrikai kontinens szub-
 szaharai régiójában. A műholdat a ter -
vek szerint jövőre állítják pályára, és
2016 második félévében kezdi meg a
működést, 14 országot fog „megszór -
ni” internettel. A két vállalat egy iz rae -
li cégtől lízingeli azt az AMOS-6 típu -
sú műholdat, amit a projecthez hasz -
nál nak. A tervnek az a célja, hogy be -
kapcsolják az internettől elvágott vidé -
ki afrikai régiókat is a globális infor -
má cióáramlásba. Mark Zuckerberg min -
derről egy Facebook-posztban számolt 
be.

Nem jó jel a sok szelfie:
a sötét hármasra utal
Elég sötét okai lehetnek annak, ha

valaki állandón szelfiket oszt meg a
kö zösségi médiában. Egy friss tanul -
mány szerint, amiben 1200 férfit és nőt 
vizsgáltak, arra jutottak, hogy nagyobb 
valószínűséggel hozhatóak összefüg -
gés be olyan személyiségjegyekkel, amit
egyes pszichológusok a sötét hármas -
nak (Dark Triad) hívnak: ezek a nar -
cisiz mus - a szélsőségesen önimádók
és énközpontúak -, a machiavellizmus
- mások öncélú manipulálására való
haj lam - és a pszichopata vonások - im -
pul zívan, de empátia nélküli viselke -
dés - írja a local12.com. A kutatásban
résztvevő alanyokkal részletes szemé -
lyiségtesztet töltettek ki, illetve az on -
line szokásaikat firtató kérdésekre is

vá laszolniuk kellett. Ebből a kuta tás -
ból például az derül ki, hogy a nar cisz -
tikus és pszichopata vonásokat mutató
emberek 1,05 százalékkal több szelfit
posztolnak a Facebookra és az Insta -
gramra, amiket gyakran még képszer -
kesztő programokkal is módosítanak.
Ezt támasztja alá a 400 férfi és nő be -
vonásával készült tavalyi tanulmány
is, amit a So cial Net work ing szaklap -
ban publikálta, és aminek van egy
olyan megállapítása, hogy minél több -
ször változtatja meg valaki a profil ké -
pét, annál valószínűbb, hogy narcisz ti -
kus vonásai vannak. Julie Hanks, a
Wasatch Fam ily Ther apy igazgatója
sze rint a történelem folyamán koráb -
ban soha nem volt ilyen lehetőségük az 
embereknek, hogy egyetlen képpel ek -
kora figyelmet keltsenek. (local12)

Felváltva kapnak
női és férfi neveket

a brit viharok
Mostantól felváltva kapnak női és

férfi nevet az Egyesült Királyságot és
Írországot érintő komoly viharok. A
szó ba jöhető utóneveket - köztük az
Abi gailt, a Barneyt, az Evát és a Fran -
ket - on line beküldött közönségszava -
zatok ezrei alapján választotta ki a brit
meteorológiai szolgálat. Azt remélik,
ha személynévvel illetik a viharokat,
az segít felhívni a figyelmet a szélső sé -
ges időjárás veszélyeire és a védeke -
zésre - tudósított a BBC News. Olyan
viharok kapnak majd nevet, amelyek -
ről úgy ítélik, “jelentős hatásuk lesz”
az Egyesült Királyságra és Írországra.
A listán szereplő neveket - Ab i gail,
Bar ney, Clodagh, Desmond, Eva, Frank,
Ger trude, Henry, Imogen, Jake, Katie,
Law rence, Mary, Nigel, Orla, Phil,
Rhonda, Steve, Tegan, Vernon és Wen -
dy - ábécésorrendbe állították, egy -

mást váltják a női és férfi nevek, a kö -
vetkező vihar Ab i gail lesz, ezután Bar -
ney jön. Az ábécé minden betűjére jut
név, kivéve a Q, U, X, Y és Z betűket,
vagyis az elv az észak-atlanti térség
viharainak elnevezési szokását köve -
tik. Szakértők azt találták, hogy ha egy
viharnak neve van, könnyebb követni
az alakulását és egyszerűbb a közös -
ségi médiában hivatkozni rá. Amikor
szeptemberben a brit meteorológiai hi -
vatal meghirdette az on line névsza va -
zást, Der rick Ryall igazgató elmondta:
“láttuk, hogy a világ más tájain a vi -
harok elnevezése még azelőtt felkészíti 
az embereket a várható veszélyekre,
hogy a vész kitörne”. (mti)

Visszaragasztották
a tövekre a leszedett
gyapotot egy üzbég

faluban
Visszaragasztatta egy üzbég gya -

pot termesztő falu vezetősége a lako -
sok kal a leszedett gyapotpamacsokat a

tövekre, miután megtudták, hogy
Shav kat Mirziyoyev miniszterelnök
odalátogat. Meg szerették volna neki
mutatni az aratásra váró gyapot földe -
ket, ám pechükre az aratás már befe -
jeződött. Erre kirendeltek mintegy 400
falusit, hogy szépen visszaragasszák a
pamacsokat. A Patyomkin-falvakra em -
lékeztető munka még fölösleges is
volt: a miniszerelnök utolsó pillanat -
ban megváltoztatta a terveit, és nem
ment el a faluba. Üzbegisztánban nem
is ez volt az első alkalom, hogy ilyes -
mit csináltak: 2009-ben az elnök láto -
ga tásakor ragasztotta vissza a gyapotot 
egy város. (guard ian via origo) 

Mély intelem
VÍZSZINTES: 1. Pázmány Péter

gondolatának első része. 14. Szaba -
don távozni hagy. 15. Olimpiai-bajnok 
(1972) kubai ökölvívó. 16. Könnyed
léptekkel jár. 18. ... Maiorescu; filo zó -
fus. 19. Harcol (nép.). 20. A legkisebb
négyjegyű szám. 21. Marokkói és svéd 
gkj. 23. Francia részvénytársaság
(röv.). 24. Becézett Ron ald. 25. Vesz -
teség. 26. Negatív elektród. 28. Nor -
vég pénz. 30. Lélegzik. 31. Hadi. 33.
Becézett szülő. 34. A házon füstöl. 35.
Olasz sarkkutató (Umberto). 37. Né -
met személyes névmás. 39. ... avis;
ritka madár. 40. Becézett Tamara. 41.
Ómagyar kezdetek! 42. Kis ólomgo -
lyó val kapcsolatos. 44. Egykori ma-
 gyar vármegye lakója. 45. Táplálko -
zás. 46. Traven regénye. 48. Vere ked -
ni kezd! 49. A telet jelképező szal ma -
bábu a palóc népszokásban. 51. ... Ek -
berg; színésznő volt. 52. ... avion; légi -
postával. 53. Moldovai és zambiai gkj.
54. A park szélei! 56. Lamartine költe -
ménye. 57. Tenger, olasz földrajzi ne -

vekben. 58. Vendéglői lap. 59. Fortély.
61. Gibraltár névadója. 62. Egymás -
hoz kapcsolódó dolgok sora. 65. Igás -
állat fejére teszik. 66. Alá.

FÜGGŐLEGES: 1. Személyével.
2. A szivárvány színeiben játszik. 3.
Középkori arab alkimista, orvos. 4. Az
Északi-tengerbe ömlő, belga folyó. 5.
Részben mázgál! 6. Néma Zita! 7. Gu -
midarab! 8. ... King Cole; amerikai
dzsesszzenész. 9. Fűrészes élű, maláji
tőr. 10. Támadás, roham. 11. A lány
párja. 12. Enni kezd! 13. Területről
zárt alakzatban távozó. 17. Hadfi. 21.
Anyag. 22. Japán elektronikai márka.
24. Teasütemény. 25. A gondolat be -
fejező része. 26. A bank fizeti. 27. Da -
rabolni kezd! 29. Idegen zsarnokság.
31. Tiszavirág. 32. Lappföldi állóvíz.
36. Kóbor együttes. 38. Atlétikai
próba. 40. Szaturáló. 43. Hányad. 44.
Község Komárom-Esztergom megyé -
ben. 47. Tapsolni kezd! 48. Váltogat,
cserélget. 50. Lóversenyeiről ismert,
an gol város. 52. Sakkjátszma. 55. A
ponty szálkás húsú rokona. 57. Német
író (Thomas). 59. Szén és króm vj. 60.
Házikó. 61. Ősvezér. 63. Tiltás. 64.
Sze mélyes névmás. 65. Kipling kígyó -
ja.

    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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Iliescut elítélni
nem kell félnetek

Jó lesz. A román
politika Nagy Túlélőjének
bányászjárások miatti
felelősségre vonása
szimbolikus jelentőséggel
bírna.

Kifejezetten értelmes emberek ré -
szé ről is hallottam a napokban olyan
„ér velést”, miszerint nem kéne most már 
piszkálódni Iliescuval, hagyják nyu god -
tan meghalni. Mindezt annak kapcsán,
természetesen, hogy a hírek szerint a
vén komcsi – talán, talán, de azért vár -
juk ki a végét, láttunk mi már karón var -
jút – nem ússza meg a bányászjárások
ügyében ellene indított eljárást.

Az ügyészeknek ugyanis bizonyí té -

kaik vannak arról, hogy a rendszer vál -
tás piros pulóveres donjuánjával, Petre 
Ro man exminiszterelnökkel és mások -
kal egyetemben közvetlen felelőssé gük
van abban, hogy a Zsil-völgyi vájárok
baráti látogatás keretében közterület- -
át rendezési és sebészi műveleteket haj -
tottak végre Bukarestben. Konkrétan ők
hívták be őket, megrendszabályozandó 
a renitens ellenzéki megmozdulásokat
– nem mintha eddig ezt ne sejtettük
vol na.

Hát ez nem így megy, kérem szé pen.
Pro primo először: Ion Iliescu egye -

lőre nem mutatja annak jeleit, hogy csen -
des vidéki magányban kívánná tölteni
hátralévő – ahogy elnézem, nem kevés
– napjait. Nem, ő továbbra is az éppen

kormányzó román baloldal háttérből
felsejlő Nagy Machinátora, akinek po li -
tikai túlélési képességei előtt kétség kí -
vül fejet kell hajtanunk.

Pro primo másodszor: az idős kor nem
érdem, hanem állapot. Az, hogy valaki
megöregedett, nem menti fel korábbi
tettei alól: ha egy érdemdús főt annál job -
ban tisztelünk, minél idősebb („érde -
mei elismerése mellett”, tudjuk), miért
lenne ez másként fordított esetben, a cí -
meres gazemberekkel?

Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy
a napokban megszüntették a vizs gá la -
tot a ’89-es forradalom ügyében. Nincs 
itt semmi látnivaló, abban a hatodik ko -
porsóban nem fekszik senki és semmi,
az élet megy tovább. És 1990 márciu -
sá ban sem történt semmi említésre mél -

tó Marosvásárhelyen, Iliescu valószí nű -
leg nem is tudott róla, hogy létezik ilyen
nevű város Romániában.

Rég vót, igaz se vót, de jobb későn,
mint soha; én is tudok ilyen böl cses sé -
geket mondani. Hagyjuk tehát ezt az ál -
szent álhumanizmust a fenébe.

Felnőtt itt az elmúlt negyed század -
ban egy-két nemzedék, amelynek tag -
jai már többé-kevésbé tudatosan élték
meg a 90-es évek első felének ellent -
mon dásos, nyomasztó hangulatú idő -
szakát. Azoknak az éveknek a szim -
bólumává keseredett figurája Ion Ilie s -
cu: ha az arcába nézünk, az egész el -
cse szett rendszerváltás néz vissza ránk.

Tartozik nekünk egy elmaradt ka tar -
zissal. (Papp At tila Zsolt / foter.ro)

Nagyváradon ismertették a
kárpát-medencei kulturális örökség

megőrzésének tervét
Nagyváradon, egy konferencia ke re -

tében mutatta be Puskás Imre, a Mi nisz -
terelnökség kulturális örökségvé dele -
mért felelős helyettes államtitkára a Ró -
mer Flóris Tervet, amellyel Magyar or -
szág 2016-tól évi 200 millió forintot for -
dít a kárpát-medencei, határon túli épí -
tett kulturális örökség megőrzésére.

A nagyváradi római katolikus püs -
pökség által szervezett konferencián Ró -
mer Flóris egykori nagyváradi kano nok,
a mag yar régészet „atyjának” munkás -
ságát ismertették a terv névadója szüle -
tésének 200. évfordulója alkalmából.

A helyettes államtitkár az MTI-nek
elmondta: a pro gram célja megőrizni és
megmenteni azokat a mag yar kultú rá -
hoz tartozó és az identitás megőrzése

szempontjából fontos épületeket, szak -
rá lis és nem szakrális tereket, ame lye -
ket a magyarság létrehozott a Kár pát-
 me den cében.

Rámutatott: az összeg csak tö redé -
két képes megmenteni a létező sok ér -
téknek, de a komoly tudományos elő ké -
szítő munka lehetővé teszi, hogy az évi 
200 millió fo rint olyan épületek megó -
vá sát szolgálja, amelyek leginkább rá -
szorulnak védelemre, és így a támo ga -
tás megfelelően hasznosuljon.

Közölte, hogy a Teleki László Ala -
pít vány lesz a közreműködő szervezet,
amely segíti a munka szakszerű lebo nyo -
lítását. Az MTI kérdésére válaszolva el -
mondta: a pénz elosztásáról egyrészt pá -
lyázatok útján döntenek, várhatóan az

év elején jelenik meg az első kiírás. U -
gyanakkor a bíráló bizottság egyedi dön -
téseket is hoz majd - magyarázta a he -
lyettes államtitkár, hiszen vannak olyan
területek, ahol nincsenek már ma g yar
közösségek, amelyek képesek elkészí te -
ni egy pályázatot. A bizottság figyel mét
szakértői testület hívja fel majd ezekre
a műemlékekre.

Emellett elkülönítenek egy úgyne ve -
zett vis ma jor keretet is: amennyiben
egy műemléket fenyegető természeti ka -
tasztrófa történik, a felújítását ebből el
tudják végezni.

Az elbírálási szempontok között el -
sődlegesként említette a műemlé ki- mű -
vészi értéket, például hogy egy épület a 
magyarság történelmében milyen szere -

pet játszott. Azokat az értékeket men -
tik, azok megóvására fordítanak forráso -
kat, amelyek valóban kiemelkedő sze -
rep pel rendelkeznek a mag yar törté ne -
lem és identitás szempontjából - mu ta -
tott rá a helyettes államtitkár. Kiegyen -
súlyozottságra tö rekednek Erdély, Kár -
pátalja, Felvidék és Délvidék között, e -
mellett arra is oda figyelnek, hogy ará -
nyosság legyen a kü lönböző fele ke ze -
tek között - tette hozzá.

Puskás Imre hangsúlyozta: Magya -
rország eddig is igyekezett fordítani
költségvetési forrásokat kárpát-me den -
cei értékmegőrző munkálatokra, de a
Rómer Flóris Tervvel változik az anya -
gi források nagyságrendje és a „koncep -
cionális hozzáállás” is. (MTI)

Téglajegyek a Teleki-házért!
A támogatások függvényében jövőre a

nagykapu restaurálásával, vagy az udvari
homlokzattal folytatjuk! 

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

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

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

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

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

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

Dávid Lajos, Teleki Mag yar Ház
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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!

 Ősszel könnyebben megy
 a fogyókúra

Sokan nem is gondolnák, hogy az év második legerősebb fo -
gyó kúra szezonja ilyenkor, ősz elején kezdődik. Pedig ha megfo -
gad juk a szakértő tanácsát, nemcsak karcsúbbak lehetünk a követ -
kező nyári szezonra, de az eredmény is sokkal tartósabb lehet.

Mindenki tudja, hogy tavasz -
szal kezdődik a fő fogyókúra
sze zon, sokan szeretnének ak -
kor fogyni. De a Dr. Gajdács
Ágnes obezitológus szakorvos,
testsúlygyógyász által bemuta -
tott különbség a tavaszi és az
őszi fogyókúrázók között, bizo -
nyára sokaknak szolgál majd se -
gítségül, hogy nem érdemes ha -
lo gatni a döntést. Jobb mielőbb
belevágni a fogyókúrába. „Ér -
de kes tény, hogy a tavaszi sze -

zon ban fogyókúrázók általában türelmetlenebbek, gyorsabb eredményt szeret -
né nek elérni, mert kezdődik a bikiniszezon. Sok fogyókúrázónak például csak
nyár elején jut eszébe, hogy mindjárt kisüt a nap, itt a nyár. A gyorsaság azonban 
sokszor a minőség rovására megy” – mondja el tapasztalatait a doktornő. „Ilyen -
kor lehet, hogy nem olyan a módszerválasztás, amely egy tartósabb fogyás lét -
rehozására is alkalmas lenne, hanem az emberek berohannak az első fogyókúra
szalonba és igénybe vesznek olyan szolgáltatásokat, amelyek lehet, hogy nekik
nem is lennének olyan optimálisak.”

Miért sikeresebb az őszi fogyókúra?
Érdekes módon az őszi fogyókúra szezonban teljesen más, úgynevezett „mi -

nőségi kategóriába” tartozó fogyni vágyók kezdenek el fogyókúrázni. „Akik
ősszel szeretnének fogyni, sokkal alaposabbak. Ez azt jelenti, hogy jobban utána 
néznek a módszereknek és a lehetőségeknek a hosszútávú siker érdekében”–
ma gyarázza Dr. Gajdács Ágnes, obezitológus szakorvos, testsúlygyógyász. „A
őszi fogyókúrázók nem sietnek annyira, elég nekik, ha a következő szezonra érik 
el az ideális testsúlyt, ami jelenthet akár 20-30-40 kilós súlyfelesleget is.
Tapasztalataim szerint sokkal tartósabbak szoktak lenni az elért eredmények az
őszi fogyókúrázók esetében. De egyébként az is jellemző, hogy valahogy az
iskolakezdés ritmusa is mindannyiunkban benne van. Sokan akkor kapnak
sokkot, amikor eljön az első esős nap és nem férnek bele a kedvenc farmerjükbe,
felsőjükbe. Ennek persze a nyári nassolnivalók (lángos, fagyi, koktélok) vagy
éppen a lengébb nyári ruhák lehetnek az okai”- árulta el a doktornő, aki azt is
hozzátette, ezek együtt igen erőteljes motiváció arra, hogy egy meglapozott
fogyókúrát indítsanak el, hogy ne kelljen a teljes ruhatárat lecserélni!

Az újévi fogadalmak csak 1-2 hétig tartanak!
Az újévi fogadalmakkor tett fogyókúrás ígéretek 85-90%-ban 1-2 héten belül 

megdőlnek. Lehet, hogy a vágy megvan a fogyásra, de tenni már nem akarnak az 
emberek azért, hogy jó formába kerüljenek, így aki valós eredményt szeretne
elérni és hosszútávra gondolkodik, az válassza az októbert vagy a novembert egy 
sikeres fogyókúra kezdésére! (szimpatika.hu)

Minél több anyajegy van a jobb
karunkon, annál hajlamosabbak vagyunk

a bőrrákra
A karon lévő anyajegyek számából következtetni lehet a bőrrák és annak leg -

súlyosabb típusa, a mel a noma kockázatának mértéke - derült ki egy brit tanul -
mányból. A Brit ish Jour nal of Der ma tol ogy című folyóiratban közölt tanulmány 
készítői szerint a test egészén található anyajegyek számára lehet következtetni a 
jobb karon lévő anyajegyek mennyiségéből. A bőrrák legsúlyosabb típusának
számító mel a noma több mint 13 ezer embert érint évente Nagy-Britanniában. Ez 
a rosszindulatú bőrdaganat a normálistól eltérő anyajegyekből alakul ki, így a
kór kockázata összefügg a páciensen lévő anyajegyek számával. A King’s Col -
lege Lon don kutatói háromezer, Nagy-Britanniában élő női ikerpárt kísértek fi -
gyelemmel nyolc éven keresztül, adatokat gyűjtöttek a résztvevők bőrtípusáról
és a testükön lévő szeplők, valamint anyajegyek számáról. Miután megismé tel -
ték a vizsgálatokat egy nagyjából 400 melanomás férfi és nő alkotta csoporton, a
szakemberek a bőrrák kockázatának kiszámítására alkalmas gyors és könnyű
módszert dolgoztak ki - adta hírül a BBC News. A jobb karjukon több mint hét
anyajeggyel rendelkező nőknél kilencszer nagyobb volt a kockázata, hogy több
mint 50 anyajegy van az egész testükön. A jobb karjukon több mint 11 anya -
jeggyel rendelkezőknek pedig nagyobb valószínűséggel volt több mint száz
anyajegy a testén, ami azt jelenti, hogy esetükben a normálisnál ötször magasabb 
volt a bőrrák és a mel a noma kialakulásának kockázata. A tanulmányt vezető
Simone Ribero szerint az eredményeknek köszönhetően a háziorvosok sokkal
pon tosabban tudják megbecsülni a páciens testén lévő anyajegyek számát. A
Can cer Re search UK munkatársa, Claire Knight ugyanakkor elmondta, fontos,
hogy az em ber tisztában legyen a saját bőrtípusával és azonnal orvoshoz for dul -
jon, amennyiben változást észlel egy anyajegyén vagy bárhol a bőrén. (mti)

 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

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Dr. VIRÁGH GÁBORT
88 éves korában az Úr hazahívta.
Köszönet mindazoknak, akik a te -
me tésen megjelentek, részvé tnyil vá -
ní tá sukkal fájdalmunkat enyhítet ték.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk drága u -
no katestvérünktől

HORVÁTH ISTVÁNTÓL
(Pityu)

Nyugalma legyen csendes. Ő -
szin te részvétünk a gyászoló
családnak.

A Lönhardt és a Baczai család.

Őszinte részvétünk a Virágh
csa lád minden hozzátartozójának a
sze re tett

GÁBOR BÁCSI
elvesztése okozta mély fájdal má -

ban.
Márta és Zsolt

Szomorúan értesültünk kollé -
gánk és barátunk,

Dr. VIRÁGH GÁBOR

elhunytáról. Nyugodjon békében.
Őszinte részvétünk a gyászoló

csa ládnak.
A dr. Kirchmajer és dr. Chi su

csa lád

Őszinte együttérzésünk a Virágh 
családnak, a szeretett

Dr. VIRÁGH GÁBOR
elvesztése miatti fájdalmában. A

Teleki Mag yar Ház munka tár sai.

MEGEMLÉKEZÉS

No vem ber 3-án lesz 10 éve
annak a szomorú napnak, amikor a 
drága férj, édesapa és nagyapa

MEZEY JÓZSEF
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Emlékét fájó szívvel, kegyelettel 
őrzi a család.

Nyugalma legyen csendes.

Fájó szívvel emlékezünk arra a
há rom évvel ezelőtti napra, amikor 
a szeretett édesanya, anyós

DIETRICH WILHELMNÉ

született KISS ETELKA

örökre itthagyott bennünket.
Bánatos leánya és veje.

No vem ber 1-én lesz 20 éve an nak
a szomorú napnak, amikor a drága
jó férj, édesapa, após, nagyapa

GÖNCZI SÁNDOR
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Felesége, fia és családja.

Szomorú szívvel, soha el nem
mú ló fájdalommal emlékezünk
október 31-re, halálának 8-ik
évfordulójára, amikor a drága jó
férj, szerető é des a pa, nagyapa és
após

METZ GYŐZŐ
örökre eltávozott az élők sorai -

ból. Amíg élünk, Rád emlékezünk.
Lé lek ben mindig itt vagy velünk.
Nyu gal ma legyen csendes és
emléke felejt he tetlen. 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.

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Halottak Napjára való tekintettel no vem ber 2-án, hétfőn ELMARAD 

a táncház a Házban!

NO VEM BER 9-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
november 5-én

0747017580 (Csoma Bea)

MÁRAMAROS ¢ KÁRPÁTALJA

Két kitűnő fotóalbum,
két kitűnő fotós

műhelyéből!
Fucskár Ágnes és Fucskár József At -

tila fotós házaspár értő szemmel és nyi -
tott lélekkel járta be Máramaros és Kár -
pátalja magával ragadó tájait, hogy ké -
peikkel elénk varázsolják a lenyűgőző
tájat és az emberek mindennapi életét.

A Máramarosi albumból a Teleki Ma -
g yar Házban is akad pár eladó példány, 

Apró lábak tornája
Játékos mozgásfejlesztő

torna zenére

Tánc, színpadi
mozgás, koreográfiák

minden idők legszebb
slágereire

Énekoktatás
klasszikus, mu si cal és

könnyűzene

INFORMÁCIÓK:
Csorba Erna zenepedagógus és

tánckoreográfus tel: 0754-416340

Tersánszky
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb no vem ber 3-án,
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!
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Ham il ton austini győzelmével
harmadszor világbajnok!

Lewis Ham il ton nyerte a Forma-1-es Egyesült Államok Nagy dí jat, a
győzelemmel pedig bebiztosította harmadik világbajnoki címét.

A 30 éves versenyző pályafutása har -
madik vb-címét gyűjtötte be, az elsőt
még 2008-ban, a Mc Laren pilótájaként 
nyerte. Ham il ton immár 43 futam győ -
ze lemnél jár, ezzel harmadik az örök -
ranglistán, s ő lett az első brit ver seny -
ző, aki sorozatban két vb-címet nyert.

A régi-új világbajnok mögött csa pat -
társa, a német Nico Rosberg ért célba má -
sodikként Austinban, ahol a négysze -
res vb-győztes Sebastian Vettel (Fer ra -
ri) állhatott fel a dobogó alsó fo kára.

A rajtot Ham il ton valamivel jobban 
kapta el, mint Rosberg, s az első ka nyar -
ban egy agresszív manőverrel meg e lőz -
te csapattársát, aki elhagyta a pályát, és 
emiatt további három helyet esett visz -
sza. A félig nedves, félig száraz asz fal -
ton a harmadik és negyedik helyről star -
toló Red Bullok, Danyiil Kvjat és Dan -
iel Ricciardo komoly küzdelemre ké sz -
tették a Mercedes pilótáit. Előbb Ros -
berg kapaszkodott vissza a második
helyre, Kvjatot és Ricciardót mege lőz -
ve, majd utóbbi visszatámadt, sőt, nem -
csak Rosberg, hanem a 15. körben Ha -
m il ton mellett is elszáguldott.

Az első kerékcserékre a 18-19. kör -
ben szánta rá magát az élen haladó né -
gyes: előbb a közben már Rosberg által 
is lehagyott Ham il ton, majd ugyan ab -
ban a körben a csapattársa és a két Red
Bull-pilóta járt a boxban. A kiállások u -
tán Ricciardo, Rosberg, Kvjat, Ham il -
ton volt a sorrend, hamarosan azonban

a Mercedes versenyzői felgyorsultak,
Rosberg átvette a vezetést, Ham il ton
pedig feljött másodiknak.

A 28. körben a pályára gurult a biz -
ton sági autó, a svéd Marcus Ericsson
(Sauber) autója ugyanis veszélyes he -
lyen állt meg műszaki probléma miatt.
A mentés öt körön át tartott, s amikor a
safety car útjára engedte a mezőnyt, Ros -
berg megtartotta a vezető pozíciót, Ha -
m il ton pedig a második helyet.

Vettel - aki a rajtnál egészen a nyol -
cadik helyig csúszott vissza - szinte a
semmiből tűnt fel a Red Bull verseny -
zői mögött, mindkettejüket hamar meg -
előzte, s már harmadik volt. Rosberg a
38. körben letudta a második kerék cse -
ré jét, öt körrel később pedig Kvjat bal -
esete miatt ismét a pályára küldték a biz -
tonsági autót. A safety car érkezésekor
Ham il ton és Vettel is kereket cserélt,
így az újraindításkor Rosberg vezetett
Ham il ton előtt, Vettel negyedik volt, de
hamar megelőzte az előtte haladó Max
Verstappent (Toro Rosso).

Nyolc körrel a leintés előtt Rosberg
hibázott, Ham il ton pedig elment mel let -
te, s a leintésig tartotta az első helyet, csa -
pattársa pedig kivédekezte Vettel táma -
dá sait, a végső sorrend így Ham il ton har -
madik vb-diadalát eredményezte. A vb
egy hét múlva, Mexikóban folytatódik.

Végeredmény, Egyesült Államok
Nagy díja (56 kör, 308,405 km, a pont -
szerzők):

1. Lewis Ham il ton (brit, Mer ce des)
1:50:52.703 perc

2. Nico Rosberg (német, Merce des)
2.850 másodperc hátrány

3. Sebastian Vettel (német, Ferra -
ri) 3.381 mp h.

4. Max Verstappen (hol land, Toro
Rosso) 22.359 mp h.

5. Sergio Perez (mexikói, Force In -
dia) 24.413 mp h.

6. Jenson But ton (brit, Mc Laren)
28.058 mp h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro
Rosso) 30.618 mp h.

8. Pas tor Maldonado (venezuelai,
Lo tus) 32.273 mp h.

9. Felipe Nasr (brazil, Sauber)
40.257 mp h.

10. Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull) 53.371 mp h.

A vb-pontversenyek állása 16 fu -
tam után (még 3 van hátra):

Pilóták: 1. Ham il ton 327 pont - már
világbajnok, 2. Vettel 251, 3. Rosberg
247, 4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)
123, 5. Valtteri Bottas (finn, Wil liams) 
111, 6. Felipe Massa (brazil, Wil li ams)
109, 7. Danyiil Kvjat (orosz, Red Bull)
76, 8. Ricciardo 74, 9. Perez 64, 10.
Ver stappen 45.

Csapatok: 1. Mercedes 574 pont -
már világbajnok, 2. Ferrari 374, 3.
Wil liams 220, 4. Red Bull 150, 5. For ce 
In dia 102, 6. Lo tus 70, 7. Toro Rosso
63, 8. Sauber 36, 9. Mc Laren 27, 10.
Manor Marussia 0. (MTI) 

KÉZILABDA BL

Bekeményít a Nagybányai
Minaur a Bajnokok Ligájában

Bejelentkezett a továbbjutásra reális esélyekkel pályázók közé a
Nagybányai Minaur, amely 23-21-re legyőzte idegenben a Meta lurg
Szkopjét a férfi kézilabda-Bajnokok Ligája csoportkörében. 

Petru Pop vezetőedzővé avan zsá lá -
sa óta a máramarosiak nem szerepeltek 
ugyan rosszul, de a nemzetközi klub -
so rozatban több alkalommal is az utol -
só pillanatokban engedték ki kezükből
a sikert. A macedónokat már otthon is
felülmúlták, a hatodik forduló vasár -
nap esti kiszállása alkalmával pedig vé -
gig irányításuk alatt tartották a játékot.

Ehhez ismét kellettek Iváncsik Ta -
más gyors góljai, valamint Tatai Péter
kapus magabiztos védése. Erre külö nö -
sen a hajrában volt szükség, hiszen vol -
tak momentumok, amikor a házigaz -
dák veszélyesen felzárkóztak a román
bajnokhoz, de az utolsó percekre Afli tu -
lin és Sadoveac megtörte a gólcsendet,
miközben a mag yar hálóőr parádés moz -
dulatokkal hatástalanította az ellenfél
támadásait.

A Minaur három győzelemmel, két
döntetlennel és csupán egy vereséggel
a harmadik a D csoportban; nyolc pon -
tot gyűjtött, akárcsak a listavezető Skjern
és a jelenleg második helyen tanyázó
Motor Zaporozsje. Mögötte Kadetten
(5 pont), Metalurg (4) és Elverum (3) a
sorrend. Ebből a mezőnyből a legjobb
két együttes jut tovább, a nagy bánya i -
ak pedig legközelebb – a válogatottak

programja miatti szünet után – no vem -
ber 15-én fogadják a listavezetőt.

A magyarországi csapatok közül a
Veszprém a Franciaországban elszen ve -
dett eddigi első, 29-27 arányú vere sé -
gé vel átadta az A csoport első helyét
legyőzőjének, a Paris Saint-Ger main-
 nek. A PSG 10 pontnál tart, míg a Veszp -
rém 9-et gyűjtött az A jelű nyolcasban.
A B jelű nyolcasban érdekelt Szeged 28-
 27-re legyőzte a vendég Montpellier-t,
így a Vardar (10 pont), a Bar ce lona (9),
a Rhein-Neckar Löwen (7) és Kielce (6)
mögött hat ponttal, az ötödik helyen áll 
a csoportban.

A női BL csoportkörében mindkét
magyarországi csapat vasárnap dél után
játszott, de egyiküknek sem sikerült
nyernie: a C jelű kvartettben szereplő
Győr 26-21-re maradt alul a vendég
Midtyllanddel szemben – amely így két
forduló után vezeti az összetettet –, míg
a B jelű négyesben listavezető Ferenc -
város 28-28 arányú döntetlent jegyzett
a Fleu ry Loriet otthonában.

A nagybányai HCM hazai pályán –
sajnos – 29 – 31 (14 – 19) arányban
kikapott a norvég Larviktól. A Mörk nő -
vérekre nem volt ellenszer!

(simsán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Elszámoltatás a román
tornászlányok vb-kudarca után 

Románia női tornacsapatának sporttörténelmi világbajnoki
leszereplése miatti aggodalmának adott hangot hétfői nyílt le ve lé ben
Alin Petrache, aki szerint a hazai szakszövetség teljes mér ték ben
figyelmen kívül hagyta az általa vezetett Román  O lim pi ai és
Sportbizottság (COSR) korábban megfogalmazott javas la ta it. 

A történtek után azonnali korrek ci -
ókat szorgalmaz, kéri mindazok mun -
kájának a kiértékelését és felelős ség -
re vonását, akik a selejtezőket a 13. he -
lyen záró együttest felkészítették a
Glasgowban zajló seregszemlére.

A sportágban világnagy hata lom -
nak számító Románia tornász lánya i -
nak sokkolóan gyenge teljesítménye
miatt a COSR első embere tíz napon
be lül választ vár Adrian Stoicától, a
sportági szövetség elnökétől, akitől azt
is megtudná, hogy milyen változta tá -
sok kal és pénzügyi, egészségügyi, il -
letve szakmai stratégiával képzelik el 
a 2016-os olimpiai szereplést.

Ismert ugyanis, hogy az elmúlt év -
tizedekben rendre olimpiai érmes ala -
kulat nem csupán a skóciai vb dön tő jé -
ről maradt le, hanem még az ötkari kás
kvalifikációt sem tudta bebiztosítani.
Arra csak jövőre, a most vele együtt a 
9-16. helyen záró országok legjobb ja -

inak a részvételével megrendezendő
áprilisi pótselejtezőn lesz lehetősége.

Alin Petrache szerint a szakmai
stábba segítségül kell hívni Nicolae
Forminte edzőt, valamint a fele más -
kor lát szakágban szükség lenne egy
külföldi tréner segítségére is. Utóbbi
munkájának finanszírozásához a COSR
is hozzájárulna. Az olimpiai bizott ság
egyben arra is egyértelmű választ vár,
hogy Maria Bitang és Octavian Bellu 
egész pontosan milyen szerepet vál -
lal nak a női tornászok majdani olim -
pi ai kvalifikációjában, és a riói öt ka -
ri kás szereplésükben.

Mint ismert, a női válogatott hét -
végi gyenge teljesítményével lema radt
a csapat- és a szerenkénti döntőkről.
A mostani vb-n már csak az egyéni
összetettben finalista Larisa Iorda ché -
nak és Laura Jurcának maradt esélye
szépíteni a csütörtöki versenynapon.

(Krónika)


