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Felsőbányán a Gutinului
utcában 200 m2-es központi

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ

Tel.: 0742220806.

Véget ért a 10.
Főtér Fesztivál!

Két nap nyár, egy nap ősz - talál ko zás,
ünnep, jókedv, szórakozás, játék, kul tú -
ra, hagyomány - ez pár szóban a mi fesz -
tiválunk, a Nagybányai Mag yar Napok.

Köszönjük a rengeteg résztvevőnek, a
rengeteg pro gram mögött álló szer ve ze -
teknek és személyeknek, a rekord szá mú 
támogatónak és mindenkinek a mun ká ját,
aki valamilyen módon hozzá já rult az idei, 
immár tizedik Főtér Fesztivál si keréhez.

Jó volt együtt lenni, találkozni nagy -
bányai és bányavidéki magyarokkal és
mindazokkal, akik erre az alkalomra ha -
za jöttek.

A Főtér Fesztivál Facebook-oldalán
pedig hamarosan külön albumokba össze -
gezzük a ren dezvény fotókrónikáját, be -
mutatva a rendezvény minden pro gram -
pontját. (A szervezők)

Javában zajlik a
Gesztenye Fesztivál

Alig ért véget a Főtér Fesztivál, másnap el is kezdődött a Gesz -
tenye Ünnep, vagy, ahogy újabban mondják, a Gesztenye Fesztivál 
egyhetes programja.

A megyeszékhely lakói nyilván már
értesültek az eddigi és a további prog -
ramokról, hiszen az önkormányzat il le -
tékesei igyekeztek programfüzeteket el -
jut tatni a város családjaihoz, ezért az a -
lábbiakban csupán a még hátramaradt
programok közül szemelgetünk, ter mé -
szetesen a teljesség igénye nélkül.

Előbb a munka, aztán a szórakozás:
ma délelőtt 8.30 órától végzősök ré szé -
re szerveznek állásbörzét a Hortensiei
utca, 1A szám alatti katonai központ -

nál. Szintén ma 9.00 órától, a nyílt nap
keretében szabadon látogathatók a vá -
ros különféle szociális létesítményei
mind azok számára, akik sze ret nék job -
ban megismerni ezt az igen fontos te -
vé kenységi területet, valamint a hozzá
kapcsolható intézményrendszert. 11.00
órakor nyitja meg hivatalosan kapuit a
XXXII. ,,Expo-Flora Maramures” ki ál -
lítás az új főtéren. Másfél órával ké sőbb
pedig a XXIII. alkalommal sorra ke rü -
lő ,,Rivulus Dominarum 2015” kiállí -
tás kezdi meg a látogatók fogadását az
Expoziţiei sétány, 5. szám alatt talál ha -
tó Képzési és Mar ket ing Központban.
13.00 órakor indul a Gesztenye Fesz ti -
vál 2015 parádéja, felvonulása, mely nek
útvonala: Traian sugárút-Bukarest su -
gárút-Revoluţiei tér-Gh. Şincai utca- Li -
bertăţii tér. 20.00 órától a 80-as, 90-es
évek zenéjére szerveznek éjszakai disz -
kót az Unirii sugárúton.

A szombati, azaz a holnapi pro g ram -
ból kiemeljük a 10.30 órakor a ,,Mária

Királynő” parkból rajtoló XXX. Gesz te -
nye futóversenyt. 11.00 órától a Báb szín -
házba várják a gyerekeket, 13.00 órá -
tól pedig az év könyveit mutatják be a
Megyei Könyvtár konferenciater mé ben.
17.00 órától a megyeszékhely fúvós ze -
nekara lép fel a Cinteremben. 19.00 óra -
kor kezdődnek a könnyűzene koncer tek, 
ahol többek között a sokak által ismert
és kedvelt énekes, Dr. Alban is fellép.
A szombati programokat a 22.00 óra -
kor sorra kerülő tűzijáték zárja.

A Gesztenye Fesztivál 2015. utolsó
napjának programjai közül meg em lít -
jük, hogy 17.00 órától a ,,Mária Ki rály -
nő” parkban látható-hallható a városi
fúvószenekar koncertje. 19.00 órától va -
sárnap is a könnyűzene kerül előtérbe;
olyan együttesek lépnek színpadra, mint
a Con nect-R, a 3 Sud Est, vagy éppen a
BUG Ma fia.

Természetesen a fesztivál ideje alatt 
állandó programokkal is várják az ér -
deklődőket (múzeumok, planetárium),
kiállítások, különféle sportvetélkedők,
gyermekprogramok, konferenciák is szí -
nesítik a kínálatot.

Nem árt tudni, hogy a szervezők fenn -
tartják a műsorváltoztatás jogát. A tel -
jes programot, illetve a rendezvénnyel
kapcsolatos tudnivalókat a megye szék -
hely honlapján (baiamare.ro) olvas hat -
ják.

Tamási At tila

A 10. Főtér Fesztivál 
versenyeinek, vetél -
kedőinek nyertesei

„Segítséééég!!!
Vendégek jönnek!”

Első helyezett: Lévay család
Második helyezett: Várvédő Ákos,

Pasca Annamária, Staharoczky Áron
Harmadik helyezett: Kósa Bog lár -

ka, Kaszta Brigitta, Dankó Blanka

Kapaszkodj fel a huszon -
ötödikre! - Rekeszmászás
Első helyezett: Bauer Ervin
Második helyezett: Balogh Brigitta
Harmadik helyezett: Bandi Timea,

Ladányi Kriszta, Várvédő Bence
Negyedik helyezett: Strenger Erika
Ötödik helyezett: Costin Evelin,

Tamaioaga Irisz

Aranyosztály 2015.
Első helyezett: XI. osztály: Szat -

má ri Ronáld, Makai Szabolcs, Szabó
Kristóf, Balázs Roland, Hajós Zoltán

Második helyezett: X. osztály: Red -
nic Helga, Bauer Ar thur, Szabó Noé -
mi, Bálint Ar nold, Móré Kristof

- folytatás a 2. oldalon -

Somló Tamás, a legendás LGT (Lokomotív GT)
együttes frontembere (Deák László felvétele)

EGYEMAZUZÁDAT!
A SZOMSZÉDNÉNI

PRODUKCIÓS IRODA

legújabb előadására 2015.

OKTÓBER 6-án (kedden),

19.00 órától kerül sor

Nagybányán, a Bábszínház

előadótermében.

Belépőket elővételben a

nagybányai RMDSZ

székházban lehet vásárolni

naponta 9-16 óra között.

Egy jegy ára: 25 lej.

Mindenkit szeretettel várunk!
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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 g yar 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 kép vi selő te le fon szá ma: 0726200756.

A rejtélyes gyufásskatulya
A falu még javában aludt, amikor a Nap már settenkedően simogatta a ker -

temben lévő virágokra telepedett harmatcseppeket s én előbb még álmos, aztán
villámló szemekkel megpillantottam egy árva gyufásskatulyát az asztalom sar -
kában, amint éppen az életéért „kapaszkodott”. Sötét árnyalatokkal fedett szín -
világa jelképként tükrözte a szomorúságot. Oldalain az elhalványult pöttyök szin te 
alig észrevehetőek voltak. Nagyon magányosnak tűnt, de mivel semmit sem rej -
tett magában, arra a következtetésre jutottam, hogy kidobom. De, mikor éppen a
kezemben tartottam, hogy „végezzek” vele, egy halk dallam hatolt a fülembe.
Gyönyörű volt. A gyufásskatulya legkedvesebb dallamát dúdolta el nekem. Az
oldalain lévő színek egyre jobban elhalványultak. És hirtelen fájdalmat éreztem
a szívem mélyén. Szinte lepergett a sze mem előtt az én szép gyermekkorom.

Igaz, hogy csak egy üres, jelentéktelen
gyufásskatulya volt, mégis úgy érez tem,
hogy neki is vannak érzései.

Korábban ő egy élő teremtmény volt.
Egy fa, amely nem tehet semmiről, s még -
is azzá vált, amivé: egy üres, immár ér -
téktelen kis dobozzá. Tudtam, hogy több
milliárd ilyen gyufásskatulya van, a me -
lyek ki tudja, milyen titkokat rejtenek
gazdáikról. Mégis, az a dallam, amit hal -
lottam... Tudom, hogy lehetetlenség, és
azt is, hogy egy tárgy nem tehet ilyet, de 
ha valamikor ránézek egy halvány, ki -
üresedett gyufásdobozra, az a dallam, a -
mely a szívemben él a rejtélyes gyufás -
skatulyára emlékeztet az asztalom sar -
kából. Hogy milyen titkot őrzött meg ró -
lam, nem tudom. De jobb, ha ez a ket -
tőnk titka marad örökké.

Fóris Henrietta

Meghalt Sike
Lajos szatmári

újság író
77 éves korában elhunyt Sike Lajos

szatmári újságíró, a Maszol és az Er -
délyi Riport munkatársa.

Sike Lajos 1938-ban született a Szat -
már megyei Kőszegremetén. Közép -
iskoláit Szatmárnémetiben, a Faipa -
ri Mű  szaki Középiskolában végezte (1955), majd Nagyváradon a bútorgyárban,
mint bútoripari technikus dolgozott.

1965-ben egy tehetségkutató pályázat nyerteseként került az Előre című or -
szágos napilaphoz. A rendszerváltozás után is megmaradt a lap utódjánál, a
Romániai Mag yar Szónál, majd az Új Mag yar Szónál, később pedig a Ma szol -
nál. Rendszeresen publikált az Erdélyi Riportban, egy időben a Szatmári Friss
Újságban is. Ötven évig dolgozott újságíróként. 1991 óta aktív tagja és rend -
szeres előadója volt a szatmárnémeti Szent István Körnek, ügyvivője a Szé che -
nyi Emlékbizottságnak. Több kötetete is megjelent.

Lapunk hasábjain is gyakran találkozhattak olvasóink cikkeivel.
Nyugodjon békében! 
Temetése szeptember 25-én 12 órától lesz Szatmárnémetiben, a vasút mel -

letti református temetőben. (A Szatmár.ro nyomán)

Nagybánya, az erdélyi művészet „alfája”
Lezárult a Nagybánya Tájképfestő Telep 20. Alkotótábora Felső bá -

nyán a hét végén. Az augusztus 31-én kezdődött táborban 19 képző mű -
vész vett részt a Nagybánya melletti kisvárosban Erdélyből, Magyar or -
szágról, Németországból és Angliából. 

A Nagybányai Művésztelep 100. és
a Királyhágómelléki Református Egy -
házkerület (KREK) megalakításának 75.
évfordulóján, 1996 júliusában Tőkés Lász -
ló püspök kezdeményezésére Magyar -
láposon nyári alkotótelepet szervezett
Véső Ágoston festőművész és néhai Lu -
gosi Mihály helybéli lelkipásztor. Olyan
kulturális missziót vállaltak ezzel, amely
biztosította a mag yar képzművészet e -
gyik legnagyobb teljesítményének, a vi -
lág hírű nagybányai festészet hagyo má -
nyainak ápolását és továbbéltetését, va -
la mint a Kárpát-medence mag yar és más
nemzetiségű művészeivel való kap cso -
lattartást.

Szombaton, szeptember 12-én az idei
tábor zárásaként táborzárást megelőző
napon az im po záns felsőbányai római
katolikus temp lomban ökumenikus hála -
adó istentisz teletet tartottak. Tőkés Lász -
ló, a KREK előző püspöke többek kö -
zött az egyház és a művészet szoros kap -
csolatáról szólt. Egyfelől az alkotó mű -
vé szetet mint szakrális szolgálatot hang -
súlyozta ki, másfelől az egyház és a hit -
élet művészeteket megtermékenyítő, jó -
tékony hatását húzta alá.

Az ökumenikus istentisztelet után a
felsőbányai RMDSz székházában nyi -
tot ták meg az alkotótáborban készült
mun kákból rendezett tárlatot. Az anya -
got válogató és méltató művészet tör té -
nész, Vécsi Nagy Zoltán el is mondta: e 
szerény hajléknál méltóbb környezetet
érdemelnének a színvonalas alkotások. 
Ennek mentén Véső Ágoston – miköz -

ben röviden visszatekintett az alkotó -
tábor két évtizedére – a szervezési ne -
héz ségekről is szólt, valamint azokról a 
körülményekről és viszonyulásokról, a -
melyek miatt ez a rangos partiumi mű -
vészeti intézmény, a Nagybánya Festő -
telep még mindig nem nyerte el az őt
megillető figyelmet.

Takács Péter kolozsvári konzul a ma -
gyar kultúra fontos helyszínének ne vez -
te Felsőbányát, egyetértve Vécsi Nagy
Zoltánnal, aki a Nagybánya-jelenséget
az erdélyi művészet alfájának nevezte,
amely mindmáig nem nyerte el méltó
helyét az egyetemes és a mag yar mű -
vé szettörténetben. Véső Ágoston meg -
kö szönte minden eddigi és mai munka- 
és alkotótársának – külön is a román part -
nereknek – az elmúlt húsz esztendőt, el -
mondva: 13 országból 140 művész vett 
részt és mintegy 300 alkotás készült az
általa vezetett táborokban az évek során,
legtöbbjük vissza-visszatérő, néhá nyan
sajnos már csak alkotásaik révén lehet -
nek velünk, dicsérte a kitartókat és üd -
vözölte a fiatalabbakat.

A táborvezetőt Szakács Imre festő -
művész, a Szentendrei Régi Művészte lep
vezetője, az Európai Művésztelepek Szö -
vetségének alelnöke köszöntötte és mél -
tatta baráti meghatódással. (kronika.ro)

Az egy hétig tartó felsőbányai ki -
állítás után az idei alkotások szep tem -
ber 21-én Nagybányán, a „Part ner”
galériában kerültek bemutatásra szép -
számú művészetkedvelő közönség előtt.

A 10. Főtér Fesztivál versenyeinek,
vetél kedőinek nyertesei

- folytatás az első oldalról -

Harmadik helyezett: XII.C osztály:
Balázs Dóra, Turuckó Beáta, Miskol czi
Márk, Damián Ádám, Fodor Orsolya

Merj és nyerj!
Első helyezett: Jakab István, Kató

Kinga, Pongrácz Noémi
Második helyezett: Balázs Erik,

Tóth Zsófia, Ludvig Orsolya Ulrike
Harmadik helyezett: Szigeti Dóra, 

Balázs Bianka, Farczki Hajnalka

Kosárlabda bajnokság
Első helyezett: Pelok Kristóf, Tyu -

kodi Norbert, Zoványi Krisztián, Gal kó
Evelyn

Második helyezett: Varga Szilárd,
Kis Ar thur Ricsárd, Fülöp Dávid, Al -
mási Beáta

Különdíj: Konyicska Petra, Valu 
Kriszta, Korponay Andor, Marosán Erik,
Lajos Dániel, Staharoczky Áron, Ba logh
Áron

Csakazértis
Városismereti Vetélkedő
Első helyezett: Gyarmathy Timea
Második helyezett: István király

csa pata: Várvédő Ákos, Krizsán Dóra,
Pre cut Yvette

Dicséret: Sasok csapata: Lapohos
Boglárka, Tar Ivett-Dóra; Bánya Ászok
csapata: Pasca Annamária, Korponay
Al bert, Staharoczky Áron; Mini De tek -
tívek csapat: Péter Elizabett, Erdei Bri -
gitta, Nagy Eliza

Karkötő-díj:
a Pipacsos kép (Győri Sánta Kinga

alkotása) nyertese: Várady Csongor
a kétszemélyes hétvége nyertese a

borsafüredi Medve-panzióban: Kirch -
maier Ádám

a négyszemélyes szállás nyertese a
krácsfalvi (Márá) Turulló-panzióban:
Hanczig Róbert

Gratulálunk mindenkinek, aki a rossz
idő ellenére részt vett a Fussuk körbe a

várfalat kocogáson - aki nem részesült
dísznövényben, átveheti azt az RMDSz-
 székházban. Aki a vasárnap esti díja zá -
son nem vett részt, ajándékát átveheti
ugyanott.

Gratulálunk mindenkinek!
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Petőfi-szavaló -
verseny Koltón

A koltói Agape Alapítvány
má sod já ra hirdet Petőfi-sza -

valóversenyt fel nőt tek és
szépkorúak számára, mintegy
foly tatásaként a tavalyi első

szavalóver seny nek.
Jelentkezni lehet egy kötelező Petőfi- vers -

sel, és egy szabadon választott mag yar szerző
versével vagy prózájával. 

Kategóriák: 18-50 év (1. korosztály), és 50 év 
fölött (2. korosztály).

A verseny időpontja: 2015. október 11., va -
sárnap de. 10 óra

Helyszín:  Művelődési Ház, Koltó
Jelentkezési határidő: 2015. október 1.
Benevezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

A jelentkezési lapot a rendezvény főszer vező jé -
től kell igényelni és további információkat is nála
lehet beszerezni.

Főszervező: Bencze Zita, Koltó, 177. szám,
Máramaros megye, 437283, tel.: 0745-568.538

e-mail: koltotur@gmail.com

 A Nagybányai Háló Mozgalom
szeretettel meghív a

XI. Nagybányai Háló
Találkozóra

(2015. október 10.) 

Mottó: „Evezz a mélyre!”

Fővédnök: Msgr. Schönberger Jenő megyés -
püspök

Helyszín: Krisztus Király templom – Don
Bosco közösségi terem és környéke

8.45-9.55 óra – Érkezés, regisztráció (Krisz -
tus Király templom udvara)

10.00-10.45 óra – Szentmise, főcelebráns:
Ft. Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános

10.45-10.55 óra – Szünet
10.55-11.10 óra – „Isten hozott a közössé -

gek és plébániák találkozójára!”
„Honnan jöttünk?” – Uglár Sándor kerületi

főbogozó
11.10-12.00 óra – Előadás: „Helyem és fela -

datom Isten nagy hálójában, az egyházban” –
Ft. Dr. Ágoston Ferenc (Krasznabéltek)

12.00-12.15 óra – „Ki a társam?” (szünet)
12.15-13.30 óra – „A Te véleményed is szá -

mít” – kiscsoportos beszélgetés 
13.40-15.00 óra – Ebéd („CinqueCento” ven -

deglő)
15.10-16.10 óra – „Életképek a Krisztus Ki -

rály plébánián” – Ft. Szmutku Róbert plébános
– „Kinek jó - mire jó az önkéntesség? – Si mai

Éva, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer ve -
zet Szt. Pál központjának munkatársa

Párhuzamos pro gram:
– „Keresztények társasága – Qulling”
(kézműves foglalkozás Bálint Katalinnal)
16.10-16.40 óra - A Németh László Elméleti 

Líceum ifjúsági kórusa – Fülöp Gábor karnagy
vezetésével

16.40-17.20 óra – „Merre tart a Háló egy mig -
rációs Európában?” – Konrád Katalin (Nagy vá -
rad) partiumi régióvezető, kárpát-medencei Há -
ló- vezető

– Plénum
17.20 óra – Búcsúzás
Érdeklődés és jelentkezés: Uglár Sándor, tel.

0746/014930, e-mail: nagyb.2004@freemail.hu, 
Siklódi Olga, tel. 0746/343881, Gál Imre tel.
0741/577810

Korhatár: 16 év fölött
Részvételi díj: 13 lej
Jelentkezési határidő: 2015. október 5.(!)

(Jelentkezés előleggel együtt, ami 10 lej!)

Mindenkit szeretettel várunk! 

Amerikai életem (1.)
Szűk tíz napot tartott a bol -

dogságom. Látogatóba jöttek a
gyermekeim és az unokám, a -
ki már az édesanyját is túlnőt -
te, amióta nem láttam.

Amikor haza jönnek, két é -
venként, mindig számbaveszik,
mi változott, mi újult, mi szé -
pült meg, milyen az em berek
hangulata, amióta elhagyták az
országot. Azt gyorsan meg ál -
la pították, hogy országszerte
soha nem látott építkezési láz
van, épülnek a szebbnél szebb
házak, már-már paloták.

Javult az élet színvonal? Ha
a szép házakat, a felpakolt be -
vásárlókosarakat látják a szu -
permárketekben, akárcsak a fej -
lett országokban, akkor bi zony
javult! Csak az a kérdés, hogy
kik számára? A nyugdíjasok
egy re jobban panasz kodnak:
nem jut a pénz a számlák ki fi -
zetésére, a drága or vosságra,
a téli időszakról nem is be szél -
ve.

Ha a drága luxuskocsikat
látják és a nagy forgalmat a
szűk utakon, azt mond ják: bi -
zony van itt pénz bőven, csak a
viselkedési formákkal van né -
mi baj. Nem mertek kocsit ve -
zetni, mert itt úgy hajtanak, mint
az őrültek (tisztelet a ki vétel -
nek). Míg máshol 2 méter tá -
volságra megállnak a gya log -
átkelőhely előtt és el nem moz -

dulnak, míg a gyalogos nyu -
godtan átkel, addig itt sokszor 
az átjáróra is ráhajtanak és jól
megijesztenek.

A város rendezettsége va la -
melyest javult, szépült és tisz -
tább lett, de még mindig sok sze -
metet dobnak le, annak elle né -
re, hogy néhány lépésre van a
szemétkosár. Kutyagumik min -
denhol és minden mennyi ség -
ben. Még jó, hogy nem látták a
tavaszi hóolvadást, szinte tánc -
lépést kellett lejteni a jár dán,
hogy ne lépjen bele az ember
egy ,,szerencsébe”. Úgy gon -
dolják, ez csak nálunk van így. 
Vajon hány generáció kell fel -
nőjön ahhoz, hogy minden ku -
tyasétáltatónak a zsebében ott 
lapuljon a nylonzacskó és fel -
takarítson a kutyája után? Úgy
még a kutya se mondhatná: gaz -
dim, gazdim, úgy szégyellem ma -
gam helyetted, én minden tő -
lem telhetőt megteszek érted,
te még annyira se vagy képes,
hogy takaríts utánam - saját ér -
dekedben.

Szóval mindezeket és még
sok más mindent összevetve kér -
dezik: miért is jöjjünk haza?
Hát azért, mert itt vannak a
gyökereitek, itt vannak a még
élő szüleitek, rokonaitok, az tán
az elhunyt szülők és rokonok
sírjai. Itt vannak a gyönyörű
hegyeink, tájaink, gyermek ko -

rotok és fiatalságotok em lé kei,
élményei - válaszolom.

Fáj, hogy ez az ország, de
főképpen a mindenkori veze -
tői, akik irányítják az ország
ke rekét, hagyják elvándorolni 
a jól kiképzett, értékes fiata lo -
kat, itt hagyva egykori élette rü -
ket, szüleiket, rokonai kat stb.,
és máshol keresik bol dogu lá -
sukat, ahelyett, hogy itt kama -
toztatnák tudásukat.

Kissé elpolitizáltam ezt az
írást, nem ezekről akartam szól -
ni, mert ezzel mindenki tisz tá -
ban van, hanem arról, hogy fel -
szakadtak bennem az ame ri kai
életem epizód jai, emlékei, hogy
milyen az élet egy másik kon -
tinensen, milyennek láttam az
Amerikai Egyesült Álla mokat, 
én tudatlan, járatlan európai.
Ezeket akarom megosztani az
olvasókkal a következőkben, mert 
nem mindenkinek adatik meg
ez a lehetőség.

Előrebocsátom: ne higgye
senki, hogy ott van a ,,földi pa -
radicsom”, bizony csak miután
több időt töltöttem ott értet tem
meg: keményen meg kell dol -
gozni azért, hogy kivívják az
el ismerést, a meg be csülést, is -
merni kell az angol nyelvet,
folyton-folyvást tanulni, bizo -
nyítani, de főképpen helyt áll -
ni, amihez nagy akarat szük sé -
geltetik, és egy nagyon is talp -
raesett férfi egy nő mellett. Így
talán révbe jutnak. (folytatjuk)

Lázár A.

11 tanuló a felsőbányai
ma g yar nyelvű első

osztályban
Az első osztályban 11 gyerek, a másodikban pedig négy

kezdte meg a 2015-2016-os tanévet.
Amikor beléptem a két osztály közös tantermébe, bágyadt

őszi napsugarak kandikáltak be az ablakon, és simogatták a
fel adataikat csendesen végző tanulók fejét.

A 11 első osztályos (Lendeczki Ferenc, Szakács Ágota, Pop 
Nóra, Gébel Dávid, Hupka Kristóf, Keisz Tamás, Laurán Márk,
Nagy Timea, Gergely Klárika, Ninács Márk, Csiki Roland)
faragásmentes padok felé hajolva írt.

Feladatai megoldását, az ismeretek elsajátítását meg könnyí -
tik a 37 éves tanítónő által készített, a tiszta falakat ékesítő, szín -
pompás, ötletes rajzok, táblázatok.

György Gizella Marosvásárhelyen szerzett diplomát. Váro -
sunkban egy éve tanít. A szülők azt tapasztalják, hogy gyere -
ke ik otthon érzik magukat a tanítónő által teremtett feszült ség -
mentes légkörben.

György Gizella alapelvének tekinti a gyerek tiszteletét, a jó
tulajdonságaira való támaszkodást. Következetesen érvénye sí -
ti az egyéni bánásmódot, beleélve magát tanítványainak érzés-
és gondolatvilágába. Sok időt szentel a növendékei közötti ön -
zetlen baráti kapcsolatok kialakításának.

Osztályát órákon kívüli tevékenységekkel is közösséggé ko -
vácsolja. Gyakran kirándulnak az erdőbe. A Kék-tó mellett, egy
volt labdarúgó-pályán együtt szórakoztak a gyerekek, a szülők 
és a tanítónő. A gulyás elfogyasztása után a gyerekek játé kok -
ban, vetélkedőkben tették próbára képességeiket. Nagybányán 
a csillagvizsgálóban a világűrt fürkészhették.

A tanítónő szomorúan mondta nekem, hogy a 12 számí tó -
gép nem működik, ezért saját laptopját használja. A két osztály 

dvd-lejátszóval sincs ellátva.
Úgy vélem, hogy bel -

földi és külföldi alapít vá -
nyok, magán ado mányo zók, 
vállalkozók tá mogatá sá val
megoldható ez, az oktatás
minőségét is befolyásoló
probléma.

Boczor  József

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!
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Hol vagytok ti, régi játszótársak?…
Az elmúlt heti Főtér Fesztivál rész -

ben a helyi művelődési élet élő tü kör -
képe is. A szervezők lelkesedése ebben 
az irányban igencsak megmutatkozott,
mert a meghívottak között ott találtuk a 
Kolozsvári Mag yar Op era művészeit,
megtalálhattuk a Berena, a Torpedó, az
LGT, a Tankcsapda formációk pro duk -
cióit, no meg a Szomszédnéni Pro duk -
ci ós Iroda előadását is. Emelte a fesz -
tivál hangulatát a Magyarországról meg -
hívott  huszárcsapat  díszessége is. A hely -
béliek seregszemléjén iskoláink, egy há -
zaink ifjú csapatai mutatkoztak be, meg
a Lendvay Márton Színjátszó Kör.

Mint régi színjátszó, és a Lendvay
Színjátszó Kör alapító tagja, nem is tu -
dom, hogy nosztalgiázva, vagy össze -
szorult szívvel nézzem a jelent, mert már
évtizedekben mérem az időt, amikor én
is felléptem a világot jelentő desz ká kon
olyan előadásokban, mint a klasszi kus -
nak számító Légy jó mindhalálig, A né -
ma levente, a Névtelen csillag, vagy az
Anyám könnyű álmot ígér elő adásai ban.
Ezek bármelyike önálló előadással le he -
tett volna jelen egy ilyen fesztiválon,
csakhogy abban az időben nem létezett 
Főtér Fesztivál, meg nyílt szabadtéri
színpad, ellenben megvolt a min den ha -
tó párt és állam gáncsoskodása az elő -
adásainkkal szemben. Mindezek elle né -
re vállaltuk a szembenézést az aka dá -
lyokkal, és feláldoztuk szabadidőnket
azért, hogy egy-egy előadásunkat olyan
távoli helyekre elvihessük, mint Fel ső -
visó, Rónaszék, akár a közelebbi hely -
ségek, mint Magyarberkesz, vagy Sza -
mosardó. Gondolatban keresem a régi
játszótársakat és Petőfi sorait sorolom
emlékeimben; „Foglaljatok helyet itt mel -
lettem”…Sajnos többen már csak a Vi -
rághegy, vagy a Postarét temetőiben so -

rakoztathatók: Farkas Ede, Papp Pubi, 
Méhes Béla, Huszty Árpi, meg Vári Vik -
tor, aztán az élők is, akik az öregség
gondjaival meg betegségekkel néznek
nap mint nap szembe. Farkas Zolit, Pa -
csa Lacit, Chioran Babucit, Méhes É -
vát és Hodacsek Palit még megtalálom, 
a Csiha házaspárral egyetemben. Keisz 
Ádi úgy maradt meg emlékemben, mint
aki a húszéves lányom szerepét vitte
színpadra, pedig azóta huszonötnél több
esztendő is eltelt. Aztán vannak olya -
nok, akiket a SORS messzebbre sod ort:
Virágh Dénes, Mihály Buba meg Ki -
ra Karolina. Változott az idő, a cso port -
ban megtörtént a generáció váltás. Új
arcok, új felfogások és új kihívások
jelentek meg, és ez így van rendjén. A
régiek közül egyedül Simori Sanyi tart -
ja a frontot, aki még ma is aktívan köz -
reműködik a csoport munkájában. Ő az 
egyedüli, aki emlékszik még arra az i -
dőre, amikor szombatonként délután in -
dultunk, hogy este előadást tart has sunk, 
aztán a másnapi vasárnapon két hely -
ség közönsége előtt szerepeljünk, majd 
hajnalban érjünk vissza, mert másnap
már a munkahelyén kellett minden ki -
nek helytállnia. És akkor a szombati nap
még munkanapnak számított. És mi volt
a fizetség? A közönség tapsa és az, ha az
utcán ránk köszönt valaki, meg je gyez ve,
hogy jól szórakozott az előa dása in kon. 
Zenés darabjaink szélesebb ér dek lődés -
re számíthattak, ami abban is meg nyil -
vánult, hogy az Isten véled Édes Pi ros -
kám 27, a Liliomfi 35, míg a Vad vi rág cí -
mű darabunk 49 előadást ért meg. Nem
voltunk bíróságilag bejegyzett tár saság, 
de volt közönségünk és támo ga tott sá -
gunk! S ami még lényegesebb, hogy volt
példátlan és önzetlen lelke sedé sünk „el -
vinni a szót oda, ahol ezt várták tő lünk”.

A Főtér Fesztiválon két esetben is
láthattuk a Lendvay produkcióit. Pén tek
este Nagybánya Bár címmel egy kávé -
ház hangulatát igyekeztek visszaadni.
Szép elképzelés és jó alkalom arra, hogy
a szereplők egy része énektehetségét
megmutathassa. A műsor  kielégítőnek 
mutatkozott, talán az volt zavaró, hogy 
a zenekar hangosságban túlhaladta az
énekhangot. Emelni lehetett volna a han -
gulatot, ha az énekszámokat egy cso -
korba fogja egybe a rendezője. Más nap
a Bábszínház termében Rádiókabaré
cím mel egy felolvasó műsort tekint het -
tünk meg. Itt nem átallom meg je gyez -
ni, hogy egy ilyen műsort, amelynek a -
lapja a szöveg felolvasása, azt feltét le -
nül tartalommal kell megtölteni. Ebből 
a szempontból pedig a műsor meg le -
hetősen a „fábris” ízlésességet súrolta.

Szeretném megjegyezni, hogy a Lend -
vay Márton név egyúttal egyfajta köte -
lezettséget ró a társulat egészére, mert
Lendvay e nemzet egyik nagy szí né sze -

ként van jelen a mag yar színház tör té ne -
lemben. Ezt jelképezik szobrai, me lyek
közül egyik az új budapesti Nemzeti
Színház előcsarnokát díszíti, míg Bu dán
egy életnagyságú acélszobor tekint vissza
a rá tekintőre. Aztán a mi Ligetünket is
szépíti egy mellszobor. A Lendvay kö -
zönsége ma is megvan és kíváncsian
várja a csoport színházi produkcióit. És
amint az lenni szokott, a taps, meg a
szellemi és anyagi támogatásban sem
kéreti magát. Meg kell próbálni kie lé -
gíteni a közönség igényeit, a vissza jel -
zések és a siker nem fog elmaradni, a
közönség mindig meghálálja, ha meg -
szólítják.

Kis Kornél Iván

155 éve hunyt el

Csausz Márton orvosprofesszor
Százötvenöt éve hunyt el Csausz Már -

ton anatómus professzor, aki nemcsak 
orvosi munkássága révén, hanem mint
ösztöndíjalapító és közcélú nemes a -
dományozó is beírta nevét a pesti egye -
tem és a mag yar orvostársadalom tör -
ténetébe.

Felsőbányán született 1797. au gusz -
tus 6-án, egyes adatok szerint 1796 au -
gusztus 8-án. Édesapja Csausz Kris tóf
örmény származású szegény keres ke -
dő volt. A gimnáziumot és a két böl cse -
leti évet Nagyváradon végezte. Orvosi 
tanulmányait 1815-ben a pesti egye te -

men kezdte és 1820. május 6-án avat -
ták orvostudorrá. Disszertációja a be -
lek keringési viszonyaival foglal ko zott
és 1820-ban Pesten jelent meg.

Gyakorló orvosként működött Pes -
ten, rövid idő alatt a legkeresetebb or -
vosok egyike lett. 1824. április 4-én az 
egyetemnél orvoskari jegyzőnek vá lasz -
tották, és ez év végén az orvoskar tár -
sas tagjai közé is felvették. Mint he lyet -
tes bonctanár, oktató 1827-ben kezdte 
meg hivatását a pesti egyetemen, ek kor
ott az anatómia tanára Stáhly Ignác
volt.

Az 1831. évi kolera járvány alatt is -
mét gyakorló orvosként szolgált, na pon -
ta 80-nál több beteget látogatott. A pes ti
orvosi kar a járvány idején a teendők
sikeresebb foganatosítására Pest vá -
ros 5 kerületének 22 körre való fel osz -
tását javasolta, megnevezte azt a 22 or -
vost, akik a koleraorvosi teendőket a
többi 28 orvos mellett ellátták.

Csausz Mártont 1834 október 29- én
nevezték ki az elemi bonctan taná rá nak.
1830-1833-ig az orvosi kar dékánja volt.

Nagy utazóként ismerték, az őszi
szünidőt használta fel ismeretei ilyen 
i rányú bővítésére. 1838-ban beutazta
Né  metországot, később Belgiumban, Hol -
landiában, Francia- és Angol or szág -
ban, Algírban, Spanyolországban, Por -
tugáliában, Oroszországban, Svájc ban 
és Olaszországban járt.

1848. május 1-én Eötvös József bá -
ró, vallás- és közoktatási miniszter mi -

niszteri tanácsossá és az egyetem al -
elnökévé (dékán) nevezte ki, amely tisz -
tet 1849. február 1-ig töltötte be.

1855-ben a helytartósági köz egész -
ségi bizottmány állandó tagja lett, kü -
lönösen az egyetemi ügyek körül, és eb -
ben a tisztségben fejtett ki nagyon hasz -
nos tevékenységet.

Betegeskedése miatt már 1856- ban
kérte nyugdíjazását. Majd 1858 ápri -
lisában hosszabb szabadságot kért és
novemberben nyugdíjazásáért folya mo -
dott. Betegsége idején Arányi Lajos kór -
bonctan tanárt bízták meg helyet tesí té -
sével. 1859. március 27-én nyuga lom -
ba vonult és cs. és kir. tanácsosi címet
kapott. 1860. szeptember 14-én Pes ten
,,végelgyengülésben” hunyt el.

Jelentős az az adomány, amit Csausz 
Márton az utókorra hagyott. Közel
100.000 forintos vagyonából 35.000 
forintot hagyott közcélokra, többek kö -
zött 1000 forintot a Mag yar Tudo má -
nyos Akadémiára. 12.000 forintos ala -
pítványt tett, amely szegénysorsú ma -
gyar orvostanhallgatók felsegítésére
szolgált, származási és vallás különb -
ség nélkül. Könyvtárát az orvoskari ta -
nártestületnek adományozta. Amikor
az orvosi könyvkiadó társulat és tan -
könyvírás eszméje vetődött fel, 200 fo -
rint alapító összeget tett letétbe.

Dr. Mar ian Fe lix

Homokszemcsék
a szemben

1) Az utóbbi időszakban nagyon sok
a szexuális erőszak hazánkban, kivált -
képpen Moldvában, azon belül is a sze -
gényebb régiókban. Ezzel szemben az
ebből a szempontból legkevésbé érin -
tett zóna - na melyik is? - Hargita és
Kovászna megyék térsége.

Nocsak, a végén még kiderül, hogy
a mag yar nem is olyan barbár nemzet,
mint ahogy azt egyesek állítják!

2) Székelyföldnél maradva, au gusz -
tus utolsó vasárnapjának délelőttjén az
egyik kereskedelmi csatorna műso rá ban
azon háborogtak és osztották az észt,
hogy Székelyudvarhelyen a rendőr au -
tóra a román mellett mag yar nyelven is 
ráírták, hogy Helyi Rendőrség, Székely -
udvarhely. ,,Ilyet nem lehet tenni egy
állami intézménnyel szemben. Eddig már
sok mindent megkaptak a magyarok,
de ha ez folytatódik, még megérjük, hogy
saját hazánkban sem lesz már törté nel -
münk a mi történelmünk” - kesergett a
meghívott szakértő.

Dehogy nem lesz történelmetek! To -
vábbra is Burebista és Decebal a tie tek,
míg At tila és Árpád a mienk marad.
Hogy abból a benneteket állandóan kín -
zó szembetegségből mikor gyógyultok 
ki, nem tudom, csak attól tartok, vi gyá -
zó szemetek lassan be fog hályo go sod -
ni a sok erőltetéstől.

Vicsai György

hargitanepe.eu
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Péter Károly jegyzete:

Kvóta
Több mint hatvan évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a furcsa szó ismét

fülembe jusson, és ismét megijesszen. A rossz emlékű kvóta azt jelentette, hogy
a birtokolt föld kiterjedése és termőértéke alapján, voluntarista módon, a ter -
méseredménytől függetlenül megállapítottak egy, a parasztgazdaság által kö -
te lezően, pontosan beszállítandó termésmennyiséget, kvótát. Aki nem tudott
ennek a kötelezettségnek eleget tenni, azt büntetéssel sújtották. A legnagyobb
büntetés a padláslesöprés volt, amikor is kenyér nélkül hagyták a családokat.

Most is kvótáról írnak a lapok, méghozzá ugyanolyan kötelező kvótáról.
Ha nem teljesíted, ugyancsak sepregetés lesz a büntetésed: most nem a pad -
lást fogják leseperni, hanem asztalodat, onnan is a pénzt, a pénzedet.

Szerintem, az ötven évvel ezelőtti kvótarendszer előszele volt az 1949-ben
megkezdett s 1962-ig kegyetlen és brutális módszerekkel véghezvitt kol lek ti vi -
zá lásnak.

Ez a mostani kvóta is előszele lehet egy másfajta kollektivizálásnak. Most
nem mezőgazdasági társulásokat, kollektív gazdaságokat vagy termelő szö vet -
kezeteket alapítunk, hanem egy olyan Európai Unió kiteljesedésén dolgo zunk,
amelyikben, kelet-európaiak lévén, egyre kevesebb szavunk lesz. Ebben az u -
ni óban éppen olyan testi és lelki szegénységtől fogunk szenvedni, mint szü le -
ink vagy nagyszüleink szenvedtek az ötvenes években. 

A mostani kvóta pedig azért van, mert amikor beléptünk (vagy bele lép tünk?)
az EU-ba, akkor nem szövetségeseket, hanem főnököket kaptunk. Az előbbi
mondat parafrázisa annak, amit anyaországunk miniszterelnöke mondott.

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (6.)
-  részlet -

1902-ben érettségiztem. Juta lom kép -
pen egy hónapot az akkor Ferenczy Ká -
roly, Réti István, Thorma János és Ivá -
nyi Grünwald Béla vezetésével meg -
nyílt Szabad Festőiskolában tölthettem 
Nagybányán. Mint már említettem, ak -
kor írtam is Ferenczynek, és őt kértem 
fel tanáromnak. A levélre megjött a vá -
lasz tömör, lakonikus stílusban, nagy be -
tűkkel, már az írás is elárulta, hogy ki -
vételes egyéniséggel állok szemben.

Maticska Jenő várt az állomáson, és 
a régi postával szemben, Asztai kala pos -

mesternél helyezett el. Nagy udvari szo -
bát kaptam, reggelire kávét két süte -
ménnyel, délben háromfogásos ebédet
(hetenként kétszer, csütörtökön és va -
sárnap négyfogásosat), uzsonnakávét sü -
teménnyel és kétfogásos vacsorát - ti -
zen hét koronáért.

Az iskola szervezete igen egyszerű
volt. A tanárok fizetést nem kaptak, a
modell-költségeket a növendékek ad ták
össze, havonta négy-öt koronát, de ha
valaki ezt nem bírta, az sem jelentett
fenn akadást. A négy tanár közül a nö -
vendék választott. Bizonyítványt nem
kértek és nem is adtak. Az volt a bi zo -
nyítvány, amit a növendék megtanult
és a fejében magával vitt. Ennél egy sze -
rűbb szervezetű iskola sehol a világon
nem működött. Művészeti iskola volt,

amelyben minden nemzet fiai tanul hat -
tak: magyarok, románok, oroszok, né -
me tek, csehek, angolok, franciák, ja pá -
nok stb.

A festőiskoláról sokat írtak. Kü lö nö -
sen nyáron, uborkaszezon idején volt
kedvenc témája a lapoknak, és mu lat -
tunk, amikor az egyik növendék azt
mond ta, hogy a lapok híradásai nyo -
mán nem így képzelte el a festőiskolát,
s hogy ő azt hitte, márványlépcső vezet 
fel az iskolába, olyan szépen van le ír va.

Tanárom, Ferenczy Károly, az ő ma -
gasrendű művészetével nem tudott le -
ereszkedni hozzám. Én teljesen tájé ko -
zatlan gyerek voltam, első rajzomat
hosszasan nézegette, végül megszólalt:

- Rajzolja sziluettben! - és elment.
Nem tudtam, mi az a sziluett, szé -

gyenkezve kellett megtudakolnom. Szűk -
szavúságával nem tudott rávezetni ar -
ra, mit kíván tőlem, megelégedett, ha
egy előkelő, szellemes mozdulattal in -
tézhette el a korrektúrát. A legnagyobb 
művészek nem mindig a legjobb ta ná -
rok is.

Bár én nagyon igyekeztem, ebben az
időben még álmodni sem mertem ar ról,
hogy festő legyek. Meglátogattam Fe -
renczyt műtermében, megis merked tem
fiaival: Valérral és Bénivel, majd No -
émival és édesanyjukkal, egy olyan csa -
láddal, amelyben minden és mindenki
a művészetet szolgálja.

Még Hollósy idején alakult ki az a
hagyomány, hogy szombat esténként a
piktorok összejöttek a ligeti ven dég lő -
ben. Ezeken az összejöveteleken is mer -
kedtem meg Rétivel, Thormával és I vá -
nyi Grünwalddal. A festőiskolai tár sa -
ság a legkülönbözőbb elemekből tevő -
dött össze: milliomos, földbirtokos, ka -
tonatiszt is volt közöttünk, de legna -
gyobb részt szegény vagy a szegénynél 
is szegényebb emberekből állott. A li -
get közelében, bányászcsaládoknál lak -

tak, s volt közöttük olyan, aki heted ma -
gával aludt a földön.

Közvetlen közelről ismertük hát meg
a bányászok nyomorúságos életét. E gyik
barátommal a fernezelyi kohót is fel ke -
restük. Megborzadva álltunk a gázban, 
a füstben és forróságban. Sokat gon dol -
koztam rajta, miként lehetne ezen vál -
toztatni, könnyíteni. Ha most - ötven
év távlatából - visszagondolok a mun -
kásság akkori helyzetére, meg nyu god -
va sétálok el az új bányai lakótömbök,
az egészséges bányászlakások előtt.

A Rozsályra vezetővel mentünk fel, 
aki majdnem az 1307 méteres tetőig kí -
sért. Ilyen magasságban addig még nem
jártam. Gyönyörködtünk a pompás ki -
lá tásban, elláttunk a Szamos völgyébe, 
Szatmár felé, a Meszesre, Ciblesre, a ti -
szántúli Kárpátokra és a közeli Gu tin ra.

- folytatjuk -

Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

Elfoglalta helyét Nagy bá nyán
a Minisz ter el nökség Nem zet po li -
tikai Államtitkársága által in dí -
tott Petőfi Sándor Pro gram ösz tön -
díjasa. Bog dán Tibor szep tem ber
elsején érkezett és kilenc hó na pon
át dolgozik a szór vány magyar sá -
got se gí tő pro gram keretén be -
lül. Minden érdeklődőt szívesen
lát a Teleki Mag yar Ház ban, de
elérhetik őt e-mailen (bogdan_
tibor@ya hoo.com) vagy tele fo non 
(0761-937196) is.
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Hu mor-zsák

Két női comb beszélget. Azt
mondja az egyik:

- De rég találkoztunk!
Erre a másik:
- Mert mindig közbejön va -

lami.
***

Fiú a lánynak:
- Holnap este ráérsz? Át -

jössz? Nem lesz otthon senki!
- Igen, átmegyek!
Másnap a lány a fiúnak:
- Miért nem nyitottál ajtót?
- Mondtam, hogy nem lesz 

otthon senki.

***
A világ leghíresebb sör gyá -

rainak a vezetői beülnek egy
kocsmába. A Budweiser igaz -
gató egy korsó Budweisert ren -
del, a Heineken igazgató egy
korsó Heinekent kér, stb. Vé -
gül a Guiness tulajdonosa kér
egy teát. A többiek meg rökö -
nyödnek:

- Hogy-hogy te nem Gui -
nesst iszol?

Ar thur Guiness kortyol e gyet 
a teájából, majd így szól:

- Gondoltam, ha ti nem isz -
tok sört, akkor szolidaritásból
én sem fogok.

***

- Megnősültem, mert már
n em ízlett az éttermi kaja.

- És most?
- Most újra ízlik.

***
Két rendőr bicikliversenyt néz.
- Nem olcsó mulatság! - szó -

lal meg az egyik.
- Hát nem - mondja a má sik, 

a bringákat vizsgálva -, ha jól
számoltam, 42 darab világítás
nélküli kerékpárt láttam!

***

Józsi bácsi felmutatja a vo -
natjegyét a kalauznak, mire az
így reagál: 

- De hiszen ez egy gye rek -
jegy! 

- Na, látja, most derül ki,
hogy milyen nagy késésben van
ez a vonat!

***
- Titoktartó nő a világon nincs

- mondja valaki egy társa ság -
ban.

- Ez tévedés - mondja erre
Retek úr. – Én például már húsz
éve képtelen vagyok megtudni 
a feleségemtől, hogy mire köl -
ti azt a rengeteg pénzt.

***

A nehézfiúk cellájába új tagot
kaszliznak be, aki megölte az
anyósát. Az ,,öregek” faggatni 
kezdik, hogy hogyan csinálta
ki a mamát.

- Csak azt tettem, amire a fe -
leségem megkért. Eljött hoz zánk
látogatóba a mama, de a fele -
sé gemnek délután el kellett men -
nie otthonról. Azt mondta ne -
kem: ,,Drágám, anyu egy ki csit
lefeküdt aludni, nagyon fáradt. 
Kérlek, ne ébreszd fel, ha légy
szállna rá, üsd agyon!”

***
- Én vagyok az első férfi,

akivel lefeküdtél?
- Hát, ezen még nem gon -

dolkoztam, de most, hogy mon -
dod... tényleg, ismerősnek tűnsz...

***
A kórházban egy lányt ope -

rálnak. Amikor leveszik a kö -
tést, a páciens csodálkozva lát -
ja, hogy két párhuzamos for ra -
dás van a hasán. 

- Professzor úr, mi történt
velem? 

- Tudja, miközben önt mű -
töttem, a hallgatóim annyira meg -
tapsoltak, hogy ráadást kellett
bemutatnom.

***
- Nem értem az iráni hely -

ze tet.
- Majd én megmagyarázom.
- Megmagyarázni én is tu -

dom. De nem értem!

***
A skót betörő dicsekedve mu -

togatja társának a zsákmányát: 
gyűrűk, nyakékek, betét könyv,
aranyórák. Barátja ámulva né -
zi, aztán megszólal:

- Remélem a feszítővasat is
visszahoztad!

***
- Mondd, miért veszel a fe -

leséged születésnapjára tíz éve 
ugyanolyan ajándékot?

- Mert tíz éve a har minca -
dik születésnapját ünne peli.

***
- Pincér, hozzon egy pohár 

sört. Eliszogatom, amíg várom 
a barátnőmet.

- Világosat vagy barnát?
- Mi köze hozzá?

***
Éjfél után a rendőr megállít

egy száguldozó autóst:
- Hová siet ennyire?
- Előadásra megyek. Té má -

ja: Az alkohol káros hatása.
- Tényleg? Az éjszaka kel -

lős közepén? Ki tartja ezt az e -
lőadást?

- A feleségem...
***

- Tegnap aztán meg mond -
tam a feleségemnek, hogy mi a 
véleményem róla.

- Igazad van. És mit értél el?
- Nagy nehezen az ajtót...

***
Egy turista megkérdez a he -

gyekben egy embert:
- Tényleg olyan egészsé ges

itt a klíma, mint ahogy a ka ta -
lógusokban írják?

- Igen, nézzen meg engem! 
Mikor ide jöttem, nem volt ha -
jam, a bőröm meg ráncos volt.

- Hát mikor jött ide??
- Én itt születtem....

***
Egy házaspár balesetet szen -

ved, minek során a feleség ar ca
csúnyán összeég. A plasz ti kai se -
bész bőrátültetést java sol, de a
feleség, mivel kis ter metű, nem
rendelkezik ele gen dő bőrfelü -
lettel. Végül a férj hátsó feléről
vesz nek le egy nagyobb bőrda -
ra bot. A műtét sikerül, a feleség 
szebb lesz, mint valaha. Egy bu -
liban, amikor mindenki dicséri
a szép ségét, örömtől sugárzó
arccal mondja a férjének:

- Annyira nagy jót tettél ve -
lem, hogy sosem tudom meg -
fizetni neked!

- Ugyan drágám, nekem e -
lég fizetség, amikor látom, hogy
anyád arcon csókol…

***

Egy bűnügyi felügyelő a tett
helyszínéről jelent mobilon:

- Parancsnok úr, megér kez -
tünk a helyszínre! Egy nő 20-
 szor szúrta mellbe a férjét, az -
tán fejbe lőtte, majd lefejezte,
utána felgyújtotta a tetemét.

- És mi volt az oka ennek a
borzalmas gyilkosságnak?

- A férj cipővel lépett be a ház -
ba miközben a nő éppen mosta
fel a parkettát.

- Hihetetlen! Na, és sike rült
letartóztatni a nőt?

- Még nem. Várjuk, hogy
száradjon a padló…

A nagy haditerv
Megjöttek a menekültek,
Akiket gaz hordák űztek,
Koloncnak Európára,

Minden tagállam nyakába.
Érkezett sok terrorista,

Hogy védelmünk lebénítsa,
Ha jön a hódító sereg,

Amit béna nem állít meg.
A gaz terv jól halad, sajnos,

Holnap futhat az őslakos
Kivénhedt Európából
Letelepedni akárhol!

Popovic Gergely

TV-szerelési ké zi -
könyv szőkéknek:

- A képernyő olyan, mint -
ha havazna: tél van, és nyit -
va az ablak.

- Kép nincs, de a hang jó:
ez egy rádió.

- A kép körkörös irány -
ban mozog, a hang rossz: ez 
egy mosógép.

- Mindent duplán lát: más -
napos, aludja ki magát.

- A kép fekete-fehér, hang
nincs: némafilmet néz.

- A képet függőleges csí -
kok zavarják: börtönben van.

- Se kép, se hang: nincs
TV-je.

Tárgyalni jöttem. Melyikőtök 
a kontaktlencse?



HETIRENDEN 2015. szeptember 25.

Garabonciás bábos
tábor szorozva kettő

Szeptember első felében olyan feladatot vállaltam, amilyet még so -
ha. Gyerektábort vezettem, rögtön kettőt (a nagy érdeklődésre va ló
tekintettel a nagybányai Teleki Mag yar Ház duplán rendezte meg a
Garabonciás bábos tábort).

Gál Orsolya bábkészítővel voltunk
ketten a táborvezetők. Mi a gye re kek -
kel foglalkoztunk, a gyerekek pedig
idejük jelentős részében a bábjaikkal.
Szorgalmasan készítették első nap a
krumpli- és/vagy gyufásskatulya fejű
bábokat, majd azokat a figurákat, a mik -
kel a hét utolsó napján rövid előadást
mutattak be a szülőknek, rokonoknak,
barátoknak.

A tábor lényegét egy szóban a játék
szóval lehet leírni. Sok csoportos játék
volt, illetve játékos színész gyakor la to -
kat is végeztünk, amelyek előké szí tet -
ték magát a bábjátékot.

Azt hiszem, a Garabonciás tábor sze -
repe többek között az volt, hogy felhív -
ja a figyelmet: minél személyesebb a
játék, annál értékesebb és örömtelibb él -
ményt jelent. Nomeg arra, hogy a já -

ték hoz a gyerekek értenek a legjobban. 
Ezért aztán Orsival inkább az irányító
szerepét vállaltuk a jelenetek megva ló -
sításakor, technikai tanácsokat adtunk.

A két társasággal különböző jele ne -
te ken dolgoztunk, így a két tábor vé gén
két teljesen különböző repertoárral áll -
hattunk elő. Aki mindkét alkalommal
eljött a bemutatókra, remélhetőleg nem
unatkozott másodjára sem. Volt árny -
játékkal bemutatott vers, kesztyűs bá -
bok kal, illetve síkbábokkal eljátszott me -
se, amibe egy egyszerű marionett is be -
került, olyan jelenet, ami ötvözte az é -

lő- és  bábszereplős megoldásokat. Volt
mozgatható végtaggal rendelkező sík -
bá bos darab, fakanálbábokkal előadott
történet, zokniból, nadrágból készült, il -
letve vajangszerű bábokat felvonultató 
jelenet. Tehát elég színes volt a paletta.

A jelenetek mellett zenés összeál lí -
tással is készültünk.

A Teleki Ház folyósóján kiállí tot -
tuk a tábor alatt született alkotásokat. (Az
első vasárnap ujjbábokat és pálcikára ra -
gasztott bábokat, a másodikon pedig o -
lyan rajzokat, amiket közösen ké szí tet -
tek a gyerekek.)

Azt hiszem, a fentiekből kiderült,
hogy eredményes, termékeny két hetet
hagytunk a hátunk mögött. Nagy kö -
szönet a szervezőknek, segítőknek, a
gyerekeknek, szülőknek, hogy megva -
lósulhatott a két tábor. És termé sze te -

sen Orsinak, hogy vállalta a tábor ve ze -
tést. Nélküle tényleg nem ment vol na.
Külön köszönet a fotókért Bog dán Ti -
bornak és Pongrácz Panninak a tele -
víziós összeállításért!

(Bertóti Johanna /
bertotijohanna.wordpress.com)

Téglajegyek a Teleki-házért

Másodszor is sorsoltunk!
Vasárnap, a Főtér Fesztivál zá -
rónapján ismét értékes képző -
művészeti alkotásokat – festmé -
nyeket, grafikákat – sorsol tunk
ki azok között, akik téglajegyek
vásárlásával járultak hozzá a Te -
leki Mag yar Ház felújításának
költségeihez!

Bitay Zoltán: Domboldal c. pasz -
tellképét Varga Gábor, Potyók Ta -
más: Piaci részlet c. festményét id.
Oszóczki Kálmán, Szántó Andreas:
Festőtelep c. olajképét Miszti Ma -
tild, Boar Szilvia: Interferenciák c.
pasztellképét Adamcsik Anikó, Vassy
Erzsébet: Erdőszéle c. munkáját pe -
dig Pál Terézia nyerte. GRA TULÁ -
LUNK a nyerteseknek!

Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik az idei Főtér
Fesz tivál során és 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!

Minden olyan támogatónknak aki
pólót vásárolt, téglajegyet adtunk aján -
dékba. Ezekkel együtt legújabb tég -
lajegyes támogatóink a következők:

Ruff Rudolf, Nagybánya – 300 lej
(arany), Kugyela At tila, Bu da pest –
10 lej (egyszerű téglajegy/póló a ján -
dék), Kiss Mária, Százhalombatta –
10 lej (egyszerű téglajegy /póló a ján -
dék), Várvédő Réka, Nagybánya –
10 lej (egyszerű/póló ajándék), Var -
ga Gábor, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű), Balogh Gyöngyi, Nagybánya 
– 10 lej (egyszerű/póló ajándék), Da -
ubner Tímea, Nagybánya – 20 lej (2
db. egyszerű/póló ajándék), Szabó Ze -
rindné, Bu da pest – 10 lej (egysze -
rű/póló ajándék), Bajcsi Annamária,
Bu da pest – 10 lej (egyszerű/póló a -
ján dék), Márton Evelin, Nagybánya 
– 10 lej (egyszerű/póló ajándék), Dr.
Incze Judit, Gyula – 10 lej (egy sze -
rű/póló ajándék), Lévay Boglár ka,
Nagybánya – 20 lej (2 db. egy sze rű/
póló ajándék), Szász Jenő, Nagybá -
nya – 10 lej (egyszerű), Ravai Gergő,
Nagybánya – 10 lej (egyszerű/póló
ajándék), Bak Sándor, Szinérváralja 
– 10 lej (egyszerű/póló ajándék), Bak
Gergő, Szinérváralja – 10 lej (egy sze -
rű/póló ajándék), Starmüller Anna,
Bu da pest – 10 lej (egyszerű/póló aján -
dék), Aurori Emese, Nagybánya – 10
lej (egyszerű/póló ajándék), Star -
mül ler Csaba, Bu da pest – 20 lej (2
db. egyszerű/póló ajándék), Vida Ad -
ri enn, Nagybánya – 10 lej (egysze -
rű/póló ajándék), Kató Csaba, Szat -
márnémeti – 10 lej (egyszerű/póló a -
ján dék), Aurori At tila, Nagybánya –
10 lej (egyszerű/póló ajándék), Gir -
csis Melinda, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű/póló ajándék), Ratiu Do -
risz, Nagybánya – 10 lej (egysze rű/
póló ajándék), Pintér Éva, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű/póló ajándék),
Név nélkül, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű/póló ajándék), Várady Cson gor,
Nagybánya – 10 lej (egyszerű/póló
ajándék), Ledniczky Béla (Belloni),
Kolozsvár – 10 lej (egyszerű), Kiss
Dezső, Nagybánya – 20 lej (2 db.
egyszerű/póló ajándék), Szabó Ödön,

Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Balla 
Tibor, Nagybánya – 10 lej (egy sze -
rű/póló ajándék), Sárközi Imre, Nagy -
bánya – 10 lej (egyszerű/póló aján -
dék), Hajnal Tibor, Nagybánya – 10 
lej (egyszerű), Kirmájer Ádám, Nagy -
bánya – 10 lej (egyszerű/póló aján -
dék), Mociran Ioan, Nagybánya –
10 lej (egyszerű/póló ajándék), Hu -
szár László, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű/póló ajándék), Márton Rudolf, 
Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Tót-
 Pál Márk, Nagybánya – 500 lej (gyé -
mánt), MM Dent, Felsőbánya – 100
lej (ezüst), Osvald Zsolt, Veres egy -
há za – 10 lej egyszerű/póló ajándék),
Vicsai Erzsébet, Monó – 10 lej (egy -
szerű), Incze István, Gyula – 10 lej
(egyszerű/póló ajándék), Kézdi Éva, 
Nagybánya – 10 lej (egyszerű/póló a -
jándék), Puklus István, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Puklus Gabriella,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Zalányi 
Erika, Nagybánya – 10 lej (egy sze -
rű), Máté Zsolt, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Ludescher Ilona, Nagybá -
nya – 20 lej (2 db. egyszerű), Tim
Már ta, Nagybánya – 10 lej (egysze -
rű), Lakóczi Éva, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Zaváczki Tibor, Nagy -
bá nya – 30 lej (3 db. egyszerű/póló
ajándék), Nitrai Zsolt, Bu da pest –
10 lej (egyszerű/póló ajándék), Ba -
logh Gyöngyi, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű/póló ajándék), Forgács Mó -
nika, Bu da pest – 10 lej (egysze rű/
póló ajándék), Komlósi József, Nagy -
bánya – 30 lej (3 db. egyszerű/póló
ajándék), Hajdú-Brezoszki Erika és 
Laci, Kolozsvár – 100 lej (ezüst),
Misz ti Matild, Nagybánya – 100 lej
(ezüst), Ledniczky Béla (Belloni),
Ko lozsvár – 100 lej (ezüst).

TÉGLAJEGY vásárlásával mind -
annyian hozzájárulhatunk a tör -
ténelmi műemléképület és a Bá  -
nya vidék szórványközpontja meg -
újulásához, megszépü lésé hez!

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!

A Teleki Mag yar Ház ifjúsági és ha -
gyományőrző programjait a BET H -
LEN GÁBOR ALAP és a COM MU -
NITAS ALAPÍTVÁNY valamint az
RMDSZ támogatja.



Idén is négy romániai
egyetem van a világ

legjobbjai között
A Mas sa chu setts In sti tute of Tech -

nol ogy (MIT) a világ legjobb egye te -
me a QS World Uni ver si ties legfris -
sebb, a napokban közzétett ranglistája

szerint, ami a 2015/2016-os tanévre ér -
vényes. Utána a szintén amerikai Har -
vard Uni ver sity következik, majd a brit 
University of Cam bridge. Majd így foly -
tatódik a lista: Stan ford Uni ver sity, Ca -
lifornia In sti tute of Tech nol ogy (Cal -
tech), Uni ver sity of Ox ford, UCL (Uni -
versity Col lege Lon don), Im pe rial Col -
lege London, ETH Zu rich - Swiss Fede -
ral In sti tute of Tech nol ogy és Uni ver -
sity of Chi cago. A 800 felsőoktatási in -
tézményt felsoroló listára a tavalyhoz
ha sonlóan négy romániai egyetem ke -
rült fel. A tavalyi toplistához képest az
első tízben az Im pe rial Col lege Lon -
don esett vissza a leginkább, a 2. hely -
ről került a 8. helyre. A legnagyobb
előzés pedig a Stan ford Uni ver sity-hez 
köt he tő, a 7. helyről lépet elő a 3. hely -
re. Az MIT tavaly is első volt. A romá -
niai egyetemek között a Bu karesti Egye -
tem a legjobb, a 651-700. hely közé so -
rolták. A iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Tu -
dományegyetemet, a Ba beş-Bolyai Tu -
dományegyetemet és a Te mesvári Nyu -
ga ti Egyetemet is a 701+ kategóriába
tették, ami azt jelenti, hogy az utolsó
száz ban vannak a listán. A tavalyhoz
képest senki nem változ ta tott a helye -

zésén. Az egyetemek rész le tes értéke -
lé sénél oktatási programo kat is kiemel -
nek, amiben jó az adott egyetem. Mind
a négy romániai fel ső oktatási intéz mény
esetében a mod ern nyelvtudo mány
képzést emelték ki: a temesvári és a bu -
karesti egyetemét a 101-150. hely kö zé 
sorolták, a kolozs vári egyetemét a
151-200. hely közé, a iaşi-i egyetemét
pedig a 201-250. hely közé. Magyar or -
szágról szintén négy egye tem került fel
a listára: a Szegedi Tu do mányegye te -
met a 501-550. hely közé sorolták, a
Eötvös Lóránt Tudomány egyetemet és 
a Debreceni Egyetemet a 601-650. hely
közé tették, míg a Cor vi nus Egyetem a
701+ besorolást kapott. A QS - Quac -
quarelli Symonds cég 2004 óta készíti
el minden évben a fel sőoktatási intéz -
mények világrangso rát, amelyet hat
szem pont – többek között az oktatók és 
a hallgatók aránya, az in tézményhez
köt hető tudományos mun kák idézési
gya korisága, valamint a kül földi hallga -
tók és oktatók száma – alap ján állítanak 
össze. (transindex)

Kiosztották
az IgNobel díjakat

Bő két héttel az igazi No bel-szezon
kezdete előtt a Har vard Egyetem San -
ders Színházában átadták az idei Ig No -
bel-díjakat. Az “elismerést” 1991 óta
osztják ki a hivatalos indoklás szerint
olyan kutatásoknak, amelyek előbb
meg nevettetik, majd elgondolkodtat -
ják az embert. 

Kémiai 
Az ausztrál Flinders Egyetem pro -

fesszora, Colin Raston és munkatársai
kapták annak felfedezéséért, hogy mi -
ként lehet a kemény tojást visszalágyí -
tani. A tojásfehérjében lévő fehérjék a
hő hatására fonódnak szorosan össze,
és lesz a nyúlós állagú, halvány színű
kiindulási anyagból fehér, gumiszerű
anyag. Ezt a szilárd anyagot karbamid
hozzáadásával lehet újra cseppfolyó -
sítani, majd a fehérjéket egy speciális
berendezéssel – ezt dolgozta ki Raston
a munkatársaival – szétválasztani. A ku -
tatók szerint a gyógyszeripart érde kel -
heti a felfedezés. 

Fizikai 
Pa tri cia Yang, Da vid Hu, Jon a than

Pham és Jerome Choo kapta annak
meg állapításéért, hogy mindegyik 3 ki -

logrammnál nehezebb emlősállat nagy -
jából ugyanannyi ideig, 21 másod per -
cig vizel. A Geor gia Műszaki Intézet
kutatói 32 állat vizelési idejét hason -
lították össze, s azt tapasztalták, hogy a 
jelentős méretbeli különbségek elle né -
re - az elefánt húgyhólyagjának a ma -
ximális űrtartalma 3600-szor nagyobb, 
mint a macskáé - is nagyjából ennyi
idei könnyítenek magukon az állatok.
A kutatók szerint ennek az lehet az
oka, hogy a nagyobb állatoknak a húgy -
csövük is hosszabb, és így nagyobb se -
bességű lehet a folyadékáramlás. 

Irodalmi 
Annak felfedezéséért kapta Mark

Dingemanse, Fran cisco Torreira és Nick
J. Enfield, hogy minden emberi nyelv -
ben létezik a huh? vagy azzal egyen -
értékű szó. 

Menedzsment 
Egy olasz és amerikai tudósokból

álló csapat nyerte annak megálla pítá -
sáért, hogy azok az üzleti vezetők, akik 
gyerekkorukban természeti katasztró -
fát - például földrengést, tornádót vagy 
vulkánkitörést - tapasztaltak, szeretnek 
kockáztatni. 

Közgazdasági 
A Bangkoki Városi Rendőrség kap -

ta, amiért ex tra pénzt ajánlott fel az al -
kalmazottainak, ha nem fogadnak el
ke nőpénzt. 

Orvosi 
Hajime Kimata japán allergológus

és szlovák kutatók kapták az orvosi
IgNobelt, amiért a heves csókolózás
(és egyéb intim aktivitások) hatásait
ku tatták. Kimata például rájött, hogy a
csókolózás csökkenti a bőr allergiás
megbetegedéseinek a számát. Ennek
oka – a kutató szerint – valószínűleg a
csókolózás stresszcsökkentő hatásá -
ban keresendő.

Matematikai 
Elis a beth Oberzauchert és Karl

Grammert azért díjazták IgNobellel,
mert matematikai módszerekkel tesz -
tel ték, valóság vagy kitaláció az, hogy
Mulaj Iszmail marokkói szultán 888
utódot nemzett 500 ágyasától. A Bécsi
Egyetem két antropológusa kiszámí -
tot ta, napi hány közösülésre volt szük -
ség ennyi utód fogantatásához. Ta nul -
mányuk szerint egyébkén már napi egy 
közösüléssel is elérhette ezt a sza poro -
dási sikert. 

Biológiai 
Bruno Grossit és munkatársait a

tyúkkísérleteiért díjazták, amiben azt
vizsgálták, hogy a madarak tényleg a
di noszauruszok túlélői-e, amelyek el -
ke rülték a 65 millió éve becsapódott
meteor pusztító hatását. A kutatók mes -
terséges farkat raktak a tyúkokra, és azt 
figyelték, hogy a testtartásuk kezd-e
hasonlítani a teropoda dinoszauruszo -
ké hoz. És úgy tűnik, hogy igen. 

Gyógyászati diagnosztika 
Egy tucatnyi brit, kanadai, új-zé lan -

di, amerikai és kínai kutató nyerte el,
amiért felfedezték, hogy egy személy
fájdalomérzete alapján pontosan diag -
nosztizálható az akut vakbélgyulladás,
amit akkor érez, amikor autóval áthaj -
tanak egy fekvőrendőrön. 

Élettani 
Mi chael L. Smith, a Cor nell Egye -

tem neurobiológia és viselkedéstudo -
mányi szakos PhD-hallgatója azért
kapott IgNobelt, amiért saját magán 38 
napon keresztül - naponta 5 különböző
helyen - tesztelte, hogy hol fáj leg in -
kább a méhcsípés. Testének 25 külön -
böző részét csípette meg méhekkel, és
értékelte a szúrások fájdalmasságát.
Eszerint az orrlyukon, a felső ajkon és
a hímvesszőn a legfájdalmasabb a csí -
pés, míg a koponyán, a középső lábujj -
hegyen és a felkaron fáj a legkevésbé. 

Szintén élettani IgNobelt kapott
Justin Schmidt, aki évekig szúratta ma -
gát különböző rovarokkal, azért, hogy
értékelje a szúrás fájdalmasságát. Ösz -
szesen 78 csípésről írt hangulatos jel -
lem zést, például ilyent: “ahhoz hason -
ló, mint amikor a forgóajtó becsípi a
kezed”.

Az IgNobel-díjjal nem jár valódi
pénz jutalom, bár a díjazottak kapnak
egy zimbabwei 10 billió dolláros bank -
jegyet.

Mély sebek
VÍZSZINTES: 1. Formáló. 7.

“Csak az tudja, ...” (Schiller). 13.
Kutató. 14. Júda fia. 15. Német, svéd
és zambiai gkj. 16. Fehérnemű. 17. Los 
...; amerikai “atomváros”. 19. Rovar -
evő, apró madár. 20. Chilei teniszező
(Marcelo). 22. Angol diákváros. 23.
Plé det terít rá. 24. ... deux; kettesben.
25. Szalámi szeletek! 27. Indíték. 28.
Magad. 29. Sziget (fr.). 30. A nyelőcső 
része. 32. Csillagtúra. 34. Bodrilak. 35. 
Ennivaló, táplálék. 37. Éles hangon
kiáltó. 39. Japán egykori fővárosa. 40.
Tréfás történet. 42. Vörösmarty Mi -
hály eposza. 44. Állami illeték fize té -
se. 46. ... ének; francia hőseposz. 49.
Linz része! 51. Lopakodik. 52. Kettős -
pont. 53. Páros végszó! 55. A pózna
darabja! 56. Beakad! 57. Üres a tegez!
58. Egyszerre! 59. Költészet jelzője
lehet. 61. Scarlett birtoka. 63. Elha -
laszt. 65. Kemény fém. 66. Gyengél -

kedő. 68. Becézett Abigél. 69. A betű -
osztályozás része! 70. Fémforgácsoló
szerszám. 71. Spanyol filmszínész
(Eloy). 73. Lekötés a karon.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. “A szocializmus
aty ja” (Vladi mir Iljics). 3. Tolvaj -
nyelv. 4. Beékel! 5. Bizony (rég.). 6.
“Fölfelé megy borban a gyöngy;/ Jól
teszi/ ... senki e jogát el/ Nem veszi”
(Vörösmarty: Fóti dal). 7. Strucc dugja 
bele a fejét! 8. Mon gol folyó. 9. Gáz
(ném.). 10. Párosan gyón! 11. Itt kinn
(nép.). 12. Gyümölcsöt szárító. 18.
Din ka néptörzs. 19. Gabonaszemek!
21. Rohanó. 23. Színültig. 26. Francia
területmérték. 28. Pléd. 30. Német vá -
ros. 31. Harcias nő. 32. Verscsengő.
33. Alkoholt fogyasztó. 36. Lakás bejá -
rat! 37. Segélykérő jelzés. 38. Algériai
kikötőváros. 41. Észak-európai nép.
43. Stannum. 45. Becézett Oszkár. 47.
Tüzet szüntet. 48. Vasúti hajtány. 50.
Nagyon kövér. 52. Szőlőtámasz. 54.
Szláv nép. 56. Ölel. 58. Meggyőz. 60.
Annyi mint (röv.). 61. Kézben fog. 62.
Porció. 64. Emelőszerkezet. 66. ...
West; amerikai színésznő. 67. Észak-
 erdélyi folyó. 70. Mis ter (röv.). 72. Tö -
rött bot!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Amikor a muzulmánok
megkövezik az ördögöt

A világ minden tájáról érkezett zarándokok Mekkában össze gyűlt
százezrei vették útjukat kedden a szaúd-arábiai várostól ke let re fekvő
Mina felé, hogy megkezdjék a hagyományos éves mu zul mán
zarándoklatot (haddzs).

A Mekkától öt kilométerre fekvő te -
rületen több mint 100 ezer légkon dici -
o nált sátor várja a hívőket, akik az első
napot a Korán olvasásával és imádko -
zással töltik el. A hatóságok az iszlám
időszámítás 1436. évében, dzú al-hidd -
zsa hónap 8. és 13. napja közötti za rán -
doklat alatt mintegy há rommillió részt -
ve vőre számítanak, a keddi napig két -
millióan érkeztek Mek kába.

A zarándokok Mekkától eltávo lod va
szent állapotba (ihrám) kerülnek, nem
használhatnak illatosító szereket, nem
vághatják le körmüket és hajukat, nem
borotválkozhatnak. A férfiak varrás nél -

küli kétrészes, lepelszerű fehér ruhát vi -
selnek, amely a feltámadást jelképezi,
és egyben egységet teremt a hívők kö -
zött, megszüntetve a társadalmi különb -
ségeket. A nőknek bő ruhát kell visel ni -
ük, amelyből csak arcuk és kezeik lát sza -
nak ki. A zarándokok a Minában fel ál -
lí tott sátrakban töltik az éjszakát, mie -
lőtt az áldozati ünnep (íd al-adha) előtti 
napon elindulnának az Arafát-hegy hez.
Végül visszatérnek a völgybe, ahol az
„ördög megkövezésének” rítusával foly -
tatják a haddzsot. A zarándoklat része a 
mekkai Kába-kő körbejárására. A haddzs
vasárnap ér véget. (mult-kor.hu)

Megkezdte próbaútját a világ
legnagyobb vitorlás jachtja

Elindult próbaútjára a világ legnagyobb, futurisztikus vitorlás
jachtja, amely egy orosz milliárdos számára épült Német ország ban.

A White Pearl (Fehér gyöngy) pro -
jektnév alatt készülő ékformájú há rom -
árbocos hétfőn indult első próbaútjára
a kieli öbölben. A vitorlás 140 méteres
hossza jócskán meghaladja az eddigi
rekorderét, a 114 méteres orosz Sze do -
vét, amely 1921-ben épült ugyancsak
Kielben, de 1945-ben hadizsák mány -
ként a Szovjetunióhoz került. Árbocai
szintén kivételesen magasak, 90 méte -
resek.

A minden korábbinál nagyobb és vél -
hetően fényűzőbb luxusjachton három
éve dolgoznak a legnagyobb titoktar tás
mellett a kieli Ger man Na val Yards ha -
jógyárban. Sem a leszállítási határ ide -
je, sem leendő neve nem ismert, csak
annyit tudni médiaértesülésekből, hogy

Andrej Melnyicsenko orosz milliárdos
számára épül, és ára elérheti a 100 mil -
lió eurót. A közgazdász végzettségű And -
rej Melnyicsenko 1993-ban alapozta meg
üzleti karrierjét, amikor 21 évesen meg -
alapította az MDM Bankot, amely tíz
év alatt Oroszország legnagyobb ma -
gán bankja lett. A most 43 éves üzlet -
emb er vagyonát 2015-ben 9,2 milliárd
dollárra (2550 milliárd fo rint) becsülte
az amerikai Forbes magazin, amivel a
világ 97. leggazdagabb emberének számí -
tott, Oroszországban pedig a kilence -
diknek. Vagyona alapvetően három fő
részből áll: övé Oroszország legna gyobb
műtrágyagyártó cége, a legnagyobb szén -
bányavállalata, illetve Szibéria vezető
áramtermelő cége. (origo.hu)

Megmosolyogtató kutatások

Lehetséges, hogy Iszmáil marokkói
szultán 888 gyermeket nemzett?

A szultán 888 saját gyerekének valószínűsége, 200 méhcsípés a
legfájdalmasabb terület azonosítására és az emlősök átlagos
vizelési ideje: csak néhány tudományos kutatási téma azok kö zül,
melyek idén kiérdemelték a citrom-Nobelnek is nevezett Ig No -
bel-díjat, amelyet tíz kategóriában adtak át a Har vard E -
gyetemen.

A szeptember 18., péntekre virra -
dó an 25. alkalommal megrendezett gá -
lát több mint ezer néző követte figye -
lemmel, az ünnepségen, mint minden 
évben, valódi No bel-díjasok is részt
vet tek. Elis a beth Oberzaucher, a Bé -
csi Egyetem matematikusa az után ku -
tatott, lehetséges volt-e, hogy Iszmáil 
marokkói szultán 888 gyermeket nem -
zett. A szultán 1727-ben véget ért, kö -
zel 30 éves uralkodása alatt nemzett
ennyi utódot a „konzervatív becs lé -
sek” szerint. A kutatók kiderítették: le -
hetséges volt, sőt ehhez mindössze 65
asszony is elegendő – Iszmáil szultán
háremében pedig 500 nő élt.

Mi chael Smith, a Cor nell Egyetem 
végzős hallgatója 2012-es méhszú rá -
sos vizsgálatáért kapott IgNobel-dí -
jat: mintegy 200 alkalommal szúratta
meg magát méhekkel, hogy megál la -
pítsa, a legfájdalmasabb területek az
orrlyuk, az alsó ajak és a nemi szer -
vek. Pa tri cia Yang amerikai kutató fi -

zika kategóriában kapta meg az „el -
ismerést”: arra jött rá tudományos ku -
tatása révén, hogy az emlősök húgy -
hólyagja átlagosan 21 másodperc a -
latt ürül ki.A hollandiai Max Planck
Intézet három nyelvésze, Mark Din -
gemanse és kollégái arra jöttek rá,
hogy a világ szinte minden nyelve
hasz nálja a “huh” szót.

Az 1991-ben alapított IgNobel a
No bel-díj amerikai paródiája, a nem -
zetközi tudományos élet azon sze rep -
lő inek ítélik oda évente, akik tevé keny -
sége látszólag értelmetlen felfede zé -
sekhez, használhatatlan találmá nyok -
hoz vezetett, egyúttal mulatságosnak
tűnik. Az alapítók honlapján is közzé -
tett mottó szerint elnyeréséhez a ku -
tatóknak „először meg kell nevettet ni -
ük az embereket, majd elgondol kod tat -
ni őket”. Az IgNobel eredmény hir -
detése minden évben a „komoly” No -
bel-díjat megelőző héten zajlik a Har -
vardon. (mult-kor.hu)

SpaceX: itt az űrhajósokat
szállító kapszula 

A cég bemutatta űrkapszulájának második változatát, amely
2017- től már űrhajósokat szállíthat. A SpaceX kapcsán az utóbbi
hónapokban nemcsak a visszatérő rakéták tesztjeiről, de az űr kap -
szula próbáiról is beszámoltunk, így nem meglepő, hogy a cég hi -
vatalosan is bemutatta a Dragon második változatát, amely nem so -
kára élesben is bizonyíthatja létjogosultságát. A csinos belső szűk
környezetet biztosít az utasoknak.

Ahogy az a most közzétett képeken
is jól látszik, a Dragon v2 belső tere
letisztult, küllemében kellemes hatást
nyújt, itt azonban az is rögtön kiderül,
hogy a jövő űrhajósainak igencsak ösz -
sze kell majd húzniuk magukat. Dacá -
ra ugyanis a kapszula nagyobb mé re té -
nek (ami különösen az orosz Szojuz -
hoz képest tűnik jelentős eltérésnek),
itt egyszerre hét személy szállítását vé -
geznék el, akiknek egy nagyon is szű -
kös tér jut majd, bár az előnyök között
említhetjük meg, hogy itt a Nem zet kö -
zi Űrállomásra történő utak jelentik az
elsődleges célt, amely viszont alig né -
hány óráig venné csak igénybe a sze -
mélyzet türelmét.

Maga a kapszula alig 6 méter ma gas,
ehhez pedig egy mindössze 3,6 méte -
res átmérő társul. Ahogy említettük, egy -
szerre legfeljebb hét űrhajós kapna he -
lyet a belsőben, akik egy minden fon -
tosabb adatot és információt megje le -
nítő konzolra támaszkodnak majd, a fel -
lövés során pedig egy külön vészmentő 
rendszer is a rendelkezésükre áll, a mely

probléma esetén automatikusan a raké -
tá tól messzire repíti a Dragont, hogy a
személyzet életét ne tegyék kockára.
Külön érdekesség, hogy a kapszula a
visszatéréskor nem a tengerbe pottyan
majd, hanem fékezőrakéták révén a szá -
razföldön landol, mégpedig a cég ille té -
kesei szerint egy helikopter preci zi tá -
sával.

Az első űrhajósok a tervek szerint
2017-ben próbálhatják majd ki az új u -
tazási eszközt, az erre befizető sze mé lye -
ket ekkor juttatnák el az ISS-re. (sg.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!

 Apák és gyermeknevelés
A gyermeknevelésben manapság mind nagyobb szerepet kap -

nak az apák. Míg régebben ők kizárólag csak a családfői felada -
tokat látták el és megkérdőjelezhetetlen tekintélyként jelentek meg 
gyermekeik előtt, mára feladataik köre kiterjedt.

Apák és terhesség
A terhesség idején a kis ma -

mák szervezete biológiai és
pszi chológiai értelemben is fel -
készül az új jövevény foga dá sá -
ra, számukra ez a korszak nagy
és izgalmas változásokat tarto -
gat. Emiatt ilyentájt a leendő
édes apák szerepe is kezd átala -
kulni. Már ekkortól kezdve fon -

tos, hogy miként kezelik ezt az új helyzetet, hiszen a kismamát érő stressz ne -
gatív hatással lehet a magzat fejlődésére. A gondok megbeszélésével és a felada -
tok megosztásával ez a stressz csökkenthető, ami nem csak a születendő kisba -
bára, de a pár tagjaira is jótékony hatással van. Az apa segíthet többek közt fo -
kozott figyelmességével, és ha van, a többi gyerek ellátásával. Bár ilyenkor
gyak ran nagyobb a leendő apuka anyagi felelőssége, hiszen a kismama vagy a
kisgyerekes édesanya nem tud dolgozni, a beszélgetés, a törődés ugyanolyan
fontos marad egy nő számára, mint korábban, ezért erre is fontos időt szakítani.

A gyermek megszületése után
A csecsemő megszületésével a pár tagjai egy új életszakaszba lépnek. El kell

sajátítaniuk a gyermek gondozásának fortélyait, újra fel kell osztaniuk egymás
közt a különböző otthoni és nem otthoni teendőket, vagyis meg kell tanulniuk
élni új szerepükkel, hiszen már nem csak mint nő és férfi, hanem mint anya és
apa vannak jelen a családban. Ez sokszor nem is olyan könnyű, mint hinnénk. A
kis baba gondozásáról, a jó nevelésről a legtöbb szülőnek van valamilyen el kép -
zelése, hiszen otthon vagy a rokonok, barátok, ismerősök közt láthatott példát
ezekre vonatkozóan. A szülői szereppel, vagyis az anyasággal és apasággal kap -
csolatban azonban gyakran felmerül egy probléma. Az, hogy ezek miként
egyez tethetőek össze a korábban a családban megszokott női és férfi szereppel.

Szerepek összeillesztése
A gyermek születése után néha előfordul, hogy az édesanya csak a gyer mek -

kel foglalkozik, az újdonsült apuka pedig szinte beleveti magát a munkába, hogy 
eltarthassa családját. Ez önmagában nem rossz, és az adott helyzetben bizonyos
fokig érthető is, de ha ezt a szülők túlzásba viszik, akkor egyszer csak azon kap -
hatják magukat, hogy kihűltek az egymás iránt táplált érzéseik, nem olyan jó ér -
zés a kapcsolatban lenni, mint korábban. Az apáknak természetesen el kell fo -
gad niuk, hogy a gyermek életének első néhány hónapjában az anya sokat fog lal -
kozik a kisgyermekkel, és ezért gyakran kimerült. De a látszat ellenére ilyenkor
is ugyanolyan fontos néhány együtt töltött, meghitt pillanat, mint korábban.
Mivel az anyáknak ilyenkor ritkán van ideje még erre is gondolni, fontos, hogy
az apák szervezzenek közös programokat, ha mást nem, legalább egy meghitt,
gyertyaf

 ényes vacsorát otthon, miután a csöppség elszenderedett. Az ilyen együtt -
létek alkalmával az édesanya is kipiheni magát, és a szülők nem csak szülőnek,
de férfinak és nőnek is érezhetik magukat.

Apák a gyermeknevelésben
Fontos az is, hogy az apukák emellett kivegyék a részüket a gyermek neve lés -

ből is. Megerősíti az apa-gyermek, de az anya és apa közt fennálló kapcsolatot is, 
ha az édesapa bevonódik a gyermekkel kapcsolatos teendők ellátásába. A fürde -
tés, a közös játék az apa számára is izgalmas és örömteli lehet, ezért érdemes időt 
szakítani rá. Később már, az édesanya párjához való viszonyulása lesz az elsőd -
leges fontosságú a gyerek számára, gyermeke is hasonlóképp fog gondolni az
édesapjára, mint az anya. Az apát örömmel váró, a gyermek teljesítményével
kap csolatos apai büszkeséget hangsúlyozó anyukák észrevehetik, hogy kisgyer -
mekük számára szinte ünnep lesz az édesapa hazaérkezése, ami az egész család -
nak boldogságot okoz. Az édesapa, ha ilyenkor foglalkozik egy keveset gyerme -
kével, megalapozhatja a harmonikus családi légkört.

A szülő mint minta
A gyermek számára a szülő nem csak az anyát és apát jelenti, hanem azt a

min tát is, amiből a nemi szerepeket tanulja. Azt, hogy miként viselkedik egy nő
és miként viselkedik egy férfi általában, és hogyan viselkednek egymással. E
szem pont miatt sem elhanyagolható, hogy a gyermek láthatja-e, ahogy szülei
kifejezik egymás iránt érzett szeretetüket, egy gesztussal, vagy érezheti-e, hogy
a szülők tisztelik és megbecsülik egymást. Az apák szerepe ebben azért lehet
dön tő, mert a gyermekkel való viszonyuk más jellegű, mint az édesanyáknak.
Pusztán jelenlétükkel is éreztetik azt, hogy a család egy nagyobb egység, nem
csak az anya és gyermeke közti kapcsolatot foglalja magában, hanem az apa és
gyermeke, valamint az apa és anya közti kapcsolatot is. Ez, a nemi identitás ki -
alakulásán túl a kisgyerek személyiségfejlődésében is szerepet kap, ezért nagy
fontosságú. 

Összegzésként
Az apák szerepe sok tekintetben még manapság is eltér az anyák szerepétől.

Ez az eltérés azonban nem jelenti, hogy az apának ne lenne más feladata csak a
család fenntartása. A kiegyensúlyozott gyermek neveléséhez szükséges, hogy az 
édesapák a munka mellett gyermekükkel és párjukkal is foglalkozzanak, ami
rájuk is felelősséget ró, de egyben sok öröm forrása is.

 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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ARPÓHIRDETÉS

• 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 kertes ház Koltón (50 ár kert -
tel) a 136 szám alatt. Érdeklődni: more. 
sandor@kre.hu; Tel.: 0036-20-5522137.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind azok -
nak, akik a szeretett édesanyám

KIRMÁIER ROZÁLIA
(Baba néni)

temetésén részt vettek, fájdal -
mamban osztoztak.

Gyászoló fia László

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, szep -
tember 28-án életünk legszomo rúbb
napjára, amikor 10 évvel ezelőtt
utol só útjára kísértük a drága jó
fiún kat és testvért

ZÁVÁCZKI TIBORT
“Az idő múlhat, mi feledni nem

tudunk / Bánatos lelkünkkel mindig 
rád gondolunk. / A virágot a sírod -
ról elfújja a szél / De emléked szí -
vünkben örökké él.”

Édesapja Géza, édesanyja Kata -
lin, nővére Izabella és Ghita.

Mély fájdalommal emlékezünk
arra a 2013-as szeptember 26-ra,
amikor a drága jó férj, apa, nagyapa 
és após

BARRA OTTÓ FERENC
bányamérnök

örökre eltávozott e földi világ ból.
Szívünkben soha el nem múló

szeretettel őrízzük őt.
Bánatos, gyászoló családja..

Szomorú szívvel emlékezünk
ha lálának 10-ik évfordulóján, ami -
kor a drága jó édesanya, nagymama 
és anyós

GÁL MARGIT
örökre eltávozott szerettei köré -

ből.
Legyen áldott és békés örök pi -

henése.
A szerető család.

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.

VÁSÁROSNAMÉNY
szeptember 30-án

0747017580
(Csoma Bea)

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig,

CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Gyertek velünk

a Feketetói Vásárra
...és nem csak!

Barangoljatok velünk Kőrös fe ke -
tetón és környékén

OKTÓBER 10-11-ÉN!
Kétnapos kirándulás kisbusszal,

egy ottalvással, melynek során Er -
dély számunkra ismeretlen tájait pró -
báljunk ismét megismerni, felfe dez -
ni. Kapcsolódjunk be

a türi és küküllőszögi
mag yar közösség

legnagyobb ünnepébe. 
Irányár, részletek, pontos út vo -

nal hamarosan!
FELIRATKOZÁS

személyesen, fészbúkon, emai len,
vagy a Teleki Mag yar Ház tele fon -
számain! (TMH)

Egyházi hírek
* Vasárnap 12 órától őszi hálaadó

unitárius istentisztelet lesz az evan -
gé likus templomban.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomából kí -
sér tük utolsó földi útjára Goga, szüle -
tett  Flenkenstein Susana testvérünket 
akit 86 évesen szólított magához az Úr, 
valamint Lázár, született Antonica Eca -
terina testvérünket akit 56 évesen szó -
lí tott magához az Úr. Nyugodjanak bé -
kében.

* A fernezelyi református gyüle -
ke zetben szeptember 27-én délelőtt 11 
órától ünnepi istentisztelet keretén be -
lül ünneplik meg az idősek napját. Min -
denkit szeretettel hívnak és vár nak.

* A veresvizi Krisztus Király ró -
mai katolikus templomban idén is
megünnepeljük plébániánk időskorú
hí veit. Az eseményre 2015. szep tem -
ber 26-án du.3-kor kerül sor.

***
“Békességet hagyok rátok. Az én

békémet adom nektek.” (Jn.14,27) 
Október 4-én, vasárnap 12 órától

öku menikus lelkinapot tartunk a bé -
ke jegyében a nagysomkúti Szt. Lász -
ló katolikus templomban. 

Vasárnap, szeptember 27-én, plé bá -
niánkra érkezik egy 16 fős csoport a
magyarországi Don Bosco Szalézi Tár -
saság munkatársai, köztük 3 szerzetes.
A 10 órai  szentmisét egy indiai szár -
ma zású misszionárius - szalézi szer ze -
tes - mutatja be.

Programjainkra mindenkit szere tet -
tel várunk!

***
Zarándoklat Lengyelországba   - 

Az Irgalmasság évének
előkészületére

2015. október 20-23.
5 nap/4 éjszakai szállással (4 reg ge -

li, 3 vacsora): 265 Ä/fő. A zarándoklat
lelkivezetője Szmutku Róbert plébá nos.

Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról haj -

nali 4.00 órakor (helyi, román idő sze -
rint). Délután Wadowicében, Szent II.
János Pál pápa szülővárosában ellá to ga -
tunk a templomba, ahol megke resz tel -
ték, s láthatjuk a házat, melyben szü le -
tett (kívülről). Este érkezünk Czes to cho -
wába, Lengyelország „lelki fővá rosá -
ba”. Elfoglaljuk a szállásunkat zarán -
dokházban, 2/3 ágyas szobákban.

2. nap: Tiszteletünket tesszük a Fe -
kete Ma donna kegykép előtt, szent mi -
sét tartunk, majd reggelizünk. Ismer ke -
dünk a kegyhely nevezetességeivel, ke -
resztutat végzünk. A déli órákban in du -

lunk Wieliczka felé. Az UNESCO Vi -
lág örökség részét képező wieliczkai só -
bányába kirándulunk (kb. 55 PLN/fő),
melynek legszebb része a Szent Kinga-
 kápolna. Kb. 2,5 órát töltünk el a föld -
alatti csodálatos termeken keresz tül ha -
ladva, miközben sóból készült alko tá -
sokban gyönyörködünk. Este szállás
Krakkó külvárosában, 2/3 ágyas zu hany -
zós, WC-s szállodai szobákban. Vacsora.

3. nap: Reggeli után városnézés a
hangulatos krakkói Óvárosban: Wa wel,
a bazilikában Szent Hedvig sírja (kb. 15
PLN/fő), majd Főtér, Posztócsarnok, Má -
ria templom, Jagelló Egyetem. Délután 
látogatás Szent Fausztina nővér kolos -
torához. Tiszteletünket fejezzük ki a szent
sírjánál. Megtekintjük az Isteni Irgal mas -
ság bazilikát és a Szentek Közössége ká -
polnát, majd szentmise. Utazunk Zako -
pane felé, ahol elfoglaljuk a szállá sun kat,
2/3 ágyas, zuhanyzós, WC-s szállodai
szobákban, vacsora. 2 éjszakát töltünk a 
Magas-Tátra festői szépségű üdü lő he lyén.

4. nap: Reggeli után Ószandecre u -
tazunk, ahol Szent Kinga ereklyéi előtt
imádkozunk, majd Nedec várához ki -
rándulunk, mely hajdan mag yar- len gyel
határvár volt (kb. 15 PLN/fő). Lima no -
wában, a Fájdalmas Szűzanya kegy he -
lyén megtekintjük a bazilikát, imád ko -
zunk a kegyszobor előtt. Visszatérünk
a szálláshelyünkre, vacsora.

5. nap: Reggeli után Zakopánéban
megtekintjük a Fatimai Szűzanya cso -
dá latos szentélyét. Szentmise után vá -
sár lási lehetőség a piacon, édességek, bőr-
és szőrmeáruk széles választékát kínál -
ják az árusok. A déli órákban in du lunk
hazafelé, érkezés az éjszakai ó rákban.

- A részvételi díj az utasbiztosítást
nem tartalmazza, kérjük, mindenki kös -
se meg utazás előtt!

- Az utazás a nemzetközi előí rá sok -
nak megfelelő luxusautóbussszal, 2 gép -
kocsivezetővel történik, idegenvezető
kísérete mellett.

     Bunda Csilla Annamária

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
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Visszahonosították a
románok a nagyváradi
születésű Szűcs Gabit

Október 8-án léphet először pályára a román válogatott szí ne i ben
Szűcs Gabriella, a Nagybányai HCM kőkemény védekező já té kosa. Az
ügy pikantériája, hogy a nagyváradi születésű 31 éves ké zi labdázó
még az 1989-es forradalom előtt áttelepült szüleivel Deb recenbe, és
96-szor szerepelt a mag yar válogatottban.   

„Itt tervezem a jövomet, családot sze -
retnénk a férjemmel, aki román. Az el -
múlt hét évben a román bajnokságban
játszottam, és sok szép emlék van mö -
göttem” – magyarázta döntését Szűcs
Gabriella. Mint elmondta, a román szö -
vetség régóta győzködi az ország vál -

tás ról, de ő arra várt, hogy újra be hív -
ják a mag yar válogatottba. Mivel ez nem
történt meg, igent mondott a ro má nok -
nak. A 96-szoros mag yar válogatott Szűcs
az október 8-i, Litvánia elleni EB se lej -
tezőn öltheti magára elő ször tétmecs -
csen a román mezt. (maszol)

FORMA1

Sebastian Vettel szingapúri diadal
A négyszeres világbajnok német Se -

bastian Vettel nyerte meg a vasárnapi
Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat.

A Ferrari 28 éves pilótája pá lya fu -
tá sa 42., az idei szezonban harmadik fu -
tamgyőzelmét aratta, míg az ázsiai vá -
rosállamban negyedszer nyert. Vettel so -
rozatban hatodszor állhatott dobogóra
Szingapúrban.

A második helyen a Red Bullt veze -
tő ausztrál Dan iel Ricciardo végzett, míg
a harmadik a szintén ferraris finn Kimi
Räikkönen lett.

A világbajnoki címvédő és jelenleg
is éllovas Lewis Ham il ton, a Mercedes
brit pilótája a 33. körben műszaki hiba
miatt feladta a versenyt.

A rajtnál Vettel remekül jött el az
élről, mögötte Ricciardo és Räikkönen
haladt, a német a második körre már te -

temes előnyre tett szert. A 13. körben
Felipe Massa és Nico Hülkenberg sze -
rencsés kimenetelű karambolja miatt be -
jött két körre a biztonsági autó, közben
a kerékcseréknél a két Mercedes, Le wis
Ham il ton és Nico Rosberg megelőzte
Da nyiil Kvjatot, s feljött a 4. és 5. helyre.

A 27. körben a kétszeres szingapúri
győztes Ham il ton váratlanul lelassult,
és Rosberg, majd Kvjat is elment mel -
lette. A sebességváltó-problémákkal
küszködő brit címvédő négy körrel ké -
sőbb már csak a 16. helyen haladt, majd
hamarosan – az idei szezonban először
– kiállni kényszerült.

A 37. körben rövid időre ismét meg -
jelent a safety car, mivel egy szurkoló
bukkant fel a villanyfényes pálya szé -
lén, a férfi egy darabig sétálgatott a ke -
rítés mellett, majd kimászott. A feltor ló -

dott élboly sorrendje továbbra is Vet -
tel, Ricciardo, Räikkönen maradt.

Nem sokkal a vége előtt két korábbi 
világbajnok, a mclarenes Fernando A -
lon so és Jenson But ton is feladta a ver -
senyt. Az élen már nem történt válto -
zás, Vettel magabiztosan szerezte meg
pályafutása 42. futamgyőzelmét, ezzel
megelőzte a legendás brazil Ayrton Sen -
nát (41), és feljött az örökranglista har -

madik helyére honfitársa, Mi chael Schu -
macher (91) és a francia Alain Prost
(51) mögé. Legutóbb a 2013-as Spa nyol
Nagydíjon fordult elő, hogy két Fe r ra -
ri-pilóta is a dobogóra állhatott.

A szezon jövő hétvégén, Szu zuká -
ban folyatódik a Japán Nagydíjjal.

Szingapúri Nagydíj, végeredmény
(61 kör, 308,83 km, a pontszerzők):

1.Sebastian Vettel (német, Ferrari) 
2:01:22.118 óra; 2. Dan iel Ricciardo
(ausztrál, Red Bull) 1.478 másodperc
hátrány; 3. Kimi Räikkönen (finn, Fer -
rari) 17.154 mp.h.; 4. Nico Rosberg (né -
met, Mercedes) 24.720 mp.h.; 5. Val t -
teri Bottas (finn, Wil liams) 34.204 mp.
h.; 6. Danyiil Kvjat (orosz, Red Bull)
35.508 mp.h.; 7. Sergio Perez (mex i kói,
Force In dia) 50.836 mp.h.; 8. Max Ver -
stappen (hol land, Toro Rosso) 51.450
mp.h.; 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Toro Rosso) 52.860 mp.h.; 10. Felipe
Nasr (brazil, Sauber) 1:30.045 perc h.

A vb-pontversenyek élcsoportja
13 futam után (még 6 van hátra):

Pilóták: 1. Lewis Ham il ton (brit, Mer -
cedes) 252 pont; 2. Rosberg 211; 3. Vet -
tel 203; 4. Räikkönen 107; 5. Bottas
101; 6. Felipe Massa (brazil, Wil -
liams) 97. Forrás: MTI

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Ha Katalónia elszakad, kirúgják
a Barcát a La Ligából

Ha Katalónia elszakad Spanyolországtól, a spanyol futball ve ze tői
szerint a Bar ce lona futballcsapata sem versenyezhet tovább a La
Ligában. A Barcánál ezt másképp látják.

Hétvégén választásokat tartanak Ka -
ta lóniában, így az utóbbi időben újra
felerősödött a tartomány Spanyol or -
szág tól való elszakadásának kérdése.
Az ügyben több futballista is állást fog -
lalt amellett, hogy Pep Guardiola lel -
kes támogatója az elszakadásnak, Ge -
rard Piqué és Xavi is a független Ka ta -
lóniában hisz.

A Spanyol Labdarúgó Szövetség el -
nöke, Javier Tebas Twitteren közölte,
„ha Spanyolország szétszakad, akkor a 
La Liga is. Reménykedjünk, hogy nem 
jut el idáig a helyzet”. Az elnök ki je len -
tése előtt nem sokkal véleményt for -
mált a spanyol sportminiszter, Miguel

Cardenal is, aki hasonlóan gondol ko -
dik. “Abszurd helyzet lenne, ha a Bar -
ce lona a spanyol bajnokságban akarna
indulni egy független ország csa pa ta -
ként.” Ez azonban nem olyan abszurd,
szám talan európai példa van rá. A Mo -
na co a francia, a liechtensteini csa pa -
tok a svájci bajnokságban szerepelnek, 
és évek óta téma, hogy a skót Celtic csat -
lakozna az angol futballbajnoksághoz.
A spanyol bajnokságban is szerepel már
önálló állam csapata, de az egyetlen i -
lyen engedéllyel bíró ország, An dorra
csapatai némileg más helyzetben van -
nak, mint a Barca.

(Origo)

Szűcs Gabriella tizenegy évesen kezdett kézilabdázni Debrecenben.
Tizennégy éves korában igazolta le az első osztályban szereplő DVSC, a -
mely csapat színeiben kilenc idényen keresztül szerepelt, s 197 bajnoki
meccsen 914 gólt lőtt. Megjárta a korosztályos válogatottakat, több siker 
is fűződik ehhez az időszakhoz. Ifjúsági Európa-bajnokságról, és ju nior
Európa- és világbajnokságról is éremmel tért haza a mag yar csapattal.
Ké sőbb a felnőtt válogatott rutinos tagjának számított – világbajnoki
(2005) és Európa-bajnoki bronzérmet (2004) nyert, tagja volt a 2008-as
pekingi olimpián negyedik helyen végzett együttesnek. 2008-ban igazolt
a román bajnokcsapathoz, az Oltchim Râmnicu Vâlceához. 2011-ben
visszatért a Lokihoz, de fél év után a Zilahban folytatta tovább, s 2013-tól  
Nagybányán, a HCM együttesénél szerepel. Szűcs utoljára 2009-ben sze -
repelt a mag yar válogatottban, 96 mérkőzésen 144-szer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA BL

Vereséggel kezdett a Minaur – Ortega elhagyja Veszprémet 
Hullámzó teljesítménye következtében vereséggel kez -

dett a Bajnokok Ligája csoportkörében a Nagybányai Mi -
na ur férfi kézilabdacsapata: Lars Walther edző tanít vá nyai
Dániában, a Skjerntől kaptak ki 32-28-ra az első fordu ló ban. 

A nagybányaiak problémái – amelyek már a hazai él -
vo nalbeli pontvadászatban is megmutatkoztak – a vasár nap
késő délután rendezett összecsapáson is felütötték a fejü -
ket. Bár kapusuk, Tatai Péter még sérülése ellenére is vál lal -
ta, hogy kötéssel a bal kezén pályára lép – még két bün te tőt
is hárított –, a csapat védősora nem igazán volt a segít sé gé -
re, az ellenfél gyors reakcióival szemben gyakorta hatás ta -
lannak bizonyult.

Nem véletlen tehát, hogy már az első félidőben 17 gólt kap -
tak, szemben az általuk jegyzett 12 találattal. A nagy bá -
nyaiak a folytatásban sem tudták megszorongatni a Sk jernt,
így az első pontokra még várniuk kell. Legközelebb a Mo -
tor Zaporozsjét fogadják, amely az első fordulóba 30- 24- re 
verte a vendég Metalurg Szkopjét. A D csoport harmadik

találkozóján a Kadetten hazai pályán kapott ki 31-30-ra az 
Elverumtól.

Ugyanaznap lépett pályára a Szeged is, amely egy drá -
mai végjáték után 31-30-ra legyőzte az előző kiírásban har -
madik Kielcét, azt a lengyel csapatot, amelyet a mag yar
vá logatott szövetségi kapitánya, Talant Dujshebaev irá -
nyít. A B csoport további eredményei: Kristian stadt–Kö -
benhavn 33-26, Montpellier–Vardar 25-30, Rhein-Nec kar
Löwen–Bar ce lona 22-21.

Az A csoportban szereplő Veszprém korábban 27-27
arányú döntetlennel kezdett Lengyelországban, a Wisla
Plock el len, hétfőn pedig bejelentették Carlos Ortega tá -
vo zását. A vezetőedző menesztésének hátterében a hírek
szerint nem az eredmény áll, hanem megromlott viszonya
egyik játékosával, akinek a klub is igazat adott. A spanyol
szakember három szezont töltött el Veszprémben, mely i -
dő szak alatt a klub történetének egyik legsikeresebb edző -
je lett. (A Krónika nyomán)


