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Nyugdíjas Orvosok Napja - 2015.
A Nyugdíjas Orvosok Egyesü leté nek

nagybányai fiókja 2004. júliusában a -
la kult. Megyénk volt a kilencedik olyan 
megye az országban, ahol hasonló szer -
vezet alakult.

Megyénkben jelen pillanatban több
mint 200 nyugdíjas orvost tartunk nyil -
ván, többségük Nagybányán, illetve Má -
ra marosszigeten, Felsővisón, Magyar -
lá poson, Borsán, Nagysomkúton, Szi -
nér váralján él, de a többi kisvárosból és
vidéki településről is vannak tagjai az
egyesületnek. 44 orvos nyolcvan évnél 
idősebb, de akad öt pályatársunk, aki
már a kilencvenes éveit tapossa.

Előrehaladott koruk ellenére, töb ben
még mindig tevékenyek, magánorvosi
rendelőkben és klinikákon dolgoznak,
tudásukkal és tapasztalatukkal hozzá já -
rulva ily módon a lakosság egészségi ál -
lapotának a javulásához. Megje gyez zük:
tagjaink közül hatan az Orvostu do mány
Doktora címmel rendelkeznek, és 30- 40
évnyi praxis áll a hátuk mögött. Ugyan -
akkor, számos nyugdíjas orvos extra -
professzionális tevékenységekben is je -
leskedik, nevet szerezve magának a kul -
túra, a képzőművészet, a fotó művé szet, a
zene területén, illetve mások szak köny -
vek és szépirodalmi alkotások, gyűj -
temények létrehozásával vívtak ki elis -
merést.

A Máramaros megyei orvosok gond -
jai sokrétűek, ugyanakkor hasonlóak az
ország többi orvosának a gondjaival.
Szá mos esetben a nyugdíjak nem tük -
rözik a ledolgozott évek számát és a ki -
fejtett munka társadalmi fontosságát, a -
mihez gyakran a magány és a fölös le -
gessé válás érzése is társul, súlyos lelki 
válságot idézve elő a nyugdíjasoknál.

A megoldás reményében, a Nyug -
díjas Orvosok Egyesülete az évek folya -
mán megpróbálta a tagjait emésztő gon -
dokat, elsősorban a halasztást nem tűrő 
problémákat az illetékes hatóságok fe -

lé közvetíteni. Az egyesület a több mint
tízezer romániai nyugdíjas orvos szá má -
ra ingyenes orvosi ellátást és gyógy szer -
ár-támogatást, elsőbbséget az egész ség -
ügyi intézmények szolgáltatásainak az
igénybevételénél (járóbeteg-ellátás és
kórházi kezelések) kért tagjai számára, 
illetve szorgalmazta a jobb együtt mű kö -
dést a nyugdíjas és a még aktív orvo sok
között.

Itt jegyezzük meg, hogy az egye sü -
let máramarosi fiókja eredményesen mű -
ködik együtt olyan jelentős egészség -
ügyi intézményekkel, mint a ,,Dr. Cons -
tantin Opriş” Megyei Sürgősségi Kór -
ház, az ,,N. Ruşdea” nevével fém jel zett
tüdőkórház és a szintén megye szék he -
lyi fertőző és pszichiátriai beteg sége -
ket gyógyító kórház. Ezen kívül a má -
ramarosszigeti és a felsővisói kór há zak -
kal is jó kapcsolatokat ápol, elsősorban 
a jelenleg aktív (jövőbeli nyugdíjas) or -
vosok egyesületnek nyújtott támo gatá -
sa útján.

Úgyszintén, fiókunk tevékenységét
az Orvosi Kamara, a Fogorvosi Ka ma -
ra, a Szent Mária klinika, a Helcor cég, 
az Euromedica kórház is támogatta.

Ezeknek a támogatásoknak, va la mint
a nyugdíjas orvosok által tagsági díj -
ként befizetett összegek segítségével több 
egészségi vagy anyagi gondokkal küsz -

ködő pályatársunknak sikerült segítő ke -
zet nyújtanunk a karácsonyi és a hús -
véti ünnepek idején. Pénzt vagy alap ve -
tő élelmiszereket juttattunk a rászo ru -
lókhoz. Ugyanakkor segítettünk a fel ső -
bányai nyugdíjas otthon lakóinak. Mind -
ebből hagyományt kívánunk terem teni.

Szépszámú jelenlét mellett, ünne pé -
lyes keretek között évente meg rendez -
tük Nagybányán és Márama rosszige ten
a Nyugdíjas Orvosok Napját, mely ese -
ményen az Egészségügyi Igazgatóság,
az Egészségügyi Pénztár, a Megyei Nyug -
díjbiztosító, valamint a helyi politikai
pártok vezetői is részt vettek.

A Nyugdíjas Orvosok Egyesülete
nagybányai fiókjának a képviselői szív -
ügyüknek tekintik a Nyugdíjas Orvo -
sok Házának a létrehozását, a sza bad i dő
kellemes és hasznos eltöltéséhez min -
den szükséges berendezéssel ellátva,
a hol nem csak a jelenlegi, ha nem a jö -
vőbeli nyugdíjas orvosok is ott honra ta -
lálhatnának, és ahol sok eset ben meg e -
lőzhetnék, hogy a magány-szind róma
felüsse fejét. Mindez termé sze te sen csak
a helyi és a megyei önkor mány zat veze -
tőinek a segítségével való sul hat meg, a -
kiktől jelentős mértékben függ a má ra -
marosi fehérköpenyesek eme álmá nak a
megvalósulása.

A Nyugdíjas Orvosok Napját idén
Nagybányán október 15-én, Márama -
rosszigeten pedig október 17-én ün nep lik.

Dr. Mar ian Fe lix

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!

Megjelent a
szatmárnémeti
Harag György 

Társulat
nagybányai  bérlete

 Az évad során bemutatásra kerül:
1. A. P. Cehov: Sirály (Rendező:

So rin Militaru)
2. Bakonyi Károly/Szirmai Al bert/ 

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

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

4. Ber nard Slade: Jövőre, veled,
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!

A nyelvi jogok
helyzetéről

tanácskoznak
Bukarestben

Bukarestben tartja soron követ -
kező közgyűlését az Európai Nyelvi 
Egyenlőségért Hálózat, melyhez ta -
valy novemberben az Erdélyi Ma -
gyar Nemzeti Tanács is csatlakozott.

A hétvégi tanácskozáson az EMNT
részéről Sándor Krisztina ügyvezető el -
nök lesz jelen. A jelenleg 44 európai
nyelvi közösség tagságával működő Eu -
rópai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat a kü -
lönböző európai kisebbségi- és regio -
nális nyelvek egyenlőségéért küzd, s te -
vékenységével az Európai Unió dön tés -
hozóinak figyelmét (folytatás a 2. old.)

Forrás: marosvasarhelyiradio.ro

Ősz (Deák László felvétele)
,,Pihen a prés./ Mustszag bódít./ Zenél a csönd,/ hallgatom./ Szőlőszem és/

részeg darázs/ hempereg az/ udvaron.” (Csanádi Imre: Szüret után)

PETŐFI
SZAVALÓVER -
SENY KOLTÓN

vasárnap, október 11-én 13
órai kezdettel a koltói

kultúrházban.
A 27 versenyző szavalatainak
előadása mellett, fellépnek:
Bartha Levente székely ud -

varhelyi előadóművész
Páll Rozália székelyudvarhelyi

népdalénekesnő 
A Németh László

Gimnázium Kórusa
A Koltói Somfa Virág

néptáncegyüttes.

MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK!
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ZSUZSA NÉNI 
ELMENT

Életének 84-ik évében Pappné
Bér ces (Becker) Zsuzsanna (mind -
nyájunk Zsuzsa nénije) ma g yar -
ta nárnő hosszú, de méltósággal vi -
selt szen vedés után követte élete
párját a mennyek ben.

A Szatmár megyei Kálmán don
született, jó mag yar sváb család -
ban. Lieb atya mondta volt, hogy
az „oltvány” erősebb és neme sebb,
hiszen két nemzet jó tulaj donsá ga -
it őrzi. Zsu zsa néni ilyen volt. Az
ötvenes évek elején egy a mag yar
tagozatos tanügyi káderek szá má -
ra tartott szatmári tartományi fej -
tágítón ismer kedett meg leendő é -
lete párjával, a lápos bá nyai Papp
János énektanárral. Rövidesen össze -
házasodtak és követte férjét Lá -
pos bányára. Az új környezetben
hamar feltalálta magát, diákjai (a -
kik közé szerencsém volt tar toz -
ni) rajongtak a csendes, de hatá -
rozott fellépésű ifjú tanárnéniért.
Az általa létrehozott mag yar iro -
dalom körbe szinte mindenki je -
lentkezett. Jóma gam ott szeret tem
meg a SZÓT, a versmondást. Bár
csak szerény mű ve lője vagyok en -
nek a szép műfajnak, mindig e -
szembe jutnak a Zsuzsa né ni vers -
magyarázatai, az, ahogyan az ál -
talam első betanult vers et, Petőfi:
Az anyám tyúkja címűt megta ní -
tot ta hangsúlyozni, életet vinni a so -
rok ba …

Nemeslelkű asszony és anya
volt. Egyetlen gyermekük, Zsu -
zsanna szintén magyartanár lett,
később a Németh László Líceum
igazgatója. Unokája, Péter vi szont
az orvosi pályát választotta.

Sajnos, az akkori rendszer nem
volt kegyes Zsuzsa néniékhez, hi -
szen a hatvanas évek közepén meg -
szűnt Láposbányán a mag yar ta -
gozat, kény telenek voltak az új
körülményekhez igazodni, de ma -
gyarságukat akkor sem tagadták
meg, a hozzájuk forduló gyer me -
keket továbbra is az anyanyelv
szeretetére tanították.

Immár mindez múltidő. Most
ott van Jani bácsi mellett és on nan
fent ről vigyáznak ránk és pél -
dá jukkal biztatnak: Ne hagy -
játok elveszni a SZÓT, a SZÉP
MAG YAR SZÓT!

Nyugodj békében Zsuzsa néni, 
emlékedet örökre szívünkben hor -
doz zuk!

Simori Sándor  

A nyelvi jogok helyzetéről
tanácskoznak Bukarestben

(folytatás az első oldalról) igyekszik fel -
hívni a kevésbé használt nyelvek jogi
helyzetére, s a kisebbségek érdekér vé -
nyesítésének problémáira.

Az október 10-én megszervezésre
ke rülő közgyűlés házigazdája az Aro -
mánok Tanácsa (Consiliul Aromânilor) 

lesz, mely kisebbséget Románia kor má -
nya mind a mai napig nem ismert el, s
ezért az Európai Nyelvi Egyenlőségért
Hálózat küldöttei kiemelt figyelmet for -
dítanak majd az aromán kisebbség hely -
zetére, nyelvi- és kisebbségi jogaik ér -
vényesülésére. (Közlemény)

Emlékek a
magyarláposi

iskoláról
Korábbi írásomban megígértem, 

hogy iskolánkkal kapcsolatos fon to -
sabb emlékeimet, élményeimet leírom, 
hogy ne menjen feledésbe. Az utókor
tudja meg, hogy voltunk. Ezt köte les sé -
gemnek tartom, hiszen az akkori tanári
karból egyedül én maradtam élő tanú.

Az 1958-59-es tanévben voltunk u -
toljára önálló mag yar tannyelvű I-VIII. 
osztályos iskola. Ettől kezdve csak mint
tagozat működtünk a román tannyelvű
iskola keretében. De tovább folyt az
oktatás mag yar nyelven az I. osztálytól 
a VIII. osztályig, osztályonként 20-25
tanulóval. Eredményes munkánkról sok- -
sok városi, megyei oklevél tanúskodik.

Fájó szívvel kell közölnöm, hogy az 
évek során lassú, de biztos sorva dás nak
indult ez (sajnos ez országos jelenség)
a magyar létesítmény. Olyannyira, hogy
jelenleg csak egy tanerős maradt, össze -
vonva az I-IV. osztályt kb. 15-17 ki tar -
tó, lelkiismeretes tanulója maradt. A töb -
bi a román nyelvű iskolában folytatja
tanulmányait a XII. osztályig. Ne fe led -
kezzünk meg azokról a szorgalmas ta -
nu lókról, akik vállalva a fáradtságot, az
időjárás viszontagságait, buszozást, ko -
ránkelést, de az V-VIII. osztályt Do mo -
koson végezve, Nagybányán a Németh 
László Líceumban érettségiztek. Isten -
nek hála, ilyen is van... Például a Bá -
nyai, Molnár, Kupás, Tóth családok gyer -
mekei és még sorolhatnám...

A mellékelt fotó 1959-ben, tanév zá -
ráskor készült. Emlékként, a tanári kar
egy része és tanulói. Az első sorban (a -
kik ülnek): I. Dancs Mária - ro mán- fran -
cia szakos tanárnő , II. „jómagam” ta ní -
tó nő, III. Csitrea Mária mag yar nyelv-

és irodalom szakos tanárnő, IV. Star -
müller Margit igazgatónő, V. I. Achim
tanfelügyelő, VI. Pakuts Zsuzsanna ta -
nítónő, VII. Tulics Ilona föld rajz- bi o -
ló gia szakos tanárnő, VIII. Szilágyi Er -
zsébet titkárnő. A tanulók háta mögött
van Dancs Levente matektanár és To -

pán György sporttanár. Nagyon jó kis
csapat volt. Összetartók, szor galma sak.
Abban az időben Domokosról ingáz tak
az V-VIII-os tanulók, ami az idők so rán
megfordult és a láposi tanárok, tanulók 
mentek, buszoztak. De a két iskola ba -
rátsága egyre szorosabb lett. Együtt mű -
ködésük korszakáról a következő írá -
somban szeretnék beszámolni, (ha nem
fog újra megakadályozni a betegség, a -
mi az öregség kísérő jelensége...)

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet

Magyarlápos, 1959. június 29. Ez a fotó az 1958-59-es tanévzárás al kal -
mával készült, amikor még mag yar tannyelvű iskola voltunk I. osz tály -
tól VIII. osztályig. Domokosról ingáztak az V-VIII. osztályos tanulók.

Segítség
szenvedélybetegeknek

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

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

Jelentkezési határidő: 2015. október 26.
Bővebb információk a

www.bonuspastor.ro

weboldalon.
A Máramaros megyei érdekeltek ke -

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

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.
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Amerikai életem (3.)
Milyen jó, hogy újra földet értünk,

s nem kötöttünk ki véletlenül Hono lu -
luban, mi járatlanok, annyi átszállás
közben. Azért voltak kellemetlen hely -
zetek is, például: az elektronikus ka -
pun cipő, kabát nélkül kell átmenni, a -
mikor a férjem a kapuhoz ért, meg szó -
lalt a műszer. Kérdi a vámtiszt, mit rej -
teget? A férjem húzza a vállát, és csak 
annyit mond: no eng lish. Te jó ég, csak
ilyenkor látja az em ber, mit jelent nyel -
veket ismerni! De erről majd máskor. 
Nagy sokára a vámtiszt rájön, hogy a
nadrágszíj csatja miatt jelez a mű szer,
mintha nem is tudta volna! Kellett ug -
rassa az embert. Aztán a csomag ja ink
nem érkeztek meg velünk egyszerre,
meg a reptéren nem várt senki, mert
egy órával hamarabb érkeztünk, mint 
ahogy a jegyen fel volt tüntetve.

Azonban minden fáradtság, kelle -
metlenség elszállt, amikor megláttuk a
gyermekeinket és a csöpséget. Bevár -
tunk egy másik repülőt, amivel a cso -
magjaink is megérkeztek, aztán irány
kifele a reptérről.

Útközben ismerkedtem az unokám -
mal, aki már mosolyogni is tudott.

Ami leghamarabb a szemembe öt -
lött, az a nagyság. Minden olyan tá gas, 
szellős, az utak, a terek, semmi zsú folt -
ság. Az épületek szélesek, magasak,
mellettük eltörpül az em ber, pedig min -
den nagyság az emberi ész és kéz mun -
kája!

Amerikai otthonunkba értünk, ahol
6 hónapig fogunk élni.

A lakónegyedek távol esnek a vá ros -
központ zajától, és olyan csendes, mint
egy falu. A házak olyan egyforma stí -
lusúak, hogy alig lehet meg külön böz -
tetni egyiket a másiktól.

Szép, rendezett ház az otthonunk,
mint mindenik az utcánkban. A föld -
szinten tágas nappali és konyha, e béd -
lő és vendégszoba, mellékhelyiség. Né -
hány lépcsőt leszállva az alagsorba ér -
kezünk, ott is egy tágas szoba, pin ce -
szerű kamara, mosoda, melyben a fű -
tést szolgáló központ is helyet kap, és
a mellékhelyiség. Az emeleten a háló -
szobák és fürdőszoba. Aztán dupla ga -
rázs, sok-sok polcokkal.

Egy hét állt rendelkezésemre vissza -
emlékezni és újra megtanulni a baba -
ápolást és a háztartási gépek mű köd -
tetését.

Másnap körülnéztem házunk tá ján.
Minden ház előtt virágoskert, szép zöld
pázsit és díszfák az út mentén. A ház
hátánál szép füves kert, veteményes,
gyü mölcsfák, májusfák, fenyőfák. Egy
háztól sem hiányzik a rostonsütéshez
való sütőberendezés, asztal és székek
az árnyékos lugas alatt. Minden ház
oldalán vízvezetékhez csatolt tömlő a
kert öntözéséhez. A házak között kö rül -
belül 4 méter a távolság, kerítés nincs,
csak a hátsó kert van elkerítve, a má -
sik utcára eső házsortól.

Ebben a kertben munkálkodtam én
is, amikor az időm megengedte.

- folytatjuk -
Lázár A.

Elhunyt Mazalik Alfréd tanár, volt
RMDSz-es parlamenti képviselő

Fájdalommal és együttérzéssel közöljük mindazokkal, akik ismerték
a tanár urat, hogy Mazalik Alfréd életének 88. évében hosszú betegség u -
tán távozott az élők sorából. Nyugodjon békében!

Mazalik Alfréd Felsőbányán született 1927. no vem ber 8-án. Élet pá lyá -
ja gazdag volt, dolgozott mag yar újságíróként, szerkesztőként, peda gó -
gusként, majd négy évig romániai mag yar országgyűlési képviselőként is 
munkálkodott.

A középiskolát Nagybányán végezte 1948-ban, majd 1952-ben a Bo -
lyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos diplomát. Ezt kö ve -
tően líceumi tanárként tevékenykedett Máramarosszigeten. Az itt meg -
je lenő Viaţa Liberă főszerkesztője (1952-56), a Bányavidéki Fáklya he -
lyettes főszerkesztője (1957-59), a Máramarosszigeti Napló szerkesztője
(1990), a Bányavidéki Új Szó munkatársa volt. Cikkeiben Hollósy Si mon 
és Badzey Pál festőművészek máramarosszigeti kapcsolataival foglal ko -
zik. Az RMDSz máramarosi parlamenti képviselője (1992-1996). Írásai -
ban megjelenik a városias és a magyarságára büszke Máramarossziget,
amely ma már (Padányi Gulyás Béla szavai nyomán) egy „elsüllyedt vi -
lág.” Nyugdíjas éveiben is aktív volt. Cikkei rendszeresen jelentek meg a
Máramarosi Hírlapban (2008), de megalakulása óta politikai elemzője is 
volt a Máramarosszigeti Rádió román adásának, majd a 2011-es indu lást
követően a mag yar adás pénteki műsorának is állandó meghívottja volt.

 „Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az em ber ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,

mi meg mesélni kezdtünk róla: «Hol volt...»,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,

s mi ezt meséljük róla sírva: «Nem volt... »
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (részlet)

Szamosi ősz
Immár hatodik alkalommal került megszervezésre október 3-án és 4-én Sü -

lelmeden a „Szamosi ősz” elnevezésű városnapi rendezvény, melyen nem csak a 
helybeli, hanem a környező vidékek meghívott tánc-, kórus- és népdalcsoportjai
vettek részt. Köztük voltak a szamosardói táncosok is, akiket Moni Csilla ta ní tó -
nő, Nagy Annamária és Máté Anita tanított be.

Itt jegyezném meg, hogy büszkék lehetnek magukra azért, hogy ebben a sza -
mos menti fertályban híven őrzik elődeik hagyományait. Gyönyörűek vagytok nép -
viseletben, öröm titeket látni és mag yar népdalokat - kivált szilágyságiakat - éne -
kelni hallani.

Várjuk tőlük a szüreti bálon, valamint a szilveszteri műsoron való fellépést is.
Hajrá, szamosardói fiatalok! (Vicsai György)

Archív (Forrás: youtube.com)

Jogi fogalomtár (1.)
Új rovatot indítunk Jogi fogalomtár címmel, amelyben jogászok 

különböző, a román jogban használatos jogi fogalmakat ma gya -
ráznak el, bemutatva sajátosságaikat is, közérthető mag yar nyel -
ven, azzal a nem titkolt céllal, hogy a jog az általános műveltség ré -
szévé váljon. A rovat a kolozsvári székhelyű Erdélyi Jogász Jog -
terjesztő Civil Szervezet (www.erdelyijogasz.ro) jóvoltából kel életre.

Polgári jog (románul drept civil) - 
alapvető jogág, a magánjog része, a mely
az azonos jogi szinten elhelyezkedő sze -
mélyek közötti vagyoni és nem va gyo ni
jellegű jogügyleteket hivatott szabá lyoz -
ni. Alanyai lehetnek természetes vagy 
jogi személyek. Forrásai a törvény, a -
mely a Polgári Törvénykönyv (287-es
számú 2009-es törvény), a szokásjog és
a jog általános irányelvei. Rész terü le tei: 
az általános rész, a személyek, a csa lád -
jog, a dologi jog, kötelmi jog, szer ző -
dések, örökösödés. Jellegzetessége, hogy
a polgári jog képezi az általános alap
előírást, tehát ha valami a magánjog te -
rén nincs szabályozva, a felek ezen jog -

ág irányelvei alapján vonhatják le a ne -
kik legmegfelelőbb törvényt. Hagyo má -
nyosan a Romániában alkalmazott pol -
gári jog, francia mintára lett megal kot va.

Polgári jogesetnek számít például a -
zon ügy, amikor két szomszédos telek
tu lajdonosa azon szólalkozik össze, hogy
kit illet a fa gyümölcse, amely átesik a
szomszédhoz. A jogvitára a választ a
polgári jog adja meg: azt akihez átesik.
Persze, ha a felek nem egyeznek meg
másképp, a polgári jog jelleg zetes sé gé -
nek számító megegyezés elve alapján.

A fogalomtárat szerkeszti Péterfi
Dénes, az Erdélyi Jogász Civil

Szervezet munkatársa.
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Mesék faluról

Mari néni
árnyékban

Vasárnap. Rekkenő nyári meleg. Ma -
ri nénit keresem a virágos kiskertje előt -
ti padon, de nem találom. Ahogy nézek 
jobbra is, balra is, ablakkoccantást hal -
lok. A hang irányába nézek és látom,
hogy Mari néni integet az ilyenkor hű -
vösséget árasztó verandájából.

Belépek a kiskapun hát, és látom,
hogy nincs egyedül. A délutáni tea vi -
zet forraló hőségtől árnyékba húzódott
csipet-csapatával. Miniparlamentjük dön -
téseket ugyan nem hoz, de kibeszélő „só -
jukat” mindig megtartják vasár napon -
ként. Ahogy közéjük kerülök, Mari né -
ni egy zöldre festett, még me nyecske -
korabeli hátasszékkel kínál, hogy fog -
laljak helyet, aztán egy pohárba jég hi -
deg sört töltött.

- Igyá’ te is velünk, hisz ebbe’ a ku -
tyabolha döglesztő melegbe’ jót fog -
kínálja a sárga italt. - Ne fijjé’, alko hol -
mentes. Tegnap hozta az unokám. A -
szonta, ihattya mama, ettű’ nem lesz gó -
gyi a feje a keszkenő alatt, mint a ke -
resztapámnak. Annyit ivutt ebbe’ a me -
legbe’, hogy a szmurdosok vittik e’. Há,

Gyuri fijam, mi ettű nem ke’ tarcsunk. 
- Mi a téma, Mari néném, jelen pil -

lanatban? - érdeklődöm.
- Há, a lábgomba, amit ilyenkó’ nyá -

ron mindig reklámoznak a tele vízi jó -
ba’. Mi lejányok, de még a fijuk se ta -
nálkoztunk ilyenne’ rígen, ugye - for -
dul barátnőihez.

Bólingattak, hogy nem.
- Hogy is lett vóna, mikó’ mezítláb

jártunk szinte egísz évbe’, csak télen,

ha kimozdultunk a házbu’, akko’ húz -
tunk valami lábbelifélét. Ünnepekkó’
csizmát, a templomig és vissza. A tal -
punk olyan vót, úgy meg vót vas ta god -
va a bűr rajta, hogy még a kapi tány tű -
visk se’ ment át rajta. Látod, most is
mezítláb vagyunk, mi öreg lejányok, de
a bótig vásárolni mán nem mennék e’,
me’ mindenütt teli van üvegszilánkka’.

- Mari néni, az udvarlások hogy tör -
téntek?

- Há' fijam, nem úgy mint a maji vi -
lágba’. A pendelyem ajjához, míg fírj -
hez nem mentem, a legínyem addig nem
nyúlt. Há’, kinn a kapuba’ egy csókot el -
ejtettünk lopva, ha az anyám utánam
nem lesett és meg nem kopogtatta a pi -
tarajtót. Ilyenkó’ be kellett szaladni bi -
za, ha nem akartam a laskanyújtót a há -
tamra. Így vót, pedig de bele vótam es -
ve a szeretőm almapiros orcájába, is a
fene szíp bajuszába. Mindig kunkorira
vót pödörve, mikó’ hozzám jött. Há, rí -
gen vót ez mán. Emlíkszem, így nyá rin,
a prücskök zenéltek, mi meg fogtuk egy -
más kezit a kapuba’ és számoltuk a csil -
lagokat. Csókoltuk vóna egymást haj -
nali kakasszóig, de a szabály az sza bály
vót. A mai világba’? Ajaj. A legíny a -
lig teszi bé a lábát a lejányos házhoz,
mán ott is a’szik. Osztán a lejány szülői 
e’nízik, kivált ha nem rossz termíszetű, 
van kocsija, pínzes, szógálattya, meg
nagy háza. Ez ke’ a maji lejányoknak.
Ja, most jut eszembe egy törtínet ezze’
kapcsolatba’. Valami rígi kalan dáriu m -
ba’ olvastam, hogy egy fijú azza’ fe nye -
getett meg egy lejányt, hogy másnap
iccaka belopózik a hálószobájába. Csak
próbáld meg, felelte a lejány, me’ kést
teszek az ágyamba, is keservesen meg -
bánnya. Na, há osztán úgy vót ugyanis, 
hogy a fijú tényleg e’ment iccaka a le -
jányhoz. A lejány az ágyba vót és csak
tette magát, hogy a’szik. A fijú ezt ész -
revette, és úgy tett mintha e’menne. A
lejány hirtelen fe’kőtt az ágybu’, is aszon -
ta, Pista, maradjon itt vélem, me’ nem
tettem kést az ágyba. A fijú pedig bol -
dogan aszonta, hogy ű se’ ment még e’. 
Há, látod fijam, így van ez. Fiatalság,
bo londság. Csak ahogy e’nízem, a ma -
iak még bolondabbak, mint mi vol tunk.

Na, igyuk meg mán ezt a kis sört,
me’ még megmelegszik és akkó’ mán
nem jó. Egissígünkre!

Vicsai György

A cipőpasztás
doboztól a

Galaxia Rádióig
A múlt század ötvenes éveinek e le -

jén, a hidegháború első éveiben, a
vasfüggöny korában unokatest vé rem,
Darnai Árpád édesapjának a rádió -
ján is hallgattam a nyugati adók ma -
gyar nyelvű adásait, amikor azok za -
varása gyengébb volt. A zavaró han -
got szovjet gyártmányú zajge nerá -
tor sugározta az ellenségesnek te kin -
tett nyugati adók ferkvenciáira.

Néha elalvás előtt még most is úgy
tűnik, hogy az angol BBC Rádió ma -
gyar nyelvű adása előtt a sejtel me sen
megkonduló gongot, amely Beetho -
ven V. szimfóniájából a sors félel me -
tes kopogtatására hasonlít, hallom.
Unokatestvárem és én akkoriban ab -
ban az illuzióban ringattuk ma gun -
kat, hogy mi is építhetünk rádió a dót.
Egy ideig megelégedtünk azzal, hogy
két cipőpasztás dobozt kilyu kasztot -
tunk a közepén, majd a dobozokat
összekötöttük tíz méter rézdróttal, az -
tán a fülünket a dobozokra tapaszt -
va beszélgettünk egymással. A ha tó -
ságoktól nem kellett engedélyt kér -
nünk, mert a játékrádió műsorait csak
mi hallgattuk, a kert vége és a ház
lépcsője között.

Szintén a kamaszévekben, az ál -
modozások korában én is építettem
egy játékrádiót, amely egy repedt te -
lefonkagylóból, két rádiólámpából és
a diófánkra kötött antennából állt.
Képzeletbeli, sok hallgatómat egy -
személyes zenekarként, színda ra bok -
kal, kívánsághangversenyekkel, ver -
sek, elbeszélések felolvasásával szó -
rakoztattam. Most is csodálattal gon -
dolok szüleimre, akik idegössze rop -
panás nélkül viselték el napi két- há -
romórás játékrádiózásomat.

Vállalkozó szellemű, ötletekben
gaz dag unokatestvérem 1995 au gusz -
tusában örömmel újságolta nekem,
hogy Nagybányán és környékén meg -
szólal a Galaxia Rádió, amelynek ő
a tulajdonosa.

Ezt a rádiót hallgatva az 50 éven 
túliak életük őszéből, teléből vissza -
repülhettek életük tavaszába a ma -
gyar, olasz, francia, spanyol, angol, 
amerikai örökzöld dalok szárnyán.

Akkoriban az ultrarövid hullámú 
sávban kevés adó működött, jelen leg
viszont  több kereskedelmi adó, ro -
mán és mag yar közszolgálati rádiók 
versenyeznek hallgatóik számának 
a növeléséért.

Sajnos, a kereskedelmi adók nagy
része úgy hasonlít egymásra, mint a 
vadnyugati regények vagy az akció -
filmek. Ezeknek a magánadóknak a
tulajdonosai elfelejtik, hogy nem csak
a tizen- és húszéveseké a világ, és ze -
nés műsoraikkal főként a fiatalokat
„célozzák meg”.

Jelenleg hétvégén Darnai Árpád 
a kábeltévén sugárzott műsorában
teljesíti a szépkorúak zenés kíván sá -
gait.

Én egy régi rádiós viccel szóra -
koztatom olvasóimat.

Erélyes hang a telefonban:
- Azonnal halkítsa le a rádióját,

vagy feljelentem csendháborí tás ért.
- Ha zavarja önt, költözzék a má -

sik utcába!
- Onnan beszélek.

Boczor József

Színe és fonákja:

Szegény bírák!
Gyakran halljuk, hogy a bírák túlterheltek, rengeteg ügyet kell or vosol ni uk.

Nem kételkedem ennek a kijelentésnek a valósságában, főleg azok után nem,
hogy nemrég egy, a képtelenség határát súroló esetről (mint később kiderült:
jelenségről) szereztem tudomást.

Nemrég ajánlott levélben hozott a postás a feleségem számára egy bí ró sá -
gi határozatot egy olyan üggyel kapcsolatban, amelyről tudomása sem volt. A 
határozatban tudatták vele, hogy a megyei földhivatal megtagadta a szó ban -
forgó Szatmár megyei ingatlan telekkönyvbe való beírását. Ezt a jogát az in téz -
mény bírósági úton próbálta érvényesíteni, melynek során azonban nem járt
sikerrel, mivel a bíróság megállapította, hogy a hivatal jogellenesen tagadta
meg a beírást. A határozatban megfogalmazott döntést természetesen min den -
féle törvényekkel és paragrafusokkal támasztották alá, így ezeknek nyomban
utána is néztem, elvégre „én beszélni kicsit jogászul”.

Hamar kiderült, hogy miről is van szó: valamelyik túlbuzgó hivatalnok - nem
ismervén azt a törvényt, amelyikkel nap mint nap zsonglőrködik íróasztala mö -
gött, s amit tulajdonképpen a munkaköri leírása szerint betéve ismernie kel le -
ne - azzal az indoklással tagadta meg a feleségem által benyújtott bejegyzési
kérelmet, hogy a jogszabály értelmében az államhatárhoz 30 kilométernél kö -
zelebb eső ingatlanokat csak azt követően jegyeztetheti be a tulajdonos, ha e -
lő zőleg különféle engedélyeket is beszerez és a kérelemhez csatol. Ugye, ilyen
esetben igazolást kérnek a hadügytől, a belügytől, meg Isten tudja, honnan még,
szerintem még a derék Svejknek és Balu kapitánynak is láttamoznia kell a ké rel -
met, nehogy már vé letlenül a tulajdonos földalatti vagy felszíni álcázott ka to -
nai bázist, netán alagutat építsen ki az adott területen. Mintha az engedélyek
birtokában nem tehetné meg ezt, persze, ha érdeke fűződne hozzá és megfelelő 
anyagi háttere lenne ehhez. No meg, persze, ha éppen nem akadna jobb dolga...

Visszatérve a konkrét esethez, a törvény azt is világosan kimondja, hogy
csak a külterületekre vonatkozik ez a dolog, a belterületek korlátozás nélkül
be jegyezhetők - ez az indoklás szerepelt egyébként cikkelyekbe és pa ra gra fu -
sokba kódoltan a bírósági határozatban. Az, hogy jelen esetben belterületről
volt szó, nem akadályozta meg a hivatalnokot abban, hogy keresetet nyújtson
be, biztos, ami biztos alapon. Arról nem beszélve, hogy az ingatlan be je gyez te -
tése jóval az inkriminált törvény megjelenése előtt lett kérelmezve, egy tör vény
pedig visszamenőleg csak rendkívüli, illetve konkrétan meghatározott ese tek -
ben alkalmazható. Ugyanakkor az is szerepel a törvényben, hogy a legtöbb
harmadfokú rokonok között kötött adásvételi szerződések nem esnek ennek a
jogszabálynak a hatáskörébe.

Megtudva később, hogy nem egy elszigetelt esetről volt szó, hiszen egy egész
kupac ilyen akta került véletlenül a bíróságra, elképzeltem, hány munkaóra ve -
szett kárba emiatt a figyelmetlenség, vagy inkább hozzá nem értés miatt. Az már
csak amolyan járulékos mellékhatásként könyvelhető el, hogy az érintettek kö -
zül hányan kaptak frászt a bírósági határozat kézhezvétele után, a leg rosszabb -
ra gondolva.

Túl sok kommentárt nem fűzök az esethez, annyit azonban elmondok: jobb
helyeken egy ilyen malőrért min i mum menesztés jár. Meg persze az okozott kárt
is „legombolják” a vétkes hivatalnok(ok)ról. Mondom: jobb helyeken, mert mi -
felénk a hasonló esetek akár még hazafias cselekedeteknek is minősül het nek...

Tamási At tila

A hét mottója:
,,A leghatalmasabb erő az
univerzumban a pletyka.”

 (Dave Barry)
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (8.)
-  részlet -

Elkövetkezett a hazatérés napja. A -
pám nem tett szemrehányást, de szót -
lanságát nyomasztóbbnak éreztem min -
den kifakadásnál. Olyan volt az otthon, 
mint egy gyászház. Kerültük egymást,
s én azzal könnyítettem helyzetemen,
hogy nyakamba akasztottam a puskát,
jártam naphosszat a határt, sokszor csak
az este hozott haza. Keveset rajzol gat -
tam, festettem. Éreztem, magamra ma -
radok.

Megtorpantam, s karácsony után kö -
zöltem édesanyámmal, hogy kedvü kért
lemondok a festőpályáról, beirat ko zom
jogra. Ez a pálya sokoldalú kereseti le -
hetőséget nyújtott, s ha valaki nem ér -
zett kimondott hajlamot valamilyen i -
rányban, de tanulni akart, az jogász lett.
És ez a pályaválasztás apámnak is ked -
vére szolgált, gondolta, majd bíró lehet 
belőlem. Köztiszteletnek örvendő ál lás, 
biztos kenyérkeresettel, nyugdíjjal.

Január első felében Debrecenbe u taz -
tam, s beiratkoztam a jogi fakultásra.

Fogadalmam szerint igyekeztem el -
felejteni a művészetet, de egy rep ro duk -
ció vagy bármilyen kép láttán vágyam
újból és újból feléledt. Ha ténylegesen
nem is festettem, de a kollégiumi könyv -
tárban előszeretettel olvasgattam mű vé -
szeti és esztétikai műveket. A kollé gi -
u mi könyvtárban gyakran nézegettem
Zichy Mihálynak pápai indexre tett egy -
házellenes kompozícióját. Egyébként él -
tem a jogászok szokványos életét.

Az év folyamán műkedvelők mun -
káiból kiállítást rendeztek Deb recen ben, 
melyen én is részt vettem régebben fes -
tett két kis képemmel.

Így telt el a tél, a tavasz, készültem a 
vizsgákra.  Itt aztán egy kis hiba tör tént: 
a jogbölcselet tanára, dr. Öreg János el -
buktatott. Ez egy félév elvesztését je -
lentette volna számomra. A Vár utca 4. 
szám alatt laktam, Malatinszki nevű gaz -
dag szűrszabónál, akinek fia, Fritz, ős -
jogász volt. A tágas nagy udvarban, me -
lyet magas kőkerítés vett körül, kisebb
ház állott két szobával, melyen az e gyik -
ben Fritz, a másikban én és Bakcsy Jó -
zsef jogásztársam laktunk. Fritz időn -
ként meg-megdézsmálta apja boros pin -
céjét, melyben jó szőlőskerti borokat tar -
tott és be-beállított hozzánk is egy-egy
vödör borral. Abban az időben kap tunk
otthonról csomagot jó kolozsvári ká posz -
tával. A menzai koszt után ízlett a ha zai, 

s utána a jó bor még inkább. Elfe led tet -
te a bukás szomorúságát, s han gula tunk
rövidesen tetőfokára hágott.

(Előbb azonban el kell mondanom
en nek a kollokviumnak a lefolyását. Aki
elbukott, és újabb vizsgára utasították,
annak tíz korona vizsgadíjat kellett fi -
zetnie, mely a tanár honoráriumát ké -
pezte. A jogbölcselet nem volt sem könnyű, 
sem kedvelt tárgy. Könnyen lehetett a
hallgatót elejteni, ami a vizsgáztató ta -
nár számára könnyen szerzett tíz ko ro -
nát jelentett. Délután három és négy ó -
ra között tűzték ki a mi vizsgánkat, s mi 
már jó ideje szorongtunk a vizs gapad -
ban, szemben az üres katedrával, ide ge -
sen forgatva tankönyvünket, hol az e -
le jét, hol a végét olvasgatva, hátha in -
nen vagy onnan kapunk kérdést. Azt tud -
tuk, hogy tanárunk bejött a kollé gium -
ba, vártuk tehát megjelenését. Elmúlt fél
négy, háromnegyed négy, még öt perc
volt hátra négy óráig. Tanakodtunk, mi -
tévők legyünk, biztosan elfelejtette, hogy 
vizsgára vagyunk kitűzve, szólani kel -
lene. De ki szóljon? Egyik sem vál lal -
ko zott. Végül is én szántam rá ma ga mat
a nagy merészségre. Bekopog tat tam a
kollégium tanári szobájának masszív
tölgyfa ajtaján. Látszott ezen az ajtón,
hogy századokra készült. A tágas te rem -
ben az asztalfőn ült tanárom egy könyv -
be mélyedve. Tisztelettudóan meg áll -
tam, egyet köhintettem, s mikor fel né -
zett, így szóltam:

- Bocsánatot kérek, nagyságos u ram,
a zavarásért. Bátorkodom emlékeztetni 
azonban, hogy három és négy óra kö -
zött kollokvium van kitűzve. Talán el
méltóztatott felejteni?

Kivette zsebóráját, megnézte, még
öt perc híja volt a négynek:

- Menjen csak vissza, nem felej tet -
tem el!

Vállalt missziómat teljesítettem, de
rossz sejtésem támadt. Válasza nem í -
gért semmi jót! Még vártunk vagy két
percet, amikor megjelent. Föladta az el -
sőnek a kérdést, melyre az nem tudott
válaszolni. Kezével intett: második. Sí ri 
csönd. Harmadik, negyedik, ötödik.

- Látják, van még idő, csak két perc 
múlva lesz négy óra... - azzal felállt, s
mi mind az öten elbuktunk.

Engem, mint minden igaz ságta lan -
ság, vérig bosszantott, és bántott taná -
romnak ez az eljárása, mellyel öt em -
ber sorsát ilyen könnyen elintézte.)

Mikor a bor hatása alatt Fritz kér -
kedni kezdett testi erejével, valami ör -
dö gi sugallatra rászóltam:

- Fritz, te nem vagy bátor em ber!
- Mit, én nem vagyok bátor?!
- No, ha olyan bátor vagy, eredj és

verd be Öreg János ablakát!
- Be én bizony, ezzel a vasbottal, né!
Fogta a sarokban álló vasbotot, és

már indult is. Elkísértük a kapuig, ki -
néztünk, az idő már későre járt, az ut -
cán nem láttunk senkit, Fritzet kien ged -
tük és megálltunk. Tanárunk lakása szem -
ben volt velünk, pillanatok alatt hallot tuk
az üvegtáblák csörömpölését. Fritz et meg -
részegítette a siker, és úgy verte be va -
la mennyi ablakot sorra, hogy az abla kok
fenyőből készült szárnyai is berepül tek.

Ötven év távlatából semmi dicsek vésre 
méltót nem találok ebben a hős tettben,
legjobban magamat kell elítél nem, mint
értelmi szerzőt, aki még hoz zá mással
végeztette el ezt a vandaliz must, a do -
log azonban - sajnos - meg történt.

A mámoros éjszaka után, reggelre kel -
ve s kijózanodva, vártuk a rendőrséget, 
majd félve kimentünk az udvarból, ma -
gunk is elrémülve a pusztulás láttán.

Az előadáson dr. Öreg János halott -
sápadtan jelent meg, a távol eső pa dok -
ból csak lopva mertünk feléje pis lan ta -
ni. Abban a félévben azonban jog böl -
cseletből senki meg nem bukott! Én sem,

mert látva, hogy bajunk nincsen, újból
felbátorodtam.

A következő napok egyik délu tán -
ján elmentem tanárom lakására, és mé -
lyen meghajolva kértem bocsánatot, hogy
zavarom, és elmondtam, hogy én va gyok
egyike azoknak, akit azon a reám néz -
ve emlékezetes délutánon elbuktatott. Hi -
vatkoztam arra, hogy apám szegény em -
ber, és én egy félévet veszítenék, kér tem,
adjon módot, hogy újból vizsgára áll jak.
Kegyesen beleegyezett. Így me ne kül tem
meg a bukástól!

Na, még egy epizódja emlékezetes
jogászéletemnek, az, amikor a kö vet ke -
ző év őszén fiákert béreltünk, és a vá -
rostól nagy távolságra eső, híres deb re -
ceni lóversenyre kimentünk, hogy a lo -
vak futtatását végignézzük. Én festői ér -
zékemmel a szép lovakat válogattam ki,
és kis pénzemet a gyümölcsöző haszon 
reményében ezekre tettem. Hamar ész -
re kellett vennem krajcárjaim rohamos
fogyatkozását, és nem maradt más hát -
ra, mint a forró, őszi, kánikulás napon,
a fogadás izgalmában száraz torokkal,
gyalog hazaindulnom, miközben a szebb -
nél szebb fogatok az alföld homokját
felhőkben verték fel mögöttem. Keser -
ves érzés volt, s megfogadtam: többé ló -
versenyen nem játszom, amit meg is tar -
tottam.

- folytatjuk -

Péter Károly jegyzete:

„Görbe ítéletek”
A szomszéd jól összelopta magát: már megint új kocsija van. A férfiak mind

egyformák, a nők pedig bolondok. Minden orvos haszonleső, elvárja a ke nő -
pénzt. A mai fiatalok felelőtlenek. Ahogy látom, ez az em ber nagyon meg van
savanyodva. Cigánynépség vagyunk. Ehhez hasonló mondatokat naponta hal -
lunk, mi több, mi is mondunk.

Amikor beskatulyázunk másokat, vagy előítélkezünk fölöttük, anélkül, hogy
bármit is tudnánk róluk, azt hisszük, hogy birtokában vagyunk az abszolút i gaz -
ságnak. Nem gondolunk arra, hogy csak bemocskoljuk az igazságot, hogy e lő -
ítéletünk egy erőltetett túláltalánosítás rossz terméke. Arra sem gondolunk, hogy
a beskatulyázással és az előítélettel semmit sem nyerünk, de vérig sérthetünk
má sokat.

A beskatulyázás, az előítélet emberéletekbe is kerülhet. Megtörtént, hogy
egy idős férfi feküdt a járdán. Egy előttem sétáló pár halad el mellette, amikor 
elhangzott:

- Részeg disznó!
Engem nagyon dühített, hogy milyen gyorsan és felületesen reagáltak, a nél -

kül, hogy képesek lettek volna a dolog mögé nézni. Megtettem én, amit ők nem 
tettek meg: segítettem az elesetten, majd mentőt hívtam.

„Mások rólad alkotott véleménye nem kell, hogy a te valóságoddá vál jon.”,
mondta Les Brown. Ez ideális védekezés lenne a beskatulyázás el len, de mit csi -
náljunk a közvéleménnyel, amelyik éppen az alaptalan, görbe ítéletekre szom -
jas, mert erre tanította meg az utóbbi huszonöt év görbe politikája?

A nagybányai Teleki
Mag yar Ház és a

Sárospataki Képtár

„Mai
sárospatakiak”

c. kiállítása 2015.
október 11-ig tekinthető 

meg a nagy bá nyai
Teleki Mag yar Házban 

(Minerilor-Thököly
utca, 5-7. szám).

Szeretettel várjuk!

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.
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Hu mor-zsák

Két idős hölgy beszélget :
- Az én  uram 80 éves és egy szál ősz haja sincs!
- Az hogy lehet?
- Tök kopasz!

***
- A feleségemnek van a legrosszabb memóriája a 

világon!
- Miért? Mindent elfelejt?
- Dehogy! Mindenre emlékszik!

***
A falu lelkésze próbálja megtéríteni a falu iszá ko -

sát:
- Nézd, fiam, az alkohol az ördög műve. Vegyünk

egy példát: odaraksz a tehened orra elé egy vödör vi -
zet és egy vödör bort. Szerinted melyikből fog inni?

- Hát... Biztos a vízből!
- Természetesen, fiam. És azt is tudod, hogy miért?
- Persze, atyám! Azért, mert marha!

***
 Szóbeszéd terjed, hogy nem ragad a postai bé lyeg, 

amin Rákosi tetszeleg. Az elvtárs be is megy a pos ta -
hivatalba:

- No, emberek, mi a gond a bélyeggel?
- Rákosi elvtárs, ráköpünk, és nem ragad a borí -

tékra!
 - No, hadd lám...
 Ráköp a hátuljára, odacsapja a borítékra, és a bé -

lyeg menten oda is ragad...
 - Elvtársak, hát ragad ez!
 - Ja... Mi eddig a másik oldalára köptünk...

***
- Szeretlek! - mondja a lány. 
- Akkor szeretkezünk? - így a fiú felcsillanó sze -

mekkel..
- Miért, ha imádsz, akkor imádkozunk?!

***

- Tetszik a vezetékneved - mondja a lány a fiúnak.
Erre a fiú:
- Köszi! De mire észbe kapnál, ez lesz a tied is...

***
Férj az anyósához:
- Anyuka, mondtam, hogy ne beszéljen magá ban.

Utána nem fogja tudni, kitől hallotta azt a sok hü lye -
séget.

***
A róka kérdezi a nyuszit:
- Miért van ilyen rövid füled?
- Mert romantikus alkat vagyok.
- Hmm? 
- Tudod, annyira figyeltem a madarak csi cser gé -

sét, hogy nem hallottam a fűnyírót...

***
Két szomszéd beszélget:
- Uram, hogy néz ki maga!
- Hát elhúzom a függönyt az ablakon!

***
- Miért jók a szegedi csajok?
- Mert nem azt mondják hogy még egyszer, ha -

nem hogy még öccör...

***
Három denevér lóg a gerendán. Egyszer csak az

egyik felül. Egyik lógó társa erre azt mondja a másik
lógónak:

- Nézdd már, ez megint elájult!

***
- Az orvos azt mondta, hogy levegőváltozásra van

szükségem - mondja a skót felesége.
- Szerencséd van! Megfordult a szél - válaszolja

a skót.
***

A bíró szigorúan kérdezi a vádlot tól:
- Hány pofont adott a panaszosnak?
- Egyet.
- De ő azt mondta, ötöt...
- Csak egy volt, bíró úr, de tekintettel a silány test -

alkatára, öt részletben adtam le.

***
- Doktor úr, a bátyám erősen köhög, és láza is van.
- Magas?
- Igen, nálam egy jó fejjel magasabb.

***
Bokszolónak mondja az edzője a meccs kezdete

előtt: 
- Figyelj! Megtaláltam az ellenfeled gyenge pont -

ját. Valahányszor a földre kerülsz, nem védi magát!

***
Két szőke nő utazik a vonatfülkében. Velük szem -

ben ül egy őszes szakállas férfi.
- Te ez nem István király?
- Hülye vagy?! Az ezer éve meghalt!
Kis idő múlva egy férfi lép a fülkébe:
- Helló, István! Hogy vagy? Ezer éve nem lát ta lak!
Erre az egyik szőke:
- Na? Ki a hülye?

***
- Mit bámulsz rajtam, Petike?
- Mondd, néni, te is a szebbik nemhez tartozol?

***
Egy tini sétáltatja pitbullját. Arra jár a székely bá csi. 

Egy darabig tanácstalanul nézi, majd megkér de zi: 
- Te gyermek, e miféle ez? 
- Pitbull, bácsi. 
- Gondoltam es, hogy nem kutya.

***

- Mama, nagymama is jegesmedve volt?
- Igen, ő is.
- És az anyukája is?
- Persze. 
- És az apukája is?
- Ő is.
- És a nagymama nagymamája meg a nagy pa pá ja is?
- Igen. Mi mindig is jegesmedvék voltunk.
  A bocs eltöpreng:
- Márpedig én akkor is fázom!

***
Kocsmában egyik részeg a másiknak:
- Képzeld, tegnap hazamentem, és a feleségemet

az ágyban találtam egy idegennel!
- És, jól behúztál a fickónak?
- Á, dehogy. Gondoltam, megvárom, amíg az asz -

szony összeszűri a levet egy véznább fickóval...

***
A férj vádaskodik a nejére:
- Soha nem voltál hű hozzám!
- Ez nem igaz! Gyakran hű voltam hozzád!

***
- Kisfiam, hozz be legalább öt tányért!
- De miért, mama?
- Mert mondani akarok valamit a papának!

***
- Hogy tudhatod meg, hogy egy nő szűz-e?
- ???
- Felhívod a lakásodra, elé raksz egy újságot, és

kifigyeled, hogy melyik csillagjegy horoszkópját ol -
vassa.

Megőrültél, ilyen
gázárak mellett!
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Ismét díjazott a nagybányai
Bertóti At tila animációs filmje

Megosztott fődíj az erdélyiek Filmgaloppján

Visky Ábel Ro ma nian Sun rise című kisjátékfilmje, és Bertóti At ti la
Mese című animációs filmje kapta az első Filmgalopp ver seny
megosztott fődíját a vasárnap este lezárult 15. Film tett feszten, Ko -
lozsváron. A megosztott díj összesen egymillió fo rint értékű, fel a ján -
lója a Mag yar Média Mecenatúra.

A Filmtett Egyesület idén először hir -
dette meg rövidfilmes versenyét, a Film -
galoppot. Céljuk az volt, hogy fiatal er -
dé lyi és mag yar tehetségeket kutas sa -
nak fel és filmjeiket kiemelt hang súly -
lyal mutassák be az őszi Film tett fesz ten,
a legjobbakat pedig díjjal jutalmazzák.

A Mesét másodszorra díjazta a Nem -
zeti Média és Hírközlési Hatóság Mé di -
atanácsa, legutóbb a 11. Busho legjobb 
mag yar animációs filmjének járó 500
e zer forintos jutalmát kapta tőlük. Ber -
tóti alkotása egyébként idén még a 12.
KAFF (Kecskeméti Animációs Film -
fesztivál) legjobb rövidfilmjének járó
díját is elhozta. A hétperces, digitális a -
nimációval készült – a 2015. évi KAFF- t
támogató Alexandra Kiadó véleménye 
szerint „ötletes, humoros, látványos és
nagyon szerethető” film Danyiil Ha -

rmsz, az orosz abszurd irodalom egyik
alkotójának írását és egyben a rendező
egyik kedvenc gyerekkori meséjét dol -
gozza fel. Bertóti így nyilatkozott egy
interjúban róla: „Rendkívül hálás ala -
panyag, a történet fergeteges humora e -
leve filmre kívánkozott, a benne meg -
je lenő sodró lendületű abszurd mesék,
a gyermeki képzelet korlátlan áradása,
illetve a valóság és a fikció keveredése
izgalmas képi megoldásokra adott le -
hetőséget.”

A Filmgalopp közönségdíját a 12 ve -
títési hely színen – így Nagybányán –
beér ke zett szavazatok alapján szintén a 
Ro ma nian Sun rise nyerte el. A díjat a
ren dező távollétében a film operatőre,
Kürti István vette át a Parkoló című ma -
gyarországi film vetítése előtt a ko lozs -
vári Győzelem mo ziban. 

A vasárnap esti zárógálán vette át
Balogh Zsolt filmrendező, egyetemi ta -
nár is a fesztivál életműdíját, a Sár ga Csi -
kót, amelyet azok a szak em be rek kap -
hat nak meg, akik sokat tettek az erdé -
lyi filmezésért. A trófeát a bu karesti Ba -
lassi Intézet biztosította. A Budapesti Ba -
lázs Béla-díjas filmren dező a Sapientia 
Erdélyi Mag yar Tu dományegyetem ko -
lozsvári fotó, film, média szakán ren de -
zést, drama tur gi át és színészvezetést ta -
nít szinte mi n den évfolyamon.

A Filmtettfeszt programját idén 12
városban vetítették. (kronika.ro)

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!

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!

Földet vásárol a Sapientia, bérbe
adja leendő agrármérnökeinek
Erdőket és mezőgazdasági területeket vásárol a Sapientia A la -

pít vány, majd kedvezményesen bérbe adja a Sapientia Erdélyi Ma -
g yar Tudományegyetem (EMTE) keretében Sepsiszent györ gyön i -
dén induló agrármérnöki szakon végzett fiataloknak.

Kató Béla református püspök, az
ala pítvány kuratóriumának elnöke ar -
ról be szélt, segítik a fiatalokat, hogy el -
kezdhessenek gazdálkodni, fel hasz -
nál va a négy év alatt szerzett elméleti
és gyakorlati tudást.

A Sapientia Erdélyi Mag yar Tu do -
mányegyetemet fenntartó alapítvány
el nöke úgy fogalmazott, aki a sep si -
szent györgyi egyetemet elvégzi, „o -
lyan gazdaságot kell tudjon vezetni,
amiből megél, és még néhány em ber
számára megélhetést biztosít”. Mint
mondta, a földeket és az erdőket az a -
lapítvány nevében vásárolják, azokat
nem lehet eladni, de a frissen végzett
agrár mér nö köknek kedvezményesen
bérbe adják, tehát mire elvégzik az e -
gyetemet, várja őket egy lehetőség, a -
mit ki kell tudj a nak használni.

Kató Béla kifejtette, azt szeretnék, 
ha több faluban elindulna két-három
ha sonló jellegű mintagazdaság. Az a -
la pítvány elvárása szerint az agrár kép -
zésnek gyakorlatközpon tú nak kell len -
nie, az itt végzett fiata lok nak, az er dők 
és földek bérbeadásán kí vül további tá -

mogatást is biztosítanak, például hitel -
rendszert vagy mezőgaz da sági gépek 
kölcsönzését is meg ol da nák.

Az alapítvány vezetői abban bíz -
nak, hogy adományokból is gyara pí -
tani tud ják a föld- és erdőtulajdont,
hiszen a mint a püspök megfo gal maz -
ta, „a történelem során sem vásárlás
útján gyarapodott az egyhá zak vagyo -
na, hanem adományokból”. Er dély -
ben sok egyedülálló, idős em ber él, a -
ki azon gondolkodik, mi lesz a va gyo -
nával, nagy eredmény lenne, ha ezek
a földek megmaradnának a közösség
tu laj donában, nem válnának eladók -
ká – ma gyarázta Kató Béla.

Az idén újraalakult erdélyi mag yar
nyelvű agrárképzés hallgatói négy év 
múlva végeznek, az alapítvány kura -
tó riuma pedig abban bízik, hogy ad -
dig sikerül megalapozni az erdő- és
föld va gyont. Az első húsz hektár már 
meg van, azt a bikfalvi származású, Ko -
lozs váron élő Si mon Katalin nyug dí -
jas ta nár ajánlotta fel a Sapientia A -
lapít vány nak

(kronika.ro)

Magyarveszélyt vizionál
a román hírszerzés

Romániában a globális szinttel arányosan, tehát nem jelentősen
növekedett a terrorfenyegetettség, a mag yar önrendelkezési tö rek vé -
seket pedig a szélsőséges megnyilvánulásokkal foglalkozó kate gó -
riába sorolják – derül ki a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 2014-es
tevékenységéről szóló jelentésből.

A jelentésben – anélkül, hogy konk -
rétan megneveznék Magyarországot
vagy a romániai mag yar közösséget –
az országban zajló külföldi hírszerzési
tevékenységi területek között meg em -
lítik, hogy ezeknek részét képezi egy má -
sik ország részéről „az ország területén 
élő nemzettársak közössége és ezek fő
szervezetei fölötti ellenőrzés mege rő sí -
tése.”

A továbbiakban – egyéb területek
mellett – sor kerül az „etnikai szélső sé -
gesség” megtárgyalására is, ebben a ka -
tegóriában pedig gyakorlatilag kizá ró -
lag mag yar vonatkozású témákat tár gyal.
A jelentés megállapítja: az auto nó mi -
a párti diskurzus megerősödött és nyíl -
tan követeli ezen óhaj megvalósulását.
Emellett, miközben külföldön Buka -
rest magyarellenes politikájára igyekez -
nek felhívni a figyelmet, belföldön a
„szé kely” etnokulturális identitás „ag -
resz szív kihangsúlyozása” zajlik. A do -
kumentum kitér arra is, hogy a román
állami intézmények fellépése nyomán
csökkent a hungarista szellemiségű cso -
portok tevékenysége.

„Egyes szomszédos államokbeli hi -
vatalosságok/diplomaták folytatódó e -
rő feszítései, hogy bevonják nem zet tár -
saik közösségét az anyaország érde ke -
i nek támogatásába, továbbra is befo lyá -
solja a nemzeti kisebbség helyzetét, a re -

leváns eredmények hiányát ugyan ak -
kor a régió román közössége nemzeti
önazonosságának megőrzése is jelzi.”

A jelentés többek között arra is ki -
tér, hogy „a regionális és globális ge o -
politikai fejlemények” nyomán inten -
zívebbé vált a külföldi titkosszol gála -
tok tevékenysége Románia területén, és
ezek célja egyebek mellett negatívan
befolyásolni a döntéshozatalt, „az alkot -
mányos értékeket és a nemzetiségek e -
gyüttélésének légkörét”.

A jelentés egyébként megállapítja:
Romániában nem növekedett a glo bá -
lis átlag mértékénél jobban a terrorfe -
nyegetettség szintje, ezért nem indo kolt
a készültség növelése. Az iszlamista
fundamentalizmus kapcsán meg jegy -
zi: az kevésbé érinti a társadalomba in -
tegrálódott, őshonos romániai iszlám
közösséget, a frissen áttértek, valamint
az országban ideiglenesen – például di -
ákként – tartózkodó muzulmánok kö -
rében viszont nagyobb népszerűséget
aratnak az iszlamista eszmék. A je len -
tés ből az is kiderül: 2014-ben 15 szá za -
lékkal nőtt a bíróságok által enge dé lye -
zett lehallgatások száma, tavaly 44 759 
esetben alkalmazták ezt a gyakorlatot.
Ebből 2 762 esetben nemzetbiz tonsá -
got érintő ügyben történt a lehallgatás,
a többi korrupciós esetekhez kap cso -
lódott – írja a kronika.ro. (erdely.ma)



Vizet talált a Marson
a NASA

Folyékony halmazállapotú víz van
a Marson - jelentette be a NASA. Ezt
igazából évtizedek óta sejtették, de
most bizonyosodott be. A tudósok
2010-es, a Mars Re con nais sance Or bi -
ter (MRO) felvételein szereplő 5 méter 
széles, és több mint 100 méter hosszú
sötét foltokat elemeztek, és a fény visz -
szaverődések alapján arra jutottak, hogy
hidratált sókat tartalmaznak. Ezek meg -
jelenését pedig valószínűleg folyékony 
víz okozhatta - összegez a 444.hu. Azt
még nem tudják, mi a víznek a forrása,
de felszín alatti jégből, sós forrásokból
vagy a Mars atmoszférájából származó 
kondenzből is fakadhat. A folyékony
víz alakította felületekről a Guard ian
közölt látványos fotókat. Ennek fé nyé -
ben a kutatók azt sem zárják ki, hogy
az élet valamilyen formája - pl. bakté -
riumok - megtalálható legyen a Mar -
son. (Guard ian)

Üzembe helyezik
Franciaországban a világ 

legerősebb lézerét
Párizs mellett rövidesen a kutatók

szolgálatába állhat az Apolló tudomá -
nyos kutató lézer, amely a világ leg -
erő sebb lézere lesz, a Nap által Földre
juttatott energia egy harmincadára lesz 
képes, amikor eléri a teljes kapacitást.
A jelenlegi lézerek kapacitásának öt -
szö rösére, azaz öt petawatt teljesít -
mény re lesz képes az Essonne megyei
Paris-Saclay nevű tudományos klasz -
terben kedden bemutatott új lézer. Ez a 
teljesítmény megegyezik a Föld által
kapott napenergia egy harmincötöd ré -
szével. A francia Nemzeti Tudomá -
nyos Kutató Központ (CNRS) a fran -
cia atomenergia-bizottsággal közösen
dolgozik a programon, és tovább fej -

lesztenék a lézert 10 petawattig. “Re -
mé nyeink szerint az Apolló révén ered -
ményeket érhetünk el a fizikai alapku -
tatásokban, és szélsőséges körülmé -
nyek között lévő jelenségeket is ta nul -
mányozhatunk, mint a csillagok” -
mondta Francois Amiranoff, a terv
egyik vezetője. “Olyan szélsőséges fel -
tételeket figyelhetünk meg (nagyon ma -
gas hőmérséklet, nagyon magas nyo -
más), amelyeket laboratóriumban nem
lehet előállítani. A föld felszíne alatt
6,26 méterre lévő Apolló négy nagy
teremből áll, amelyek felülete 4000
négyzetméter. A lézert magában fog la -
ló terem 750 négyzetméteres. A lézer
egy része már ma is működik, teljes
egészében 2016 közepére készül el, és
2016 végén kezdődhetnek a mérsékelt
teljesítményt igénylő kísérletek. A léte -
sítményen kívülálló tudósok 2018-tól
vehetik igénybe a lézert. Szeptember
kö zepén egy másik tudományos pol -
gári célú lézert helyeztek üzembe Gi -
ronde megyében, a PETAL-t. Az Apol -
ló üzembe helyezése után számos kér -
dés megoldására kívánják felhasz nál -
ni, mint az atomhulladékok kezelésére
(a radioaktivitás időtartamának csökken -
tése), orvosi képalkotásra, illetve su -
gár kezeléshez használt berendezések
fejlesztésére. (mti)

Mag yar fotós nyerte
a Zooms 2015 nagydíját

Pörneczi Bálint mag yar fotós nyer -
te a rangos Zooms 2015 nagydíjat - írja 
a mno.hu. A Mag yar Nemzet és az
AFP hírügynökség korábbi fotósát a
legrégebbi francia fotós magazin, a
Photo főszerkesztője, Agnes Grégoire

jelölte a díjra röszkei riportútján ké -
szült Figurák című önálló portréso ro -
za tával. (Franciaország tíz fotós maga -
zinjának főszerkesztői egy-egy foto -
grá fust ajánlottak a díjra.) Pörneczi
Bá lint az mno.hu megkeresésére el -
mondta, különösen bátor volt az őt a
díjra jelölő Grégoire választása, mert a
Figurák esetében olyan sorozatról van
szó, amely nem fényképezőgéppel ké -
szült, és a díj történetében most először 
fordult elő, hogy telefonnal dolgozó
fo tós nyerte a zsűri nagydíját. Pörneczi 
a díjjal pénzjutalmat nem kapott, de
rögtön két kiállítást is szerveztek neki:
egyet Párizsban a Sa lon de la Photón,
egyet pedig Kiotóban, szintén egy fotó-
és fotótechnikai kiállításon. (mno.hu)

Indulhat az űrbányászat!
A vártnál hamarabb, akár tíz éven

be lül elkezdődhet az aszteroidák bá -
nyá szata. Az első kísérletek már meg -
kez dődtek. A Plan e tary Re source nevű 
cég a közelmúltban már el is indította
első, kísérleti szondáját a nemzetközi
űrállomásról. Az aszteroida-bányá szat -
ra létrehozott cég tervei szerint az el -
következő években újabb és újabb szon -
dák indulnak majd az űrállomásról,
egy re nagyobb tervekkel. A most útjá -
ra indított űrszonda, az Arkyd 3 Ref -
light (A3R) feladata, hogy tesztelje az
irányító szoftvereket. Idén év végén in -
dul útjára az A6U, amely már olyan
mű szereket is visz magával, amely a
nyersanyagok detektálására alkalmas.
Chris Lewicki, a cég alapítója szerint a
következő évtized közepére már képe -
sek lesznek az aszteroidákból vizet ki -
nyerni, és ebből üzemanyagot előállí -
ta ni. Lewicki szerint az emberek haj -
lamosak túlbecsülni azt, ami a követ -
ke ző évben várható, és alábecsülni azt,
ami tíz éven belül bekövetkezik. A cég
alapítója szerint a víz kinyerése nem
különösebben bonyolult vagy drága el -
járás. Az űrszondák ma is rutin sze rűen
képesek a vizet azonosítani, a feladat
csupán annyi, hogy a kőzeteket ki kell
emelni az aszteroidáról, és hagy ni kell, 
hogy a jégből a nap vizet olvasszon. A
fő cél az aszteroidán ta lál ható ritka fé -

mek kibányászása, amely ből a Földön
kevés van, de a high-tech iparágakhoz
nélkülözhetetlenek. Bár a tervek ambi -
ciózusak, a jog még messze el van ma -
radva a szabályozással. Az 1967-ben
megkötött Külső Űr Egyezmény nem
en gedélyez semmi ilyen tevékeny sé -
get. Lewicki azonban optimista, és jog -
gal. Látva a téma aktualitását, az ame -
rikai kongresszus nemrégiben napi -
rendre vette az aszteroida-bányászattal 
kapcsolatos jogok tisztázását – írja az
ugyvedipraxis.hu. Az űrrel kapcsola -
tos jogok tisztázása közel sem egy sze -
rű, hiszen katonai és gazdasági, vala -
mint politikai érdekek sokasága üt -
közik. Ráadásul a feltörekvő országok, 
így Brazília, In dia, és Dél-Afrika, de
még Nigéria is ambiciózus űrprogram -
mal rendelkezik. Az Európai Unió
2006-ban elkezdte egy űrkódex kidol -
gozását, ám a szerződéstervezet nem
járt sikerrel a sokféle érdek össze egyez -
tethetetlensége miatt. Az EU végül be -
lement abba, hogy az ENSZ nem az ő
tervezetüket fogadja el, hanem megin -
dul egy másik szöveg kidolgozása a
szervezeten belül. Ez pedig igen lassú
folyamat. Napjainkban azonban nem -
csak az aszteroida-bányászat sláger té -
ma, hanem az űrkutatás számos más
ága is. A NASA Mars expedíciót ter -
vez, és Kína komoly vetélytársa lett az
amerikaiaknak. Ennél is érdekesebb,
hogy az űr felfedezésében napjainkban 
már egyre nagyobb fantáziát látnak a
magáncégek is. Ma már legalább egy
tucat magántársaság tervezi az aszte -
roida-bányászatot, és többen közülük
már fizikailag is az űrben vannak. Egy -
re népszerűbb az űrutazás a tech-óriá -
sok között is. Az Am a zon alapítója,
Jeff Bezos külön céget alapított az űr -
kutatásra. Tervei szerint a Blue Or i gin
nevű vállalkozás öt éven belül már em -
bereket juttat majd az űrbe. A Google
által is támogatott Space X társaság új -
rahasznosítható rakétákon dolgozik. A
Vir gin Ga lac tic célja pedig az első ma -
gán űrtársaság megalapítása. A Bige -
low Aero Space saját űrállomás létre -
ho zásán dolgozik, a NASA-val együtt -
mű ködve. 
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kapu ...; Cronin regénye. 65. Etnakrá -
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mérő szerkezet. 41. Homályos. 43. Jól
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Indíték. 51. ... In Eng land (Elton John).
53. Csillagtúra. 56. Olasz autómárka.
57. Fundamentum. 58. Paripa. 60. Pót -
mama. 62. ... McBain; amerikai író.
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A pákozdi csatától a
vadnyugatig - Xántus
János kalandos élete

Xántus János néprajzkutató, akadémikus, a budapesti állatkert
első igazgatója százkilencven éve, 1825. október 5-én született. Mun -
kásságának eredményeit a néprajztudomány, a muzeológia, a ter mé -
szettudomány és a geográfia is számon tartja.

A Somogy vármegyei Csokonyán
született. Görög felmenői a 15. szá zad -
ban telepedtek le Erdélyben, a család a
Székelyföldről költözött át a Dunán -
túl ra. Apja, Xántus Ignác a Széchenyi
család Somogy vármegyei birtokainak
jogi ügyintézője, 1828-tól Somogy vár -
megye főügyésze volt. Fia a gimná zi um
első évét a győri bencés gimná zium -
ban végezte, majd Pécsre került a püs -
pö ki líceumba. Jogi stúdiumait Pécsett
abszolválta, majd 1847-ben Pesten tett
ügyvédi vizsgát. Az 1848-as forra da -
lom idején nemzetőrnek állt, harcolt a
pákozdi csatában is. 1849 februárjában 
elfogták, a világosi fegyverletétel után
büntetésként a császári hadseregbe so -
rozták, ahonnan az első adandó alka -
lommal megszökött. 1850-ben Lon don -
ba ment, de kilátástalan helyzete más fél
év után továbbűzte Amerikába.

A „korlátlan lehetőségek hazá já ban”
változatos életet élt, számos meg pró -

báltatást kellett elviselnie. Volt újság ki -
hordó, matróz, boltossegéd, könyv keres -
kedő, zongoratanár, gyógyszerész, nyelv -
tanár, kubikos. A hadsereg egyik nyu -
gaton portyázó alakulatában szolgálva
jutott el a Sziklás-hegységen túlra, ké -
sőbb részt vett a transzkontinentális vas -
út nyomvonalának kijelölésében, az Ar -
kan sas folyó forrásvidékének feltérké -
pezésében. In di ana állam területén to -
pográfiai felméréseket végezve állat- és
növénytani anyagot gyűjtött, majd me -
te orológiai megfigyeléseket végzett a
Csendes-óceánon. Amerikában vált elis -
mert természetrajzi gyűjtővé.

Családja 1856 elején Csokonyáról
Győrbe költözött, ezért Amerikából ide
küldte leveleit. Ezeket Prépost István
hírlapíró – a szerző jóváhagyásával –
kö tetbe foglalta, és 1858 nyarán Le ve -
lek Éjszakamerikából címmel Pesten
kiadta. 1858 őszére elkészült az Utazás 
Kalifornia déli részeiben című művé nek

kézirata is, amely 1860 elején hagyta el 
a nyomdát. Karl May (avagy May Ká -
roly) is lelkes olvasója volt, és a le gen -
da szerint levélben kérte Xántust, hogy 
róla mintázhassa Old Shatterhandot,
Winnetou sápadt arcú barátját. A győri
Xántus János Múzeum őrzi azt a Hen -
ry-karabélyt, melynek ezüstözött zárbo -
rító lemezébe a John Xantus nevet vés -
ték, de gyártási jelzés nem található raj -
ta. A regényben Old Shatterhand a ké -
szítőtől, Mr. Henrytől kapta a fegyver
első példányát, úgyhogy nem zárható
ki, hogy a karabély prototípusáról van
szó. Az előagytáras ismétlőfegyvert a
déliek „átkozott jenki puskának” hív -
ták, mert „csak vasárnap töltötték meg, 

és egész héten lőttek vele”.
Xántust publikációi, állat- és nö vény -

tani gyűjtőmunkája elismeréséül a Ma -
g yar Tudományos Akadémia 1859 de -
cemberében levelező tagjává válasz tot -
ta. Az önkényuralom enyhülése után,
nemzeti hősnek kijáró tisztelettől ö vez -
ve 1861-ben érkezett vissza Győrbe, a -
hol a vármegye a törvényhatósági bi -
zottság tiszteletbeli tagjává választotta. 
A Győri Közlönyben megjelentek nyu -
gat-mexikói utazásairól írott levelei.
1862-ben ismét New Yorkba utazott. Út -
jának egyes állomásairól színes tudó sí -
tásokat küldött a győri lap számára Le -
velek külföldről címmel. 1862 decem -
be rében kinevezték amerikai konzul -
nak Mexikó egyik kikötővárosába, Man -
zanillóba; állásából 1863 júliusában fel -
mentették, ezután hajóbiztosítási ü gy -
nökként tevékenykedett. Ekkor vette
kézhez Rómer Flóris levelét, melyből
megtudta, hogy megválasztották a pes -
ti állatkert szervező bizottsága elnö ké nek.

1864-ben tért haza. Megromlott e -
gész sége miatt Ótátrafüredre utazott
gyógy kezelésre, majd erdélyi körútján
meglátogatta rokonait. Megírta a  Ma -
gyar gőzhajózás érdekében című ér te -
kezését, mely a Győri Közlönyben je -
lent meg négy részben. Barátaival egy
új kaszinó létrehozásán fáradozott, és
Győri Lapok címmel újságalapítás gon -
dolata is foglalkoztatta, de a városi ha -
tóság egyiket sem támogatta. 1865 ő -
szén Pestre költözött, s 1866-ban ki ne -
vezték a pesti állatkert első igazga tó já -
nak. 1868 végén Eötvös József kul tusz -
miniszter támogatásával kelet-ázsiai
gyűj tőútra indult, hazatérése után gaz -
dag természettani és néprajzi anyaggal
gyarapította a Mag yar Nemzeti Mú ze -
um gyűjteményét. 1872. március 5-én
a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya
igazgatóőrének nevezték ki, e tisztsé gé -
ben egy önálló néprajzi múzeum meg -
alapításán fáradozott.

Alapító tagja, később alelnöke volt
a Mag yar Földrajzi Társaságnak, elnö -
ke, majd tiszteletbeli elnöke a Mag yar
Néprajzi Társaságnak.

Munkásságának eredményeit szá mon
tartja a néprajztudomány, a muzeo ló -
gia, a természettudomány és a geog rá -
fia. Kiemelkedő szerepet játszott a Nép -
rajzi és az Iparművészeti, valamint a
Mag yar Természettudományi Múze um 
létrejöttében.

Xántus János elborult el mével, 1894.
de cem ber 13-án hunyt el Budapesten.
Hamvait a Kerepesi temetőben he lyez -
ték örök nyugalomra. 1951-ben Győ rött
múzeumot neveztek el róla, 2000-ben
a nevét viselő budapesti idegen for gal -
mi középiskolában felavatták mell szob -
rát, Domonkos Béla szobrászművész
alkotását. (mult-kor.hu)

Kossuth pipája, Damjanich karosszéke -
rendhagyó kiállítás nyílt Aradon

Az Arad megyei múzeumban kiállítást nyitottak csütörtök dél -
után az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tárgyi emlé ke i -
ből. A kiállítás vasárnapig 9-17 óra között látogatható az Arad
megyei múzeum második emeletén.

A múzeum négy termében beren -
dezett, állandónak szánt kiállításon o -
lyan ritkaságok láthatók, mint Kos suth
Lajos pipája, a vértanú tábornokok e -
gyikének, gróf Leiningen-Westerburg 
Károlynak a szívurnája, Damjanich
János vértanú tábornoknak a mankója 
és összecsukható karosszéke, vala mint
annak a szekérnek néhány darabja, a -
melyen 1849 október hatodikán a tá -
bor nokokat a vesztőhelyre vitték. A ki -

állított tárgyak annak az Erek lye mú -
zeumnak a gyűjteményébe tartoznak,
amely egy 1867-es felhívás nyomán,
or szágos gyűjtés eredményeként jött
lét re Aradon. Az 1893. március 15-én 
megnyitott múzeum gyűjteménye a
szabadságharc vértanú tábornokainak 
a személyes tárgyai mellett több mint
17 ezer tárgyi emléket és doku mentu -
mot tartalmaz. A budapesti Nemzeti Mú -
zeum valamint a Hadtörténeti Intézet

és Múzeum 1848-49-es gyűjteménye
után az aradit tekintik a korszak leg -
jelentősebb gyűjteményének.

A kiállítás túlélte a román közi gaz -
ga tás bevezetését, és a második világ -
háborút, csak 1956 után kezdték foko -
zatosan ritkítani, mígnem 1974-ben, Ni -
colae Ceauşescu kommunista diktátor 
személyi kultuszának megerősö dé se -
kor a raktárak mélyére száműzték. Az 
Ereklyemúzeum anyagát az aradi mú -
zeum szakemberei 2009-ben és 2010-
 ben a szegedi Móra Ferenc Múze um -
mal és a Budapesti Hadtörténeti Inté -
zettel és Múzeummal európai uniós
támogatással katalogizálták, restau rál -
ták és foglalták gyűjteménybe.

„Most léptünk a normalitás útjára. 
A kiállításmegnyitó jó példa arra, hogy
Aradon, az Európa kulturális fővá ro -
sa címre pályázó városban tényleges
a kölcsönös tisztelet” – mondta Bog -
nár Levente, Arad alpolgármestere a
megnyitón. A rendezvényen jelen lé vő
Gheorghe Falca aradi polgármester
azt hangsúlyozta, hogy az Ereklye mú -
zeum közkinccsé tétele „magától ér -
tetődő esemény”, és a szabad ság har -
cosoknak minden körülmények között
kijár a tisztelet. Pe ter Hügel múze um -
igazgató szerint régi adósságot tör lesz -
tett az intézmény a kiállítás megnyi -
tá sával. Megígérte, hogy további tár -
gyakat is közszemlére tesznek, és to -
vábbi helyiségeket is a tárlat rendel -
kezésére bocsátanak.

Az Ereklyemúzeum anyagából szer -
vezett kiállítás keddtől vasárnapig lá -
togatható az Arad me gyei múzeum má -
sodik emeletén. A múzeum egyelőre
nem tud ma g yar nyel vű tárlatvezetést 
biztosítani. (mult-kor.hu)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

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

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

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Okosító ételek a tojástól a dióig
Ha közeleg a vizsgaidőszak, egyél sok lazacot! Eláruljuk, hogy

mitől leszel még okosabb, ráadásul a csoki-nassolásról sem kell
lemondanod.

(Folytatás előző lapszámunkból)
Keresztes virágúak: A brokkoli, ahogy más keresztes virágú zöldségek mint 

a karfiol és káposzta, tele vannak C vitaminnal és más antioxidánsokkal, ame -
lyek segítenek megvédeni a sejteket a szabadgyökök okozta károsodásoktól. A
szabadgyökök mennyiségileg sokkal nagyobb számban vannak jelen az agyban,
mint bárhol máshol a testben, mivel az agy rengeteg energiát használ fel a mű -
ködéséhez szükséges folyamatokban. A Harvardi Orvosi Egyetem tanulmánya
megállapította, hogy azon nők agya, akik hetente többségében ilyen zöldségeket
fogyasztanak, 1-2 évvel „fiatalabb”, mint hasonló korú társaiké. 

Egyél belőle: heti 3-5x. 
Fűszerek: Bizonyos fű -

sze rek, mint a fahéj és az ore -
gánó, erős antioxidáns tulaj -
donságokkal bírnak. A fahéj
segít a vérnyomás csökken -
tésében, javítja a vér cukor és
az inzulin közlekedését, áram -
lását a testben, így a sejtek
könnyeb ben jutnak „élelem -
hez” és hatékonyabban tud -
ják azt hasznosítani. 

Egyél belőle: naponta. 
Dió: A dió gazdag fehér -

je, E- és B6-vi ta min forrás,
valamint van benne bő ven ALA (alfa-linolénsav – omega 3 zsírsav típus), ame -
lyet testünk átalakít DHA-vá, így segítve az idegsejtek egészségét. A Har vard
Egyetem kutatói idős patkányokon végzett kísérlete alatt a patkányokat 2, 6 és
9%-os diótartalmú ta kar mánnyal etették és arra a következtetésre jutottak, hogy
bizonyos típusú agyi öregedési markerek, valamint a kognitív és motorikus de -
ficitek is pozitív válto zást mutattak a magas diótartalmú diéta következmé nye -
képpen. De ha ez nem elég meggyőző, akkor talán az, hogy egy gyümölcs,
amely úgy néz ki mint az emberi agy, csak jó kell legyen... 

Egyél belőle: naponta fél maréknyit. 
Teljes, illetve teljes kiőrlésű gabonák: Ezek a gabonafélék magas rosttarta -

lommal, E-vitaminnal járulnak hozzá a szív és érrendszer egészségéért, melynek 
funkciója a vér áramlásának fenntartása az egész testben. Ezen túlmenően a
rostok segítenek szabályozni a glükóz beáramlását a vérbe. A glükóz az agy sej -
tek (ahogy minden más sejtnek is) fő üzemanyagforrása, ezért fontos a glü kóz-
 szintet folyamatosan egy bizonyos szinten tartani a szervezetünkben, hogy meg -
felelő teljesítményt tudjon produkálni az elménk nap mint nap. 

Egyél belőle: naponta. 
Sovány marha hús: Nagyon gazdag B12 vitaminban, vasban és cinkben, az

egyik legjobb táplálék amit az elméd kaphat. A vitaminok és ásványi anyagok,
melyek megtalálhatóak a húsban bizonyítottan segítik az agyat egészséges mű -
ködésében. Fontos tudni, hogy a vashiány befolyásolhatja a mentális teljesít -
ményt. 

Egyél belőle: hetente 2x. 
Joghurt és tej: A D-vi ta min fontos szerepet játszik az agyfejlődésében és a

működésében, ahogy számos más testi funkcióban is. D-vitaminban gazdag táp -
lá lék a tej és a joghurt. Amerikai táplálkozási szakértők napi 1000 NE-nyi (nem -
zetközi egység) D-vitamin bevitelét javasolják. Egy csésze jó minőségű tej vagy
joghurt kb. 100 NE D-vitamint tartalmaz. 

Egyél belőle: naponta. 
Víz: Igyál bőven vizet! Az agy térfogatának kb. háromnegyede víz, ezért na -

gyon fontos, hogy hidratáld, így segíted az elmédet, hogy folyamatosan a csú -
cson teljesítsen. 

Fogyaszd: 30ml/testtömeg kg. 
                  Fekete Boglárka (Transindex)

Jönnek a
profilvideók a

Facebookra
Hamarosan nem csak profilképet,

hanem rövid, ismétlődő videókat is
feltölthetünk a Facebook-profilunkra 
- jelentették be a közösségi oldal
blogján megjelent posztban. A pro -
fil képeket is másképpen lehet majd
használni: a Facebook azon is dol go -
zik, hogy beállíthassunk automatikus 
profilkép-cseréket különböző külön -
le ges eseményekre. “Olyan lesz,

mint egy vizuális állapotfrissítés” - írták. A profiloldal tetejére egy szerkeszthető 
mező érkezik: itt állíthatunk be láthatóságot, kiemelhetünk fotókat vagy életrajzi 
adatokat. A mobilfelületet is kissé módosították: a profilkép-mező középre köl -
tözik és nagyobb lesz. (transindex)

 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 szeretett édesanyánk,
nagymamánk és dédmamánk

PAPP ZSUZSANNA,
2015 október 5-én, életének 84-

 ik évében visszaadta lelkét Terem -
tő jé nek. Nyugodj békében édes
anyu kám, aranyos mamikánk!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Sírod körül harc volt, hadnép
ro hant, / vad ütközetben reszketett a
hant. / Féltél, anyám? és gondoltál-e
rám? / Te nem féltél, csak féltettél,
anyám”

Ezúton fejezzük ki részvétünket
Vlaicu Zsuzsa tanárnőnek szere -
tett édesanyja

PAPP ZSUZSANNA
elhunyta felett érzett mély fáj dal má -
ban. Együttérzéssel, Ilonka és Szidi

A szamosardói Általános Iskola
tantestülete együttérzéssel
osztozik Vlaicu Zsuzsa tanárnő
fájdalmában, édesanyja

PAPP ZSUZSANNA
elvesztése miatt.

A Németh László Elméleti Líce -
um közössége őszintén együtt érez
Vlaicu Zsuzsával és osztozik édes -
anyja,

PAPP ZSUZSANNA

elvesztése okozta mély fájdal -
má ban.

Mély együttérzésünket fejezzük
ki a gyászoló családnak

MAZALIK ALFRÉD

volt parlamenti képviselő kollé -
gánk elhunyta felett érzett fájdal -
má ban. Nyugodjék békében!

Az RMDSZ parlamenti csoportja

   
MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk arra az
egy évvel ezelőtti napra, amikor a
sze retett férj, édesapa, após és
nagy apa

MISKOLCZI MIHÁLY
örökre itthagyott bennünket.
Szerető felesége, gyermekei és

u nokája.

Könnyes szemmel emlékezünk,
10 éve annak a szomorú napnak,
ami kor a drága 

KISS JÓZSEFNÉ
szül. Joó Ágnes

örökre itthagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi a

család.

Október 9-én lesz egy éve annak
a szomorú napnak, amikor a drága
fe leség, édesanya, anyós, nagy ma ma
KOVÁCS ERZSÉBET KLÁRA

(CSUDI)
jóságos szíve megszűnt

dobogni. Emléke legyen áldott,
nyugalma le gyen csendes. Férje
Bandi, fia Lóci, menye Laura és
unokája Dórika.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

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

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

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

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

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

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

Email: dludovicus@gmail.com.

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb október 13-án, 17.30
órai kezdettel!

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

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Október 12-én, hétfőn délután is szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

VÁSÁROSNAMÉNY
október 14-én

0747017580 (Csoma Bea)

Kirándulás Kárpátaljára!
Régi/új útitársaink figyelmébe a jánl -

juk októberi Kárpátalja-túránkat!
Még van egy szabad helyünk!
Kér jük, MI E LŐBB jelezze csatla ko -

zási szándékát!
Időpont: október 16-19., péntek reg -

geltől - hétfő estig.
Útvonal: Nagybánya - Akna szla ti -

na - Visk és környéke - Nagyszőlős -
Nagymuzsaly - Szerednye - Ungvár és
környéke - Nevicke - Beregszentmikós 
- Vereckei-hágó - Fülöpfalva - Gem -
ba-hegy - Munkács - Beregszász.

Idegenvezető: Bíró András.
Érdeklődni lehet a Teleki Házban!

A csapat tagjait szeretettel vár juk
október 12-én, hétfőn este 19 órára
MEGBESZÉLÉSRE!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

TÁRSKERESŐ – 51 éves káros
szenvedélyektől men tes független fér -
fi, keresi korban hozzáillő társát. Te le -
fon: 0742-849875.

Megalakulása
25 éves évfordulójának
megünneplésére készül

a nagybányai
gróf Teleki Sándor

cserkészcsapat!
ö

FOTÓKIÁLLÍTÁS
NOSZTALGIAEST

ÜNNEPÉLYES
FOGADALOMÚJÍTÁS,
FOGADALOMTÉTEL

ö
2015. október 23-25.,

péntek-vasárnap
(részletek hamarosan)
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FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA 

BL-pont a Nagybányai
Minaurnak 

A gyengén indított mérkőzés második félidejében összerázódva,
31-31-es eredménnyel mentett pontot a Nagybányai Minaur a ven dég 
Kadetten Schaffhausen el len a férfi kézilabda-Bajnokok Ligá ja
csoportkörének harmadik fordulójában. 

Az Országos Korrupcióellenes Ü -
gyész ség (DNA) által alig pár napja ki -
robbantott sikkasztási botrány terhe a -
latt pályára lépő nagybányai együttes
védelmén viszonylag könnyedén átju -
tott a D jelű hatosban sereghajtó svájci
gárda, csupán a kapus, Tatai Péter állt
vasárnap is a helyzet magaslatán. Ő volt
az, aki a szünet utáni mentéseivel hoz -
zá járult az ekkor már jóval összesze -
dettebb Minaur feléledéséhez, és a haj -
rá nyílt sisakos küzdelmében még a
győzelem lehetőségét is megadta a csa -
patnak, de a román bajnok utolsó ak ci -
ó ja kapufával ért véget.

Maradt tehát a döntetlen és az ezzel
járó egy pont, amelynek követ kezté ben
a nagybányaiak az összetett negyedik
helyén állnak (3 pont) a dán Skjern, az
ukrán Zaporizsja és a macedón Meta -
lurg – mindegyiknek 4 pontja van – mö -
gött, illetve a norvég Elverum (2) és a
Schaffhausen (1) előtt.

„Nem hiszem, hogy a legjobb napot 
fogtuk ki, főleg az első félidőben, ami -

kor hét gólt kaptunk ellentámadásból.
Épp erről beszéltem az utóbbi időben.
Azt hiszem, túlságosan a támadásra össz -
p ontosítottunk a széleken. A második fél -
időben már javítottunk a prob lémá kon,
kicsit hátrébb húzódtunk a szélsőkkel, és 
középen voltunk agresszívebbek” – érté -
kelt Lars Walther edző. 

A nagybányaiak október 11-én Nor -
vé giában az Elverum vendégei lesz nek.

A B csoportban érdekelt Szeged is
vasárnap késő este lépett pályára, rá a -
dá sul épp a címvédő Barcelonát fogad -
ta. A magyarországi együttes ennek el -
le nére nem játszott alárendelt szerepet
a spanyol elit csapattal szemben, a vé -
gig szoros meccsen eleinte még veze -
tett is, de végül a papírforma érvé nye -
sült, és 30-28-ra kikapott. Három for -
duló után ebben a nyolcas mezőnyben
Vardar (6 pont), Löven (5), Bar ce lona
(4), Kielce (3), Kristianstad (2), Sze ged
(2), Montpellier (2) és Köbenhavn (0)
a sorrend.

(Krónika)

A Császár megmondta ki
a tökéletes megoldás

Karl-Heinz Rummenigge szerint nincs
értelme siettetni Jo seph Guardiola
szerződés-hosszabbítását. A Bayern el -
nöke úgy véli, a katalán mestert nem
kell győzködni arról, hogy maradjon a
klubnál. A tréner mellett ráadásul nem
kisebb név „kampányol”, mint Franz
Beckenbauer.

– Ami összetartozik, azt nem kell
szétválasztani – kommentálta Franz
Beckenbauer a Guardiola jövőjével kap -
csolatos híreket a Bayern hétvégi, Dort -
mund elleni 5-1-es bajnoki győzelmét
követően.

A klub tiszteletbeli elnöke biztos
benne, hogy Pep Guardiola jövőre is a
Bayern mestere lesz:

– Egyszerűen ő a tökéletes meg ol -
dás a posztra! – jelentette ki a Császár,
aki külön kiemelte a tréner pozitív sze -
mélyiségét és edzésmódszereit.

Ha ez nem lenne elég, akkor áll ja nak

itt a bajor sztárklub elnökének, Karl- -
Heinz Rummeniggének a szavai:

– Nincs értelme siettetni a dolgokat. 
Mindig is azt mondtam, hogy 2015 má -
sodik felében fogunk leülni tárgyalni a
folytatásról, és emlékeztetném az új -
ságírókat, hogy az esztendőből még
három hónap hátravan! – mondta a Dort -
mund elleni 5-1-es Bundesliga-sikert
követően a Sport1.de-nek adott interjú -
jában a klub elnöke.

Rumenigge hozzátette: biztos ben ne,
hogy Guardiola nem akar távozni, el -
végre a 44 éves szakvezető által elvég -
zett kemény munka gyümölcse most é -
rik csak be igazán.

Érdekesség, hogy maga Guardiola
már nem volt olyan közlékeny, amikor
a jövőjét firtató kérdések záporoztak az
irányába a vasárnapi sajtótájékoztatón.

– A témáról már mindent el mond -
tam korábban, köszönöm! – közölte fleg -
mán a tréner, majd felállt, és kiment a
teremből...

A Bayern nyolc kör után hibátlan
mérleggel vezeti a Bundesligát, és a Baj -
nokok Ligájában is menetel.

A szakember müncheni szerződése
2016 június 30-án jár le.

(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

ASZTALITENISZ

Elizabeta Sam ara lett
az Európa-bajnok 

Elizabeta Sam ara lett a női asztalitenisz új Európa-bajnoka, mi u -
tán az oroszországi Jekatyerinburgban rendezett seregszemle dön -
tőjében 4-3-ra (11-6, 9-11, 3-11, 11-7, 12-14, 11-4, 11-4) legyőzte
vasárnap koraeste a hol land színeket képviselő Jie Lit.

Viorel Filimon edző 26 éves kons -
tan cai tanítványa ezzel gyakorlatilag
megtörte az ázsiai hegemóniát, mert hi -
ába az öreg kontinens legjobbjai szá má -
ra rendezik a viadalt, több ország ho no -
sított kínaiakkal versenyez. „Elké pesz -
tő en nehéz finálé volt, nagyon örülök,
hogy megnyertem. Nem is tudom, mit
mondhatnék ezután. Köszönöm azok nak,
akik szurkoltak nekem” – fogal ma zott
Sam ara a hol land csapattal három szo -
ros Eb-győztes ellenfele legyőzése után.

A Prosport.ro-nak nyilatkozó Cristi -
nel Romanescu, Románia sportági szö -
vetségének elnöke szerint jelenleg a vi -
lágon bárkivel képesek felvenni a ver -

senyt. „Sam ara úgy játszott, mint egy
nagy bajnok. Kiegyensúlyozottan, in tel -
ligensen, rejtett erőnléti tartalékait e lő -
hívva” – magyarázta.

Sam ara így összesen három érem mel
zárta a seregszemlét, hiszen a ko ráb -
ban Póta Georginával párban és Romá -
nia női csapatával is a dobogó második 
fokára állhatott fel. Ez a mostani volt
az utolsó alkalom, hogy a csapat ver se -
nyeket az egyéni, illetve a páros via -
dalokkal együtt rendezték, ezután kü -
lön tornát szerveznek. A páros évek ben
egyéniben, a páratlan esztendőkben csa -
patban küzdenek. Jövőre Bu da pest lesz 
a házigazda. (kronika.ro)

Liga 1: oltyán feketelevest nyomtak 
le a kolozsvári vasutasok torkán

Amikor e sorok írója a Kolozsvári CFR-Universitatea Cra io va
labdarúgó Liga 1-es mérkőzés 89. percében elhagyta a fel leg vári
stadiont, akkor a hazai nézők „csak” azért bosszankodtak, hogy
kedvenceik kiengedték kezükből a győzelmet és meg kell e légedni
az 1-1-es döntetlenért járó egy ponttal.

A feketelevest az összecsapás hosz -
szabbításának utolsó percében „szol -
gálták fel” az oltyánok, amikor Du -
mit ras bevette Marc kapuját és a ven -
dé gek a játék képe alapján meg nem
érdemelt és nem remélt győzelem -
mel távozhattak Ko lozs vár ról.

A vasutasok ezzel elveszítették i -
dei veretlenségüket a Constantin Ră -
dulescu stadionban és 14 (+6 – ha
visszakapják a Nemzetközi Sport dön -
tő Bíróságtól a levont pontokat) pont -
tal zárják az őszi szezont. A Lau san -
nei testület döntése október második
felére várható. Amennyiben azzal szá -
molunk, hogy az kedvező lesz a CFR
javára, akkor a vasutasok elcsípték az 

utolsó play-offba való bejutást biz to -
sító 6. helyet. Ha nem, akkor a másik
erdélyi csapat, a Marosvásárhelyi ASA
kvalifikálná magát az őszi szezon e -
redményei tükrében a rájátszásra.

Hosszú téli szünetre azért még nem
vonulnak a csapatok, az Európa- baj -
noki selejtezőknek fenntartott hét u -
tán el is kezdik a „tavaszi idényt”.

Liga 1, a 13. forduló eredményei:
FC Voluntari-Con cordia 1-1; Pan -

durii-Viitorul 1-0; Dinamo-Astra 0-
 1; CSMS Iaşi-Steaua 1-2;  FC Bo to -
şani-Marosvásárhelyi ASA 1-1; Ko -
lozsvári CFR-CS U Craiova 1-2.

Hétfői mérkőzés: Petro lul-Te mes -
vári ACS Poli 1 – 1. (maszol)

Messi testvére megint fegyverrel rohangált
Lionel Messi bátyját második alkalommal kapták tiltott fegyverviselésen.

A Bar ce lona klasszisának testvérét, Matias Messit Rosarióban állították meg
a rendőrök, egy Audi A5-öst hajtott. Az intézkedő hatóságok kérésére nem volt
hajlandó igazolni magát, ezért a rendőrök átkutatták a gépjárművet, amely ben
egy 22-es kaliberű lőfegyvert találtak. Messi testvére engedély nélkül hordta
magánál a fegyvert, ezért előállították, és négy órán keresztül fogvatartották a
he lyi kapitányságon, ahol megtették ellene a feljelentést, majd elengedték.
Messi testvérének 2008-ban már volt egy hasonló ügye. (SamsungSport)


