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Kapuavató ünnepségre és
az Első Kenyér Ünnepére...
... kerül sor 2016. október 16-án, vasárnap délután 16 órai
kezdettel a Teleki Mag yar Házban, amikor ünnepélyes ke -
re tek között adjuk át a nagybányai és bányavidéki közös ség -
nek a Teleki-ház 135 éves, 2009-2016 között restaurált tör té -
nelmi kapuját és idén épült közösségi kemencéjét.

Vendégünk lesz a kárpátaljai CREDO Együttes!
Ünnepi áhitatot tart Bak Lászlóné Ma jor Enikő refor má -

tus lelkipásztor. Közreműködik a Koltói Kamarakórus, Fü -
löp Gábor karnagy vezetésével. 

A nap programja azok számára, akik szeretnék vé gig kö -
vetni a kenyérsütés folyamatát (hozzávetőleges időpontok):

12.00 órától - hevítés, a kenyértészta dagasztása
14.00 órától - cipózás
15.00 órától - a kenyértészta bevetése
16.30 óra - a frissen sült kenyér kivétele a kemencéből
Az ünnepségre, amelynek végén friss házikenyeres bog -

rácsgulyásozásra várjuk vendégeinket, szeretettel hívunk min -
denkit!

Búcsút int az
ősz a nyárnak

Mag yar nóta és
operett gála

A mag yar nóta a szív dala

2016. október 21.,
Nagybánya

A jótékonysági gála a Nagybá -
nya- óvárosi református parókia idő -
seknek szánt Diaconiai munkáját tá -
mogatja („Jutalmam, hogy tehe tem”).

Fellép: Balázs Ani kó, Molnár Jú -
lia, Szabó La jos, Dóka Zsuzsa, Bősi
Szabó László, az Operet tissimo E gyüt -
tes, zenél a Dél-Budapesti Régió ze -
nekara.

Kezdési időpont: 19 óra.
Helyszín: a nagybányai Városi

Színház.
Belépőkártyák kizárólag elővé -

tel ben, 50 lejért, adomány fejében
igényelhetőek.

Információk a Part ner Galériá ban
(Felső bányai utca, 13. szám a latt), tel.:
0722-458 022, 

www.facebook.com/kataning
Szervező: Kataning Egyesület.
Támogatók: TL+ mag yar adása,

Part ner Galéria, Kataning Egyesület
(Barátság Ha tá rok Nélkül). Média -
támogató: Bányavidéki Új Szó.

Elmarad a
Lendvay-előadás!!!

Betegség miatt elmarad a Lend -
vay Márton Szín ját szó Kör Valen -
tyin Katajev: Bolond vasárnap
cí mű zenés, két részes komé diá já -
nak október 7- ére tervezett má so -
dik be mutatója.

A színházkedvelők szíves elné -
zését kérjük!

Medgyesi Pálra emlékeznek
Nagybányán, Szinérváralján

Medgyesi Pálra (1604-1663), I. Rákóczi György udvari pap já -
ra, Nagybánya és Szinérváralja egykori lelkipásztorára emlékez -
nek október 9-én Nagybányán az óvárosi református templomban, 
október 16-án pedig a szinérváraljai református gyülekezetben, a -
hol emléktábla avatásra is sor kerül. A városi tanács jegyző -
könyveinek tanúsága szerint Medgyesi - lelkipásztori tevékenysége 
mellett - 1660-ban a török által Nagybányára kivetett sarc kifi ze té -
séhez is jelentős összeggel járul hozzá.

Medgyesi Pál (Aranyosmeggyes, 
1604. – Sárospatak, 1663.) református
lelkész, teológus, író, a mag yar puri tá -
nus irodalom kiemelkedő egyénisége.
1631 végétől a debreceni kollégium ta -
nára, 1634 júniusától Szinérváralján,
1637 elejétől Munkácson, 1638 köze -
pétől pedig Nagyváradon volt lelki pász -

tor. 1638 decemberétől I. Rákóczi György
udvari papjaként működött. A fejede -
lem halála (1648) és temetési szer tartá -
sán elmondott ünnepi beszéde után va -
ló színűleg visszatért a gyülekezeti lel -
készséghez, közben nagybányai va gyo -
nát is gondozta. 1650- és 1651-ben Nagy -
bánya lelkipásztora volt. Azt követően

sem feledkezik meg Nagybányáról, mi -
után Lórántffy Zsuzsanna Sárospatakra 
hívja: 1660-ban jelentős összeggel já -
rul hozzá a török által a városra kivetett 
sarc kifizetéséhez, amit Nagybánya Vá -
rosi Tanácsának jegyzőkönyvei bizo -
nyítanak.

- folytatás a 4. oldalon -

A kezüket nyújtják a Showder Klub humoristái

„Nemdisznóláb” Nagybányán
Október 11-én, ked den,

19 órakor a Nagybányai
Városi Színház előadó ter -
mében sor kerül a Szom -
szédnéni Pro duk ciós Iro -
da és Felméri Péter új hu -
morestjének premier jé re.

Jegyeket elővételben a
Nagybányai RMDSZ szék -
házban (Vasile Lucaciu 1.),
illetve a szabad helyek függ -
vényében az  előadás előtt
lehet váltani a helyszínen.
Az egész estés kabaréra a
belépő ára 25 lej. A diák -
jegy ára (csak elővé tel ben)
15 lej.

Meghívó

Szüreti bál
Szamosardón

A szamosardói ifjúság szeretettel meg -
hív minden kedves érdeklődőt az októ -
ber 22-én tartandó Szüreti bálra. 

Az ünnepség felvonulással kezdődik, a
fi atalság énekelve, táncolva járja fel kis fa -
lunk utcáit, majd ezt követik a kultúrott hon -
ban táncos előadások, játékos versenyek és
tombolahúzás. Néptáncokat ad elő: a sza mos -
ardói Bokréta néptánccsoport, a domokosi,
bősházi és monói néptánccsoportok, vala mint
a házigazda Bakator néptánccsoport.

A kultúrotthonban lezajló előadások és
játékok után reggelig tartó mulatsággal vár -
juk a fiatalokat, idősebbeket.

Helyszín: szamosardói kultúrotthon.
Időpont: 2016. október 22., este 8 órai

kezdettel.

Október 9-én délelőtt 10 ó rakor
mindenkit szeretettel hív nak és vár -
nak a nagy bá nyai Ó városi Refor -
mátus temp lom ba, ahol megem lé ke -
zést tarta nak Med gyesi Pál tiszte le té -
re. Igét hirdet dr. Fe kete Károly, a ti -
szántúli re formátus egyház ke rület püs -
pöke. Medgyesi Pál ról elő a dást tart
dr. Nagy Baló Csa ba, a Sárospataki
Refor má tus Kollégium igazga tó ja.
Ven  dé günk lesz a Sárospataki Re for -
mátus Kollégium ének ka ra, Berkesi
Sándor karnagy veze té sé vel, illetve
a Gregus tárogató quartett. 
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JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd október 11-én és 25-én, 15-16

óra kö zött tart ingyenes jog ta nácsadást a nagy bányai
RMDSz  szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1 sz., I.  e me let).

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

A hét mottója:
,,Ki a hős, ha nem az, aki lemond mindenről egy

másik em ber javára?”  (Darren Shan)

Segítség
szenvedélybetegeknek

A Bo nus Pas tor Alapítvány idén
már harmadszorra szervezi meg Rö -
vidtávú Terápiás Pro gramját szen ve -
délybetegeknek és felnőtt hozzá tar -
to zóiknak 2016. no vem ber 7-18. kö -
zött.

Azon személyek jelentkezését vár -
juk, akik változtatni szeretnének al -
kohol-, drog-, játék- vagy társfüg gő -
sé gükkel terhelt életmódjukon.

A máramarosi érdekeltek ke res sék
szatmárnémeti munkatársunkat a kö -
vetkező telefonszámon: 0744-539213.

Mag yar nyelvtanfolyam
Elkezdődött a mag yar nyelv tan folyam a

nagybányai Petre Dul fu Megyei Könyv tár -
ban. Minden hétfőn 17.30 órakor várja
Komlósi Lajos oktató az érdeklődőket.

Felejthetetlen Hobo-est
Máramaroszigeten is

Erdélyi turné keretében Máramarosszigeten is volt Hobo-e lő a -
dás. Földes László Hobo Kossuth-díjas művész, bluesénekes e lő -
ször tartott előadást Máramarosszigeten, ahol önálló József At -
tila-estjével lépett színpadra. Az előadáson több mint nyolcvanan
vettek részt.

Hobo először járt Máramarosszi ge -
ten, ahol megnézte a Kommunizmus és
Ellenállás Áldozatainak Emlékmú zeu -
mát, amely bevallása szerint nagyon meg -
rázta. Ezt a látogatást Földes László a -
zért tartotta fontosnak, mert írt egy da -
rabot a szovjet Gulag szigetcsoportról,
koncentrációs táborokról, amit novem -
berben mutat be a Nemzeti Színház, és
amelyben játszani is fog. 

A szigeti közönségről elmondta, hogy
átérezték a verseket. „Ez a műsor egy
nagyon kemény dolog. Itt annyi infor -
mációt közöl a költő a nézőkkel, amit
én közvetítek, hogy az egészet nem le het
megjegyezni. Ha valaki innen haza megy,
és csak kevésre emlékszik, ne szégyell -
je magát. Az a lényeg, hogy egy érzelmi 
hullámot, hangot kapjon el belőle. Meg -
próbáltam nagyon őszinte lenni, és eh -
hez a közönségtől nagy segítséget kap -
tam.” – fogalmazott a művész. 

Földes László Hobónak ez a har ma -
dik József At tila-estje, 2005 óta több
mint 400-szor adta elő.

Az előadóest támogatója Péter Pál
máramarosszigeti születésű, Ko lozs vá -
ron élő vállalkozó volt.

Szervező: Hollósy Si mon Művelő -
dési Egylet.

Fő médiatámogató: Szigeti Porta.
Médiatámogatók: Nagybánya.ro, Bá -

nyavidéki Új Szó.

(szigetiporta.ro)

A  SZATMÁRNÉMETI 
HARAG  GYÖRGY 

TÁRSULAT NAGYBÁNYAI  
BÉRLETEI...

... mindkét helyszínen (RMDSz, Teleki Ma -
g yar Ház) elfogytak.

Köszönjük, hogy támogatták a kultúrát!

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.

Egyházi hírek
* Hibaigazítás. Múlt heti egyházi

híreinkben sajnálatos elírás történt: Sza -
bó Józsefné szü le tett Bovai Zsuzsanna
helyett Szabó Józsefné szü le tett Berei
Zsuzsanna olvasandó.

* A nagybányai veresvízi római
katolikus Krisztus Király plébánia
szombaton délután 3 óratól ünnepli  az
Idősek Világnapját, amely alkalom mal
közösen imádkoznak időseinkért. A
szent mise keretébenn Lenghel Marius
hegedűtanár előadása és zongo rakísé -
rete teszi még szebbé ezt az eseményt.
A köszöntések után a Don Bosco te -
remben agapéval folytatódik az időse -
kért tartott est, ahol Szász Róbert szó -
rakoztatja az egybegyűlteket a 70-es,
80-as évek slágereivel. Mindenkit sze -
retettel várnak, aki közösen szeretne i -
mádkozni időseinkért és ünnepelni őket.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközségben szombaton
19 óratól fellép a Gregus tárogató quar -
tett. Mindenkit szeretettel várnak.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Erdei Klára asszony test -
vérünket, akit 55 évesen szólított ma -
gához az Úr és Váradi Judit asszony -
testvérünket, akit 84 évesen kísértünk
utolsó földi útjára.

Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt Dunca Călin és Puja

Kádár Emese, valamint Petkes Csaba
és Petkes Alida tartotta keresztvíz alá
Jurisnicz Róbert Csaba és Cupşan And -
rea kisfiát, aki a keresztségben a Ju -
risnicz Dominic Andras nevet kapta. 

Bunda Csilla Annamária
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Petőfi szavalóverseny
emlékeztető

Hétvégén, Koltón, vasárnap d.e. 10 órai kezdettel az 
AGAPE alapítvány immár harmadik alkalommal

szervezi meg a Teleki Sándor Művelődési Házban a
médiában is többször meghirdetett

Petőfi szavalóversenyt.
Az idén, a bejelentkezési idő lejártáig összesen 40

anyaországi és hazai versenyző nevezett be, ezekből
17 diák, 4 felnőtt és 19 szépkorú. A teljesítményeket
egy 6 tagú szakavatott zsűri fogja kiértékelni. Vala -
mennyi fellépő emléklappal és ajándékkal fog távoz -
ni, a legjobbak pedig értékes festmény- és könyv csomag

nyereményekben részesülhetnek.
A rendezvény emelkedett és színvonalas hangulatát a 
szavalatok mellett szórakoztató művészek is bizto sí -

ta ni fogják. Vendégünk lesz Farkasné Berényi Már ta
és Sági József, a debreceni Mag yar Nóta Egyesület
énekesei. Mindezek mellett díjazott mesemondó és
vers mondó tolmácsolásában is hallgathatunk mű ve -
ket, fellép a nagybányai Németh László Elméleti Lí -
ceum kórusa, és a koltói Somfavirág nép tánc együttes 

hagyományőrző tánccsoportja.
Ezúton is kérem a nagyközönséget, hogy jöjjenek el
hoz zánk vasárnap, vegyenek részt hallgatóként a ren -
dezvényen, hallgassunk lélekemelő produkciókat úgy,
ahogyan Petőfi lángolta, Ady ejtette, Arany szen ved -
te, Babits óvta, Kosztolányi féltette, Vörösmarty éb -
resz tette; töltsünk közösen egy kellemes vasárnapot,

őrizzük együtt kulturális örökségünket!

Bencze Zita, főszervező

Tapsony Endre-megemlékezés
Sülelmeden

1891 novemberében született egy pos -
tatiszt  gyermekeként, 1966 augusz tu -
sában halt meg. Tanulmányait a Zilahi
Wesselényi Kollégiumban kezdte. Azu -
tán beiratkozott a Kolozsvári Refor má -
tus Teológiára. Közben jött az első vi -
lágháború, ahol önkéntesnek jelent ke -
zett a hadseregbe, minek folytán a ga -
líciai harctérre került, ahol a fő had na -
gyi rangig vitte. A világháború után a
Magyar Jogtudományi Egyetemen dok -
torátust szerzett. Először Tasnád szán -
tón volt lelkipásztor, és 1930-tól 1966-
 ig a sülelmedi református gyülekezetet
szolgálta tisztelettel és becsülettel.

Írói munkássága már gyermek ko rá -
ban, a zilahi Szilágyság című hetilap -
nál kezdődött. Versekkel, novellákkal,
karcolatokkal, elbeszélésekkel, de írt szín -
műveket is. Például a zsidó témát fel -
dolgozó Fattyú című darab, amit az ak -
kori erdélyi mag yar színházak mu tat tak
be. Az ősbemutató után, amely Ko lozs -
váron volt, annyi jutalomdíjat kapott a
színház vezetőjétől, hogy megválthatta 
vonatjegyét Kolozsvártól Zsibóig, a hon -
nan aztán potyáznia kellett. Később írt
más színműveket is, mint például a Dá -
vid és Góliát, a Pólika, az Őszi per és -
ami a legfontosabb volt számára és a -
honnan a legnagyobb sikert várta -  az
a Mikszáth Kálmán regénye alapján írt
dramatizálás volt, mind rádióban, mind
filmre. Az ő dramatizálásból ké szült az -
tán plágium útján a legelső mag yar szí -
nesfilm, A beszélő köntös. 

2016. október 2-án megemlékezést
tartottak a sülelmedi lakosok Tapsony
Endre halálának 50. évfordulójára, mely -
re környékbeli tiszteleteseket és pres -
bitereket is meghívtak. A ceremónia a
sülelmedi református templomban, is -
ten tisztelettel kezdődött, majd a he lyi
kultúrotthonban tartott előadással foly -
tatódott. Az előadás keretében fellépett 

a szamosardói BAKATOR néptánc cso -
port, előadtak egy ardói és egy szi lágy -
sági táncot, Vörösmarty Mihály: Szó zat,
valamint Wass Al bert: Üzenet haza cí -
mű verseit. Ezt követően a sülelmedi
református egyházközség gyerekcso -
portja rövid kis verseket, zsoltárokat
szavalt és Tapsony Endre egyik szín -
darabjából egy rövid kis részletet is el -
játszottak, felidéztek. Utolsó fellépő a
szamosardói iskola BOKRÉTA néptánc -
csoportja volt, szilágysági tánccal lép -
tek közönség elé.

Szeretetvendégséggel zárult a meg -
emlékezés, melyet a sülelmedi lakosok 
dolgos keze készített el és kínált a je -
lenlévő kis népseregnek.

 Mátyás Elíz

Jogi fogalomtár (35.)
Életfogytig tartó szabadságvesz -

tés (románul detenţiunea pe viaţă) –
büntetőjogi elsődleges büntetés, amely -
nek jellegzetessége, hogy az elítéltet 
meg határozatlan ideig megfosztják sza -
badságától. Mindennek jogi alapot a
Bün tető Törvénykönyv 56-tól 59-ig ter -
jedő szakaszai biztosítanak.

Az életfogytig tartó szabad ság vesz -
tést a társadalomra fokozott veszé lyes -
séget jelentő bűncselekmények eseté ben
szabályozza a jogalkotó. Ezen bünte -
tést a törvényhozó egyedüliként vagy
más büntetéssel együtt írja elő a bűn -
cselekmények esetében. Ilyen bűn cse -
lekménynek számít az emberölés sú -
lyos bított fajtája vagy a népírtás.

Az életfogytig tartó szabadság vesz -
tés egyik alapfeltétele, hogy az elkö ve -
tő életkora ne haladja meg a 65 évet, az 
ítélet kihirdetésekor. Ezen típusú bün -
tetés nem alkalmazható a kiskorú bű nö -
zők esetében.

Az életfogytig tartó szabadság vesz -
tés nem alkalmazható, ha az elkövető
több mint 65 éves. Abban az esetben,
ha az elkövető betöltötte a 65. életévét

és a bíróság úgy ítéli meg, hogy alkal -
mazható lehetne az életfogytig tartó sza -
badságvesztés, az elkövetőt 30 év letöl -
tendő szabadságvesztésre ítélik.

Ha a 65. életévét az elítélt az élet -
fogytig tartó szabadságvesztés letöl té -
se alatt tölti be, a bíróság, ha az elítélt
magaviselete megfelelő a büntetés vég -
rehajtása alatt, dönthet arról, hogy he -
lyet tesítse az életfogytig tartó szabad -
ságvesztést 30 év letöltendő börtön bün -
tetéssel.

Mi több, ha megtörténik az éle t fogy -
tig tartó szabadságvesztés helyet tesíté -
se börtönbüntetésre, a már letöltött i -
dő szak nem vesz el, hanem az újonnan
megállapított börtönbüntetés részét ké -
pezi.

Például, ha az elkövetőt 30 évesen
ítélték életfogytig tartó szabadságvesz -
tésre, s 65 éves korában megtörténik a
büntetés helyettesítése, esetében a bün -
tetés végrehajtottnak tekinthető, más szó -
val szabadlábra helyezik.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Statikai tervek készítésére keresek műszaki rajzolót.
Szükséges tervezőprogramok ismerete: Allplan

és/vagy Ad vance steel és/vagy egyéb célprogramok.
Alapvetően távmunkáról van szó (otthon végezhető)
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Medgyesi Pálra emlékeznek
Nagybányán, Szinérváralján
Medgyesi Pálra (1604-1663), I. Rákóczi György udvari papjára,

Nagybánya és Szinérváralja egykori lelkipásztorára emlékeznek ok -
tó ber 9-én Nagybányán az óvárosi református templomban, október 
16-án pedig a szinérváraljai református gyülekezetben, ahol em lék -
táb la avatásra is sor kerül. A városi tanácsi jegyzőkönyvek tanú sága
szerint Medgyesi - lelkipásztori tevékenysége mellett - 1660-ban a tö -
rök által Nagybányára kivetett sarc kifizetéséhez is jelentős összeg gel 
járul hozzá.

folytatás az 1. oldalról

A puritanizmus és az angol pres bi -
te ri rendszer híve volt, ezért személye
körül egy időben komoly elvi harc dúlt.
A presbiteriánusok vissza akartak térni 
az őskeresztény idők puritán egysze rű -
sé géhez; a világi hívőknek, így a pa rasz -
tok képviselőinek bevonását kívánták az
egyházi szervezetbe és vonakodtak a
püspöki kormányzás elfogadásától.

Igehirdetői egyéniségével és szóno -
ki stílusával kiemelkedett kora prédi ká -
torai közül, minden prédikációját érzel -
mileg telített vallásos élménnyé akarta
tenni. Változatos költői nyelv és barok -
kosan díszített stílus jellemzi hat Jajj- ból
álló „sorozat”-át. Ezekben a prédiká ci ó -
iban siratja a nemzetet, eseng Istenhez
az országért, fájdalmasan emlékezik meg
II. Rákóczi György bukásáról és a tö rök
hódítók dúlásairól.

Medgyesi Pál fordítói munkássága
is jelentős, legnagyobb hatású műve is
fordítás. Lewis Bayly anglikán prédiká -
tor népszerű művét, a Praxis pietatist
(A kegyesség gyakorlása) ültette át ma -
g yar nyelvre. Könyve 1636-ban Deb -
re cenben jelent meg először, Medgyesi 
Pál é le té ben még négyszer adták ki.

Rendezvények Nagybányán...
Munkásságára 2016. október 9-én a

Nagybánya-óvárosi református temp -
lomban emlékeznek: a délelőtti ün ne -
pi istentisztelet keretében igét hírdet dr.
Fekete Károly, a Tiszántúli Refor má -
tus Egyházkerület püspöke, majd elő a -
dást tart dr. Nagy Baló Csaba, a sá ros -
pataki Református Kollégium igazgató -
tanára. Az esemény vendégeként köz -
re működik a Sárospataki Református
Kollégium kórusa Berkessi Sándor kar -
nagy vezetésével, valamint a Gregus Tá -
rogató Kvartett. Utóbbi október 8-án
este 7 órától a Nagybánya-újvárosi
temp lomban is fellép, hangszeres já -
ték kal idézi a Rákócziak korának han -
gulatát.

...és Szinérváralján
Október 16-án a szinérváraljai re -

formátus gyülekezetben lesz emléki -
déző ünnepség, ahol Gellén Sándor, a
Nagybányai Református Egyházme gye
esperese hirdeti az igét, eladást tart dr.
Kurta József, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet főkönyvtárosa, majd
emléktábla avatásra is sor kerül.

Az eseményekre szeretettel várnak
minden érdeklődőt! (déel)

Teleki Magyar Ház

Köszönet támogatóinknak
KÖSZÖNETET MONDUNK

mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettétek a Teleki Ma -
gyar Ház felújítási munkálatait:

Véső Ágoston, Kanada, Van co u ver
– 500 lej (gyémánt), Név nélkül, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. póló bónusz),
Miszti Matild, Nagybánya – 300 lej
(arany), Szakács János, Ausztria –
100 lej (ezüst), Kraft Péter, Bu da pest
– 16 000 Ft (2 db. ezüst), Elena Te -
leki, Ma drid – 50 EUR (2 db. ezüst),
Ma rie-Claire Por ter, Nagy Bri tan nia
– 25 EUR (ezüst), Teleki Kálmán,
Gernyeszeg – 10 000 Ft (ezüst), Fi o -
na John son, Salis bury, Nagy Bri tan -
nia – 50 EUR (2 db. ezüst), Teleki Er -
zsébet, Németország – 100 lej (ezüst),
Mike Dickinson, Luxemburg – 50 EUR
(2 db. ezüst), Teleki Miklós, Bá zel,
Svájc – 100 EUR (1 db. ezüst és 1 db.
arany), Galánthay Zsolt, Bu da pest –
100 lej (ezüst), Galánthay Zsombor,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Tele ki-
 Gar field Ágnes, Nagy Bri tan nia – 75
EUR (arany), Gönczi István, Nagy bá -
nya – 300 lej (arany), Kath er ine Te -
leki, Egyesült Államok – 80 USD (a -
rany), Adrienne Teleki, Egyesült  Ál -
lamok – 140 USD (gyémánt), Név
nélkül – 10 lej (egyszerű, póló ráa dás),
Bagarus Magdolna, Bu da pest – 20 lej 
(2 db. egyszerű), András Zsófia, Nagy -
bánya – 20 lej (2. db. egyszerű), P.T.,
Nagybánya – 200 lej (2 db. ezüst),
Teleki Lóránd, Bu da pest – 20 lej (2
db. egyszerű), Dumitrascu Klára, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Pasca 
László, Nagybánya – 300 lej (arany),
Fux János, Nagybánya – 10 lej (egy -
sze rű), Tim Zoltán, Nagybánya – 50
lej (bronz), Koller Márta, Nagybánya 

– 100 lej (ezüst), Pásztor Hanna, Nagy -
bánya – 50 lej (bronz), Petőfi Múze -
um, Koltó – 100 lej (ezüst), Oláh Gá -
borné, Szinérváralja – 50 lej (bronz),
Nagy Zoltán, Nagybánya – 10 lej (egy -
szerű), Dombi Erzsébet és István,
Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Kopá -
nyi Mária Henrietta, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Ferenczi Éva Anna,
Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Vá ra -
di Linda, Bu da pest – 10 000 Ft (1 db.
ezüst és 1 db. bronz), Dienes Áron,
Nagybánya – 200 lej (2 db. ezüst),
Bá lint Miklós, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Zalányi Ferenc, Nagybánya
– 20 lej (2 db. egyszerű), Dom by- Ma -
goss Árpád, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Asztalos Gábor, Nagybánya – 100 lej 
(ezüst), Asztalos Szilvia, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Fazoli Beáta, Szat -
márnémeti – 200 lej (2 db. ezüst), Fa -
zakas Katalin, Nagybánya – 200 lej
(2 db. ezüst), Fodorean Anna, Nagy -
bánya – 300 lej (arany), Sepsi Miklós 
és Ildikó, Nagybánya – 500 lej (gyé -
mánt), Lakóczi Éva, Nagybánya – 20 
lej (2 db. egyszerű).

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés foly tatódik.

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. További részletek és infor má -
ciók honla punkon, valamint az intéz -
mény irodá jában és telefonszámain!

A Teleki Mag yar Ház munka tár -
sai és Kuratóriuma nevében köszö net -
tel és tisztelettel: Dávid Lajos

1956-2016

A mag yar szabadság éve Nagybányán
Az 1956-os mag yar forradalom 60. évfordulója, a mag yar sza bad -

ság éve alkalmából Nagybányán is ünnepi rendezvényekre kerül sor
ebben a hónapban, az alábbi programtervezet szerint: 

Október 20., csütörtök, 18 óra

Meister Éva színművésznő: Psal mus
Hungaricus c. pódiumműsora

Elhangzanak részletek Ady Endre,
Al bert Camus, Cseh Tamás, Czegő Zol -
tán, Dsida Jenő, Gyulai Pál, Kányádi
Sándor, Magyari Lajos, Petőfi Sándor, 
Petrás János, Székely János, Szőcs Gé -
za, Teleki Pál, Wass Al bert, Wittner Má -
ria műveiből, kurucdalok, katonadalok 
és népdalok kíséretében.

Október 21., péntek, 18 óra

1956 Magyarországon és Nagybá -
nyán címmel előadást tartanak:

Balogh Béla ny. törté nész-levél tá ros
(Nagybánya)

Szabó Sándor, a Petőfi Sándor Prog -
ram ösztöndíjasa (Kárpátalja)

A rendezvények helyszíne a Teleki
Magyar Ház. Szeretetettel várunk
min den ér dek lődőt!

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 ol -

da las kiadványában három jeles bánya vidé -
ki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö -
viden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Te leki család nagybányai kúriájában szol gál -
ja ma a bányavidéki mag yar szórvány kö zös -
sé geket - vagyis a Teleki Házat.

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
 a Teleki  Mag yar Házban.



28. szám • 2016. október 7. • Kiadja a Pro Ge nius Egyesület

Az aradi
tizenhárom

Sokak szívében már elhalványult az 
az érzés, amit nem kell elfelejteni. „Ezt 
nem szabad elfejeteni, ezt meg kell hagy -
ni az utókornak.” Őseink hősi halált hal -
tak az 1848-49-es szabadságharcban ta -
núsított bátorságuk miatt. Ez elgon dol -
koztató lehet mindannyiunk számára. Va -
jon megéri a bátorság, ha halál az ára?

Meg ám, ha a hazáért tesszük. A hőn
szeretett hazáért, ami többet kellene je -
lentsen számunkra, mint bármi a vilá -
gon. De manapság nem így van. Leg -
többen elszaladnak a felelősségválla lás
elől. S ez szomorú tény, mert akkor mi
értelme volt, hogy ezek a bátor férfiúk meg -
haljanak? Meghaljanak, hogy mi él hes -
sünk. Mi értelme volt meghalniuk a ha -
záért, hogy mi élni tudjunk? Semmi?
Akkor minden hiábavaló volt?.

Nem kéri senki tőlünk, hogy önként 
rohanjunk a halálba. Ha a hazáért kel -
lene megtenni, erre is képeseknek kel -
lene lennünk. De senki nem kér ilyet
tőlünk. Csak annyi lenne a feladatunk,
hogy egy lépést tegyünk (folyt. a II. old.)

Sikeres volt az Egyesület 
21. tájképfestő telepe

Ez évben is véget értek a szeptemberi fesztiválok
városunkban. Ezeken mondhatjuk, hogy Képző mű vé -
szeti és Kulturális Egyesületünk sikerrel vett részt, a -
kárcsak Véső Ágoston festőművész a Part ner Ga lé ri -
ában rendezett egyéni kiállításával is.

A hónap eleje és tizenötödike között, kedvező időjárás
mellett, egyesületünk immár 21. alkalommal tartotta meg ha -
gyományos Nemzetközi Tájképfestő Telepét, amelyen 19 né -
metországi, magyarországi és hazai művész vett részt. Egye -
sek első alkalommal, de többségükben visszatérő művé szek,
akik évek óta szívesen festik meg a megye különböző ter mé -
szeti szépségeit. Így születhetett a 21 év alatt többszáz alko -
tás, amelyeknek egy része a nagyváradi Református Püs -
pökségen is látható.

Az idei rendezvényünk egyben a nagybányai Festő is ko -
la alapításának 120. évfordulója, illetve a nagy alapítók irán ti 
tiszteletadás jegyében történt, ezért is bizonyult igazán si -
ke resnek. Persze ehhez még hozzájárult egy kellemes ki rán -
dulás a művészekkel, a borsai turisztikai központig, a mely -
nek szervezésében a felsőbányai Schnei der házaspár szíve -
sen nyújtott jelentős segítséget. Úgyszintén Balogh Béla nyu -
galmazott levéltáros is csodálatos szaktudással ismer tet te vé -
gig az úton az egyes helyek, helységek földrajzi és tör té nel -
mi vonatkozásait. Ezúton is köszönet jár érte mindkét fél nek!

Nos, akárcsak az előző esztendőkben, a kéthetes al ko tó -
munka eredményét szépszámú közönség előtt mutatta be e -
gyesületünk, mely kiállításra a Prefektúra földszinti hall já -
ban került sor, ugyanis a bemutatóhelyiség megszerzése e -
gyáltalán nem egyszerű feladat.

Néhány éve a főtéri Mil len nium II. kiállítóterme ideális
hely volt tárlatbemutatóra, de idestova már három éve csu -
pán a különben tiszteletre méltó egykori szobrászművész mun -
káit láthatják a külföldi és hazai látogatók. Természetesen a
városvezetés elkészítette a szobrászművész alkotásainak meg -
felelő épületet az egykori virágkertészet helyén kialakított
liget közepén, de a művek mindmáig nincsenek átköl töz tet -
ve. Állítólag a művész gyermekei nem egyeznek bele, bár bi -
zonyára a szülői ház is alkalmas lett volna egy emlék mú ze -
um kialakítására, azt viszont pénzzé tették, eladták. No de
nem szeretném, ha személyeskedéssel vádolnának, csupán
a jelenleg városunkban működő több mint száz kép ző mű -
vész érdekében is jegyeztem ezt meg.

Ami pedig a képzőművészeti egyesületünk tovább mű kö -
dését illeti, megemlítem, hogy hazai és külföldi kiál lítá so kat
szándékozunk rendezni, melyekre a városi és megyei kul tu -
rális célú költségvetésből mi is pályázni kívánunk.

Varga Imre

Levéljelentés -
október. 1.

Ha a hegyet messziről nézem, még
zöld. Közelről nézve, már látom, hogy
a mogyorófa kerek levelei majdnem 
sárgák, a szőlő tenyér alakú levelei
meg már barna színnel csipké zet tek.
Az orgonafa levelei hiába sö tétzöl -
dek, már nem virágzik. A borostyán
is zöld, de a közötte bújkáló vad sző -
lő már piros levelekkel dicsekszik. A 
nagy körtefának, az almának min den
levele meg van még, de már fárad -
tak, az egyik ág végén magányos
sárga levél integet, de bízik benne,
hogy nemsokára többen lesznek. A
cseresznyefa fekete ágai az égre só -
hajtanak:

- Hová lett dús koronám?
A diófa sárga levelének még volt

ideje odazörögni, landolás előtt:
- Lehullunk, szomszéd, mint min -

den évben, de tavasszal megint fris -
sek leszünk!

A halványzöld akáclevél bólo gat:
- És olyan korona leszünk, hogy

királyok irigyelnek!

Zinner Oláh Ágnes

Találkozó
2015. október 24.

Volt egyszer egy mag yar ér tel mi sé -
gi társaság Magyarláposon!

Ötlet Veres Márta részéről: jó len -
ne, ha az RMDSz szervezne egy (vá ro -
si) falutalálkozót. Erre én azt vála szol -
tam, hogy várostalálkozót megszer vez -
ni nem könnyű dolog, mert szükség van
engedélyre, be kell vonni a polgár mes -
teri hivatalt, az egyházat stb.

Elkezdtem gondolkozni, és arra a
következtetésre jutottam, hogy szer ve -
zek egy találkozót azokkal a mag yar
értelmiségiekkel, akiket a kom muniz -
mus ideje alatt Magyarláposra nevez tek
ki (például orvosok, mérnökök, tech ni -
kusok, tanárok, tanítók, óvónők, egész -
ségügyi asszisztensek).

Az évek során barátságok alakultak
ki, majd szerelmek, aztán házasságok
köttettek, beilleszkedtünk a láposi ma -
g yar közösségbe, együtt szilvesz terez -
tünk, jártunk kántálni, farsangi mulat sá -
gokba, egymást látogattuk névnapok,
szü letésnapok alkalmával. Sokan be -
kap csolódtunk a helybeli műkedvelő
színjátszó körbe, ahol évtizedeken ke -
resztül kellemes estéket töltöttünk.

Az 1989-es események után sokan
egy jobb jövő reményében családostól
elköltöztek Láposról, viszont az itt töl -
tött évekre szeretettel emlékeznek visz -
sza. Így történt, hogy a meghívásra min -
denki igennel válaszolt.

A találkozót 2015. október 24-én tar -
tottuk a Ligeti panzió éttermében, egy
finom vacsora mellett, összesen 35 sze -
mély vett részt. Volt, aki betegség mi -
att nem tudott eljönni.

Alulírott, szervezői minőségemben
szeretettel köszöntöttem (folyt. a II. old.)

A református templom
előtt.

Balról jobbra:
Décse Györgyi fogorvos,

Melencsuk Rozália
szervező, Deák Vilma

nyugalmazott tanítónő,
Moni János gondnok,

Székely Zsolt református 
lelkész,

Székely Magdolna
kántor és hitoktató.

Péter Károly jegyzete:

Mintha…
„- az em ber mintha olyan volna,/ milyennek lenni lenne dolga.”

Váci Mihály: Mintha

Mindig másoknak akarunk megfelelni, mindig a külvilág tetszését akarjuk
elnyerni. Ezért van az, hogy a valóságban mások vagyunk, mint amilyennek
mutatjuk magunkat. Csak tesszük, hogy sírunk, csak tesszük magunkat, hogy
fáj, de belül nevetünk? Ilyen nagy színészek lennénk? Nem hiszem.

A megfelelési akarás nálunk anyagi eredetű: meg kell felelned mind a zok -
nak, akik munkát és fizetést adnak neked. Ha nem felelsz meg, mehetsz, de
attól kezdve éhenkórász vagy, s megint másoknak kell megfelelned, vagyis ro -
konoknak, szomszédoknak, barátoknak, akik szállást és ennivalót adnak, s így
tovább. 

„Ha valaki csak akkor tart értékesnek, ha az ő elvárásai szerint gondol -
kodsz, élsz, akkor valójában nem téged tart értékesnek. Hanem önmagát. Ön -
ma ga értékrendjét akarja benned viszontlátni. Mint egy tükörben. Amit ő ér -
téknek gondol, azt szeretné benned látni, azt akarja tőled megkapni. És ha
próbálsz megfelelni neki, akkor már nem TE vagy, hanem Ő.” Csitáry-Hock
Tamás valahogy így látja a megfelelési kényszer mivoltát.

Ezért vagyunk mi csak „mintha” emberek: mintha dolgoznánk, mintha fi -
ze tést kapnánk, mintha próbálnánk másoknak megfelelni. Ezt a szerepet annyi -
ra begyakoroltuk, hogy mára már úgy teszünk, mintha emberek lennénk.

 Ahol van rendes fizetés, jó munkahely, bizalom, rend, csend és nyugalom,
már nem vagy kiszolgáltatva, ott már lehetsz önmagad is. Ott már lehetsz o -
lyan em ber, amilyennek lenned kell, amilyennek Isten teremtett. De hol van az 
az „ahol”? Jó volna megtalálni!



Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Vajon
megcsípnek a

darazsak?
Aki darázsfészket megbolygat, an -

nak elég nagy esélye van arra, hogy 
néhány darázscsípés lesz a „jutal -
ma “. Erre gondolok - bár lehet, hogy
fölöslegesen aggodalmaskodom - a -
mikor felteszem a kérdést: mi a jó há -
zasság titka? Vagy kulcsa, receptje?

Aki ismer, és tudja, hogy duplán
elvált vagyok, jogosan kapja fel a fe -
jét: hogyan jön F. I. ahhoz, hogy ta -
nácsokat adjon a jó házasságról, a -
mikor maga is kétszer csődöt mon -
dott a házasság intézményében. Te -
hát gyorsan kijelentem, hogy eszem
ágában sincs tanácsokat, útmu ta tást
adni a jó házasságról. A tapasz ta la -
taimból is csak egyet osztok meg ez -
úttal. S ha egyetlen em ber is az ol -
vasóim közül egy pillanatra elgon -
dolkodik, s ennek hatására vala mi -
lyen döntést hoz, amely jobbá teszi
a házasságát, ez az eszmefuttatás már
nem hiábavaló.

Én úgy tapasztaltam, hogy a há -
zasságok elromlásának egyik oka az
lehet, hogy a házastársak - főleg a
mézeshetek elmúltával - nem fogad -
ják el egymást olyannak, ami lye nek,
hanem megpróbálják - előbb szép
szóval, aztán esetleg szidással, ve sze -
kedéssel, kritizálással, netán sérte -
getéssel - a másikat saját szájuk íze
szerint megváltoztatni. Ez viszont nem
járhat sikerrel, mert senkit sem le het
kívülről megváltoztatni, úgymond job -
bá tenni. A jó szándékú kísérlet így
aztán inkább a konfliktusok elmé lyü -
léséhez, a kapcsolatok megrom lá sá -
hoz vezethet.

Én úgy gondolom tehát, hogy a
jó házasság egyik titka, kulcsa, re -
ceptje egymás kölcsönös elfo gadá -
sa. S ha a házasság alapja a sze re -
tet, ez nem is olyan nehéz. Gon do -
lom én. Te is így gondolod, kedves
olvasóm?

Farkas Imre

Az aradi
tizenhárom

(folytatás az I. oldalról) a jó felé, hogy
ez a világ, ez a haza valamivel fé nye -
sebb legyen, s büszkén mondjuk ki:
ez az én hazám, az én gyönyörű szép
hazám! Erre fel mit csinálnak sokan?
Lopnak, csalnak, hazudnak és min den -
napi tevékenységükkel is csak a haza
hírnevét feketítik be.

Tanulnunk kel lene a 13 honvéd től. 
Hősi haláluk legyen egy ösztönzés,
egy vágy arra, hogy szebbé tegyük ezt
a világot.

Fóris Henrietta

Találkozó
(folytatás az I. oldalról) a magyarországi, székelyföldi, szi -
lágysági, szatmári, mezőségi, máramarosi családokat, és per -
sze a helybelieket, akik annak idején itt telepedtek le, csa -
ládot alapítva.

Kellemes estét töltöttünk együtt, sokat beszélgettünk,
felidéztük a sok szép emléket, az egykori eseményeket, nó -
táztunk.

Vasárnap délelőtt néhányan részt vettünk a református
templomban megtartott istentiszteleten. A lelkipásztor pré -
dikációjába belefoglalta nemzeti ünnepünk (október 23.) je -
lentőségét, és egyebek mellett megemlítette, hogy a ta lál -
ko zó milyen céllal volt megrendezve, és hogy nagyon sze -
retné, ha a jelenben is létezne egy ilyen összetartó mag yar
közösség a városban.

Amint a képek is bizonyítják, népviseletbe öltözve örö -
kítettük meg a találkozót.

Melencsuk Rozália,
a magyarláposi RMDSz elnöke

Morvay, Madách, Nagybánya
Néhány hete csomagot hozott a posta, benne két, szerkesztőségünknek de -

dikált kötetettel. A feladó nem más volt, mint a nagy tekintélynek ör ven dő
dr. Kozma Dezső irodalomtörténész, egyetemi tanár, aki egy szers mind a nagy -
bá nyai szellemi élet egyik jeles képviselőjére, a Madách életművét kutató Mor -
vay Győzőre, illetve  a kötetekben szereplő, vele kapcsolatos tanulmányokra
hívta fel a figyelmünket. Az V. Madách Szimpózium (Ba lassagyarmat - Szügy,
1997) című kötetből egyebek mellett megtud hat juk, hogy Morvay Győző „gya -
logszerrel járja be Erdélyt és a Felvidéket, beutazza Ausztriát, Olasz or szágot,
Svájcot. Írásainak jórésze tanügyünk megreformálásával, könyv tárü gyek kel,
történelemmel, művelődés törté nettel, esztétikával foglalkozik”.

„Morvay Győzőt éveken át, mondhatni állandóan foglalkoztatja Ma dách
életműve” - olvashatjuk a továbbiakban Kozma Dezső írásában.

Az alábbiakban Kozma Dezső tavaly megjelent és 2016. januárjában Ko -
lozsváron bemutatott Irodalmunk útjain - Erdélyben. Válogatott írá sok (Ma -
dách Irodalmi Társaság, Szeged, 2015) című kötetéből közöljük a Morvay
Győzővel kapcsolatos írást.

Ezúton is köszönjük a professzor úrnak az értékes küldeményt, és kí vá -
nunk további eredményes munkát, hozzá pedig erőt és egészséget!

DR. KOZMA DEZSŐ:

II. Irodalmi
értelmezések*

A Tragédia színre vitelével párhu za -
mosan megjelent irodalmi ér telmezések
közül ez alkalommal két, legfeljebb szű -
kebb szakkö rök ben emlegetett Ma dách-
 magyarázatra hívnám fel a figyelmet:
Mor vay Győző 1897-ben Nagybányán (sa -
ját költségén) megjelent Ma gya rázó ta -
nulmány „Az em ber tragédiájá”-hoz című 
könyvére és a Petőfi és Madách műveit
német nyelven népszerűsítő kolozsvári
tanár, Ba rabás Ábel Madách-értel me zé -
sére.

Egy korai
szintézis-kísérlet
A több gimnáziumban, Nagy bá nyán

és Budapesten is tanító Morvay Győző
a művészi utazás elveiről írt pálya mun -
kájával elnyeri a főváros díját, alig hu -
szonegy éves, amikor megszerzi a böl -
csészdoktori címet, a millenniumi év -
fordulón adatgazdag és új szem pon to -
kat érvényesítő könyvet ír a nagy bá nyai
oktatás történetéről. Közben elszánt bú -
vára Madách életművének, Madách-
 köny ve az életmű egyik korai szin té zis -
kísérlete.1

Mesterének, Beöthy Zsoltnak aján -
lott könyve bevezetőjében Morvay nem -
csak vállalkozásának kockázatát vallja

meg, hanem késztetésének okait is: cél -
ja „a művet sorsának és mivoltának e -
gész keretében” olvasója elé tárni. A
művészi élményt alakító történelmi kö -
zeg érzékeltetésével párhuzamosan a
szerző különös szerepet juttat az alko -
tói egyéniségnek. Mondhatnánk úgy is:
a „bölcselmi költeményt”, illetve az e -
gész életművet átszövő szubjektív té -
nyezőknek. Ezért a Tragédia a többi
Madách-dráma és a Madách-versek ro -
kon vonásait elsősorban alkati ténye -
zőkből eredezteti. Ezzel magya rázha tó,
hogy külön fejezetet szentel az egyes
művek „benső rokonságának”, az egye -
ző vagy hasonló költői forma eszkö zök -
nek. Azoknak az eszmei, érzelmi össze -
tevőknek, amelyek már korábban meg -
fogalmazódtak „a költő el méjében”, és

amelyek mélyen gyökereznek egyéb mű -
veiben. És ezért van az, hogy kiemelt
szerepet tulajdonít az egyazon alkotás -
ban vissza-visszatérő egyezéseknek. Vi -
lágirodalmi párhuzamaiban jórészt az
akkor még gyermekcipőben járó össze -
hasonlító irodalomtudomány szem pont -
jai érhetők tetten. Figyelmet érdemlő vi -
szont az a mód, ahogyan megkísérli nyo -
mon követni, miként válik egyedivé a
közös ihletforrás különböző korok al ko -
tóinak (Mil ton, Goe the, Madách) művé -
szetében, hogyan lelnek egymásra a „csa -
ládi hasonlóságok” és az „eltérő voná -
sok”. Ebben a rokonságkeresésben ve -
szi számba az európai kultúra azonos
vagy hasonló vallási, mitológiai, kul túr -
történeti motívumait, mérvadónak azon -
ban a művészi szándékkal összefonódó 
„költői invenció” másságát tekinti. Az
ilyen szembesítésekkor nem az „átköl -
csönzésre” kíváncsi, hanem azokra a he -
lyekre, ahol „az idegen eszme, gon do -
lat, hangulat vagy helyzet rokon esz mét,
gondolatot vagy helyzetet teremtett”. Azt
keresi, ami Madách művét a mito ló gi -
ából és a Bibliából bőven merítő em be -
riségkölteményektől megkülönbözteti. 
s mert Aranyhoz hasonlóan, a feldol go -
zás módját teszi meg az eredetiség kri -
tériumának, a Tragédia műfaját is in -
kább csak hagyományként fogja fel és
nem mint puszta átöröklést.

Az eszmei párhuzamok fel mutatá sa -
kor az em ber szépre és jóra vezérlő „is -
teni szándéka” válik számára érték mi -
nősítővé, ami azt is jelenti, hogy az em -
ber küzdelme és az isteni gondviselés
egymást megtermékenyítő kölcsön ha -
tásban jelenik meg. Szerzőnk szerint ép -
pen az óvja meg Az em ber tragédiáját a 
pesszimizmustól, hogy Ádám ismét visz -
szatér a gondviselés hitéhez, s hogy az
Isten ismét fölemeli az embert. Ez a
visszatérés azonban nem valami elvont 
hit következménye, sokkal inkább az em -
beri lét és a természeti lét tapasztalatai
késztetik Madách hősét erre. A böl cse -
leti gondolatok nem valamelyik filozó -
fiai felfogás vagy iskola részeként je -
lennek meg. („Iskolát nem követ, esz -
mé it különböző bölcsészektől és böl csé -
szeti fölfogásból meríti. A vallás, a tör -
ténet, a természet és a társadalmi böl -
cselet harmonikus egységét olvassuk ki
műveiből.”)

- befejezés a következő lapszámban -

* Részlet Kozma Dezső: Irodal -
munk útjain - Erdélyben. Válogatott
írások (Madách Irodalmi Társaság,
Szeged, 2015) című kötetéből

1 Morvay Győző: Magyarázó ta -
nul mány „Az em ber tragédiájá”-hoz.
Nagybánya, 1897

Balról jobbra: Veres Márta és férje, László,
Molnár Árpád, Horváth Enikő,
Péter Ferenc, Horváth Dániel.



Sütő András emlékezete
Tíz éve, 2006. szeptember 30-án halt meg Sütő András Kossuth- és

Herder-díjas író, a romániai mag yar kulturális és politikai élet ki ma -
gasló személyisége, aki valamennyi művében az anyanyelv és a közös -
ségi összetartozás megőrzésének fontosságát vallotta.

1927. június 17-én született a Ko -
lozs vártól mintegy 50 kilométerre fek -
vő Pusztakamaráson (Camarasu, Romá -
nia). Tanulóéveit a nagyenyedi refor -
mátus kollégiumban és a kolozsvári re -
formátus kollégiumban töltötte. Már di -
ákkorában riportokat írt a kolozsvári
Világosságnak, majd a Falvak Népe
cí mű hetilapnál dolgozott, 1950-től fő -
szer kesztőként. 1954-ben a maros vásár -
helyi Igaz Szó irodalmi folyóirathoz
került, és a város haláláig otthona ma -
radt, 1971-től 1989-ig a helyi Új Élet
főszerkesztője volt. Tevékenyen részt
vett a kulturális és politikai közéletben, 
1973 és 1981 között a Román Író szö -
vetség alelnöke volt.

1948-ban szinte berobbant a romá -
niai mag yar irodalom élvonalába, jó
em ber- és valóságismeret birtokában,
humorral adott képet az erdélyi pa rasz -
ti életről. Félrejáró Salamon című kis -
regénye (1956) és Pompás Gedeon cí -
mű színműve (1968) már összetettebb
ábrázolásmód felé mutatott, felvetette
a személyiség és a hatalom össze ütkö -
zésének problematikáját. Az Anyám
könnyű álmot ígér című esszéregénye
(1970) szociográfusi hitelességű lírai
vallomás a mezőségi Pusztakamarás,
családja és a nemzetiségi lét múltjáról,
gondjairól és reményeiről, a megma ra -
dásról. Drámaíróként az Egy lócsiszár
virágvasárnapja (1976) című művével 
debütált, amelyet Hein rich von Kleist
Kohlhaas Mihály című kisregénye nyo -
mán írt. Ezt történelmi drámák kö vet -
ték (Csillag a máglyán, 1976, Káin és
Ábel, 1978, Perzsák, A szuzai menyeg -
ző, 1982), amelyekben a személyiség
és a hatalom sokrétű elemzését adta.

Művészetében külön fejezet a  ma -
gyar nyelv ápolására tanító esszék so -
rozata. 1977-ben tette közzé visszaem -

lé kezéseinek gyűjteményét Engedjétek 
hozzám jönni a szavakat címmel. A
Nagyenyedi fügevirág című esszéje
szintén az anyanyelv és a közösségi
összetartozás megőrzésének értékét
hang súlyozza. A nyolcvanas években,
amikor memorandumai, tiltakozásai mi -
att Romániában hallgatásra ítélték, Ma -
gyarországon jelentek meg művei (e zek
kiadását Száműzött könyvek címmel
2001-ben kezdte meg a csíkszeredai
Neptun kiadó). Ezek közé tartozik esz -
szégyűjteménye Az idő markában cím -
mel; a Sikaszói fenyőforgácsokban cik -
keit, A lőtt lábú madárban jegyzeteit
gyűjtötte kötetbe, 1987-ben adták ki Ad -
vent a Hargitán című színdarabját. Az
álomkommandó című drámája (1986)
a mag yar színikritikusok díját kapta,
legutóbb 2013 decemberében a Pesti
Szín házban Szász János állította szín -
padra.

1990-ben megjelent Omló egek a -
latt című kötetében azokra az elő dök -
re, „égtartó emberekre” emlékezik visz -
sza, akik a szellem erejével próbálták
megtartani a romániai mag yar ki sebb -
ség puszta létét. Ismertebb művei a ki -
lencvenes évekből: Sárkány alszik ve -
led (beszélgetések könyve), Szemet szó -
ért (dokumentumok, naplójegyzetek),
Csipkerózsika ébresztése (arckép váz la -
tok, esszék), Heródes napjai (napló -
jegy zetek), Az ugató madár (dráma),
Balkáni gerle (a mű a Nemzeti Színház 
drámapályázatának megosztott első dí -
ját nyerte el). 2001-ben Erdélyi válto -
zat lanságok, 2006-ban Létvégi hajrá -
ban címmel jelent meg esszéinek, be -
szél getéseinek gyűjteménye. Egyik mo -
nográfusa, Görömbei András azt mond -
ta róla: Sütő András regényeiben az ö -
rök értékek vállalását, drámáiban a ha -
talommal szembesülő embert mutatta

meg, és valamennyi munkájában az a -
nyanyelv meghatározó voltáról szólt.

Jóllehet folyamatos zaklatásokban,
fenyegetésekben volt része, emberi tar -
tásból nem hagyta el szülőhelyét, és er -
re biztatta a romániai magyarokat is.
Műveiben és életében ugyanazt az i -
gazságot hirdette: az Erdélyben élő nem -
zetiségek csak békében, egymást köl -
csönösen gazdagítva és segítve érhet -
nek el eredményeket. Úgy tartotta, hogy
mindenféle ellenségeskedés, a naciona -
lizmus és nemzeti felsőbbrendűség bár -
mely megnyilvánulása árt az egyénnek 
és közösségnek, az országnak és Eu ró -
pának. Az 1989. decemberi romániai
for dulatot követően a Romániai  Ma gyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) M a -
ros megyei bizottságának elnökévé,
tiszteletbeli elnökévé választották. 1990.
március 19-én a marosvásárhelyi ma -
gyarellenes po grom idején az RMDSZ
székházában kíméletlenül bántal maz -
ták, egyik szeme világát elvesztette.

1990. június 22-én a Magyarok Vi -
lág szövetsége budapesti ülésén a szer -
vezet tiszteletbeli elnökévé válasz tot ták,
1990-ben az Osztrák Pen Klub tiszte -
letbeli tagja lett. Ő volt Marosvá sár -
hely első díszpolgára, s ugyancsak dísz -

polgára volt Székelyudvarhelynek.
Nyelvújító, közösségmegtartó szerepe
előtt tisztelegve az erdélyi anyanyelv -
ápolók róla nevezték el a nyelvőrzés
díját. 1992-ben Kossuth-díjat kapott „ki -
emelkedő prózaírói munkásságáért,
nyelvőrző és nyelvteremtő művésze té -
ért, napjaink mag yar színházmű vésze -
té ben játszott kimagasló szerepéért”.
1996-ban a Mag yar Örökség-díjjal tün -
tették ki, s a Mag yar Művészeti A ka -
démia tagja lett. 1997-ben megkapta a
Mag yar Köztársasági Érdemrend kö -
zépkeresztjét, 2005-ben a Mag yar Köz -
társasági Érdemrend nagykeresztjét.
Hetvenötödik születésnapján, 2002- ben
Mádl Ferenc államfő Köztársasági el -
nöki érdemérmet adományozott neki.

Sütő András 2006. szeptember 30-
 án hunyt el Budapesten, október 7-én
helyezték örök nyugalomra Marosvá -
sárhelyen. Születésének 80. évfordu ló -
ján bronzplakettet helyeztek el maros -
vá sárhelyi házán. 2011-ben Sopron -
ban, 2013-ban Székelyudvarhelyen ál -
lítottak mellszobrot emlékére. 2013- ban
magyar közösségi tulajdonba került
pusztakamarási szülőháza, felújított em -
lékházát tavaly októberben avatták fel.

(mult-kor.hu)

Biztató
Egy napon így szólt anyám:
– Írhatnál rólunk is valami könyvet.
– Nocsak! – néztem a szavai után, majd tréfára

fogván a dolgot, azt kérdeztem boltos módra: mi lyen
könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?

– Igaz legyen – mondta.
Láthattam tehát, hogy kérdésemmel az irányt el -

hibáztam. Anyám nem egyezkedésre gondolt, hanem
– a kézmozdulatáról is ítélve – a fájdalomra a ha -
lántéka táján. Egy láthatatlan, szorító abroncsra,
amely álmából is gyakorta felriasztja. Ilyenkor arra 
gondol, hogy mindannyiunk háta mögött felgyűlt az
idő; szép csendesen ereszkedünk alá, mint a ha rang -
óra súlya. Mind közelebb a földhöz, azután kopp! –
megérkeztünk, s nincs kéz, amely az órát még egy -
szer fölhúzná. De lenne bár egy könyvecske, ó, nem
vigasztalónak, hanem tanúskodásképpen egyről és
másról, ami megesett velünk.

– Ez nekem is gondom – adtam meg magam.
– Hallgass arra a gondra, s az álmod könnyebb

lesz!
A könnyű álmot anyám naphaladáskor az ud va -

ron ígérte meg a cöveklábú asztalnál, amely nyári
na pokon piros paradicsommal, frissen hámozott u -
borkával, mezőségi sajttal vár haza engem; ősszel
is vár, s olyankor, ha sírós az idő, a tornác fájáról né -
zem, és igyekszem tanulni valamit tőle. Fűzfa lábai -
val makacsul a földbe kapaszkodik, esőben, jégve -
rés ben tisztul, s télen is vár, hóval borítottan, akár
egy fehér koporsó.

Az ígéretre felkaptam a fejem, mintha tündéri szót
hallanék. De a szó, mit a mesékben az égi magasság 

szokott küldeni, alantról hangzott, majdnem a föld
porából, a mályva, porcsfű és törpebürök szintjéről, 
ahol anyám rongypokrócon ülve Jóska öcsém ingét
foltozgatta. Ölbe emelhető kicsinységében most még
soványabbnak láttam őt, kis, pihenő szaladgálás -
nak a felmelegedett földön. A keszkenő alól kibugy -
gya nó hajtincsében megszámlálhatatlanok már a fe -
hér szálak; mint a sokat mosott vászon, a szeme is vi -
lá go sodik. Barna volt, úgy emlékszem, a geszte nye
korai változatából.

– Nézz körül az udvaron, azután a faluban, s
szólj rólunk.

Messzire nem kellett néznem: az udvar zseb ken -
dőnyi. Hajdani jobbágyporta. A ház rajta: kis me -
leg kemence. Nem a népies hangulat kedvéért, ha nem
annak okából, amit apám lehetőségnek szokott ne -
vez ni. A harmincas években ennyire futotta. Öt ab -
la ka van, négy cserép virággal. Ha valamelyiken ki -
könyökölnék, a muskátlit – a népdalbelit – félre kell
állítanom.

– A földre le vele! – szokta mondani anyám. – Ő
már eleget látott.

A ház mellett van a deszkákból tákolt nyári kony -
ha, odébb az istálló, egyetlen tehén szálláshelye. Míg
tehenünk volt, mindig megcsodáltam, hogy villás fe -
jét ügyesen félrefordítva minő találékonysággal i ga -
zodik az ajtó méreteihez. Odébb egy koffernyi tyúk -
ketrec s parányi akol a juhok számára.

A ház és az istálló között kifeszített dróton nyar -
gal a kutya. Tízméteres szabadságának határait ki
tudja hányadszor veszi már számba. Ahogy a mesz -
szeségnek neki-nekilódul, a lánc a levegőbe kapja,
torkát fojtogatja. Ettől köhög, és furcsamód prüsz köl,
mintha szőrt nyelt volna. Anyám neveti, s rászól:

– Bolond, repülő kutya.

A kert végében szunnyad a kút. Egyetlen ember -
nek az arca fér meg a tükrében. A vizet csak lopni
le het tőle. Szinte lábujjhegyen közeledünk hozzá a ve -
derrel, mivelhogy minden erélyesebb mozdulatra fel -
kavarodik, elsötétül, békanyálat bugyborékol. Kegyel -
münkből került a kutak sorába. [...]

A padlás szájában egy hajdani tajkoló-műhely
szerszámmaradványai: apám iparos korszaka. A kert
fejében három rozoga kaptár meg egy kucsma for -
májú, agyaggal tapasztott méhkas: a méhész kor szak.
Ezt a foglalatosságot 1927-ben kezdte apám három
családdal. Azóta – negyven év alatt – négyre sza po -
rodott az állomány. Az istállóban egy emlékbe köl tö -
zött tehén tejszaga a harmincas évekből; ez a föld mű -
velő korszak. A nyári konyha padlásán csép lőgép al -
katrészek: a nagy vállalkozások korszaka. A tornác
végében egy széjjelesett kicsi szőlőprés: a szőlős -
gaz da korszak. Megannyi kudarcos életforma jelei.
Rímpróbálkozások egy vershez, amelynek boldog -
ság kívánkozik a végére.

Miközben így nézelődtem, fokozatosan erősödő,
dallamos zúgás keletkezett a fejem fölött. Apám fu -
tólépésben közeledett a kert aljából. Diadalmasan
jelentette, hogy rajzanak a méhek. Akkor a haran gok
is megszólaltak egy ifjú traktorista emlékére [...] Az
úton három cigány muzsikált, két legény – a hangot
háromfelé tekerve – keservesen énekelt. A cigányok, 
fejüket a hegedűre hajtva, fél szemmel az eget kém -
lelték, mintha éppen annak a méhrajnak muzsikál -
tak volna, amelyet apám elszalasztott a kaptárból. Né -
zelődtem minden irányba. A könnyű álom remé nyé -
ben ott kellett kezdenem az osztozkodást az otthoni
gondban, hogy magam is futásnak eredtem a szálló
méhraj után... (Anyám könnyű álmot ígér - részlet)



Egyre öregszik
az EU lakossága

Folyamatosan öregszik az Európai
Unió népessége: míg 2005-ben az
összlakosság 4 százaléka volt 80 év fe -
letti, tavaly már elérte az 5,3 százalékot 
ez az arány - derült ki az uniós sta tisz -
tikai hivatal (Eurostat) jelentéséből,
ame lyet az idősek világnapja alkal má -
ból adtak ki. Az Európai Uniónak je -
lenleg közel 27 millió 80 éven felüli
állampolgára van, és ez hétmillióval
több, mint tíz évvel korábban volt. A
tagállamok majdnem mindegyikében
nőtt a korosztály lakosságon belüli ará -
nya, ami legalábbis részben a várható
élettartam növekedésével magya ráz -
ha tó. A 80 éves korban még várható át -
lagos élettartam 2004-ben 8,4, 2014- ben
viszont már 9,5 év volt. Bár az utóbbi
tíz évben csökkent az arányuk, még
mindig a nők adják a 80 év felettiek
mintegy kétharmadát. A nők felülre pre -
zentáltsága minden uniós tagország -
ban megfigyelhető. Az Eurostat szerint 
lakosságszámra vetítve tavaly Olasz -
or szágban élt a legtöbb 80 év feletti
em ber, 6,5 százalék volt a lakossági
ará nyuk. Ezt Görögország (6,3), Spa -
nyolország (5,9), Franciaország (5,8)
és Portugália követte. A skála ellen té -
tes végén Írország és Szlovákia (3,1),
illetve Ciprus (3,2) található.

Megszületett az első
háromszülős gyermek
Megszületett a világon az első gyer -

mek, aki háromszülős mesterséges meg -
termékenyítéssel jött a világra - adta

hírül a New Sci en tist tudományos fo -
lyó irat. A kisfiú már öt hónapos, gene -
ti kai állományának nagy része szü lei -
től, egy kicsiny töredéke, az úgyne ve -
zett mitokondriális DNS pedig do nor -
tól származik, így a gyermeknek két
biológiai anyja és egy biológiai apja
van. Az embrió édesanyjától kapta a
sejtmagon belüli DNS, az örökítő -
anyag túlnyomó részét. Mivel az anya
DNS-ében mitokondriális hiba van,
amelyet örökíthet utódjára, a genetikai
betegség megelőzése érdekében egy
má sik, egészséges mitokondriummal
élő nő petesejtjét is felhasználták a
meg termékenyítéshez. Ennek a pete -
sejt nek eltávolították a sejtmagját, az -
az a nő genetikai állományának túl -
nyo mó részét. Így helyettesíttették a
hibás géneket. Amerikai orvosok egy
jordániai családon segítettek a mód -
szerrel, az anya a Leigh-szindróma ne -
vű mitokondriális betegséget örökí tet -
te volna gyermekére. Az anya már
négy szer elvetélt korábbi terhességei
során és két gyermekét - hatéves és
nyolc hónapos - elveszítette - olvas ha -
tó a BBC News honlapján. A Leigh-
 szindróma a központi idegrendszer le -
épülésével járó súlyos neurológiai rend -
ellenesség, amely évente legkevesebb
40 ezer újszülöttet sújt. A szülők és a
család Mexikóba utazott a meg ter mé -
ke nyítés végrehajtására, ahol nem tilt -
ják a törvények ezen módszer alkal ma -
zását. Az újszülött DNS-ének 0,1 szá -
zaléka származik a donoranyától, és
minden más édesanyjától és apjától. A
New York-i New Hope meddőségi
köz pont orvosigazgatója, John Zhang
elmondta, hogy kollégáival öt embriót
hoztak létre a módszerrel, de csak egy
fejlődött normálisan. Zhang és cso -
port ja a reproduktív medicina amerikai 
társaságának októberi tanácskozásán
ismerteti az esetet. (mti)

200 eurót dobott
véletlenül az urnába

Összecserélte a borítékokat és a ki -
töltött szavazólap helyett 200 eurót
rejtő borítékot dobott az urnába egy
szavazó a vasárnapi galíciai regionális

választásokon - számolt be a történ tek -
ről a spanyol sajtó hétfőn. Az észak-
 spa nyol or szági Redondela település
szavazó he lyiségében este, egy órával
urnazá rás előtt jelent meg egy férfi, aki 
korábban ott adta le szavazatát, egy
rendőr kíséretében. Azt állította: vé let -
lenül nem azt a borítékot dobta be az
urnában, amelybe a szavazólapot tette,
hanem egy másikat, amelyben keresz -
telőajándéknak szánt 200 euró volt. A
sajtóbeszámolók szerint tévedésére már
csak az ünnepségen, a 90 kilométerre
lévő Ourense városában jött rá, és azért 
érkezett a rendőrrel, hogy talán így
visszakaphatja a pénzét. A szavazat -
szám láló bizottság megvárta a vok so -
lás hivatalos befejezését, majd kinyi -
tották az urnát és megkeresték a 200
eurót rejtő borítékot, amit visszaadtak
tulajdonosának. Ráadásul a férfi elcse -
rélt szavazatát is elfogadták. (mti)

Megtalálták a Megalo -
don egyik rokonának

maradványait
A valaha élt legnagyobb cápa, a Me -

galodon közeli rokonát azonosították
Kaliforniában, Észak-Karolinában, Pe -
ru ban és Japánban talált maradványok
alapján. A Megalolamna paradoxodon
20 millió éve élt, impresszív, öt cen ti -
mé teres foga volt. Maradványai fontos
információkat is feltárnak a Megalo -
don ról és a ma élő nagy fehér cápákról. 
Eme utóbbiak nem a bő tízméteres
(egyesek szerint akár 20 méteresre is
megnövő), óriási Megalodon közvet -
len leszármazottai. Viszont a His tor i -
cal Bi ol ogy folyóiratban közzétett friss 
eredmények szerint átvették a helyét
az óceáni tápláléklánc csúcsán. Sima -
da Kensu, a vizsgálat vezetője kifej tet -
te, az óriásfogú cápák és a mod ern nagy
fehér cápák a heringcápa-alakúak (Lam -
niformes) rendjébe tartoznak. Valami -
kor azonban szétváltak, és mindkét ág
más-más evolúciós ösvényre „lépett”.
A nagy fehér legkorábbi képviselői a
Megalodon mellett éltek, ám, míg eme
utóbbi hanyatlásnak indult, majd ki -
halt, a nagy fehér átvette ökológiai sze -
repét és a mod ern tengerek szuperra ga -

dozójává vált – állítja a kutató. A Me ga -
lolamna is a Megalodon kortársa volt.
A mintegy négyméteres hal jóval ki sebb
volt félelmetes rokonánál, de a zsák -
mány megragadására alkalmas elülső
foga, illetve nyíró hátulsó foga volt,
amellyel viszonylag könnyedén bele -
mar hatott a keményebb húsba is. Mé re -
tét tekintve a Megalodon lakmá rozha -
tott belőle, de ritkák lehettek az ilyen al -
kalmak, figyelembe véve, hogy a Me -
galolamna a fosszilis adatok szerint ki -
vételesen ritka cápafaj volt. Simada sze -
rint, eddig körülbelül tucatnyi fogát
lelték csak fel. Úgy hiszik, a Megalo -
lomna közepes testméretű halakkal táp -
lálkozott, akár más cápafajokkal is.
Mi vel fogait egymástól olyan távolra
szakadt régiókban is megtalálták, mint
Kalifornia és Japán, a kutatók úgy vé -
lik, lakókörzete igen kiterjedt volt. Fo -

ga a Lamna (heringcápák) nemhez tar -
tozó mod ern lazaccápáét idézte, csak
némileg nagyobb kivitelben. De eme
óriásfogú cápák egy másik nemmel, az
Otodussal is kapcsolatba hozhatóak. A
kutatók az adatok birtokában úgy hi -
szik, a Megalodon eme nemhez tarto -
zott, amely nem sokkal a dinoszau ru -
szok kora után (60-65 millió éve) fej -
lődött ki. Ezért a fajnév szerintük nem
Carcharodon megalodon, hanem Oto -
dus megalodon. Az óriásfogú cápák
egyik ismérve, hogy a mod ern fehér
cá pákhoz hasonlóan foguk fluoroapa -
ti tot tartalmazott. Ez a kemény ásvány
a fluoridnak kitett fogzománcban ala -
kul ki, és meggátolja a szuvasodást,
mivel jól ellenáll a savasságnak. A Me -
galolomna emellett méretét tekintve is
hasonlít a fehér cápához, aminek test -
hossza manapság elérheti a bő négy
métert. 

Távollét a szerelemben
VÍZSZINTES: 1. “Ha a távollét

nem teszi tönkre a szerelmet, úgy
fokozza ...” (Péladan). 13. Madridi
lap. 14. “Hajlongni ...-amarra” (Ady).
15. Viola d’...; vonós hangszer. 16. Ar -
zén és urán vj. 18. ... divat; lap. 19. Ke -
lés! 21. Történelmi “köznév”. 22. Ja -
nics ...; olimpiai-bajnok kajakozó. 24.
Repül. 26. Kettő megjön! 27. A török
szul tán rendelete. 28. Hajszín. 29. Ja -
mie ... Curtis; színésznő. 30. Numero
(röv.). 31. Női név. 32. Mag yar ope ra -
énekesnő (Syl via). 33. Csendestársak!
35. ... Blas (Lesage). 37. Nézd, csak!
38. Osztrák, zambiai és máltai gkj. 39.
Pénzintézet (biz.). 42. Hüvelyes nö -
vény a konyhakertben. 45. ... Hoff -
mann; romantikus, német író. 46. Vas -
darab! 48. Kórházi osztály. 49. Néma
liba! 50. Helyező, tevő. 52. Íz, zamat.
54. Kéttagú! 56. Ama párja. 57. Kese -
rű anyagok (orv.). 58. John Wayne
filmje. 61. Balul indul! 62. ... fővel;
The Rock filmje. 63. Néha-néha leve -
let küld. 64. Jól vág a kés. 66. A tete jé -
re. 67. Vőlegény párja. 68. Vonatkozó
névmás. 69. Jegyzék, táblázat. 71. A

fiók ba helyez. 74. Porszemek! 75. Já -
rom, de nem a táncom!

FÜGGŐLEGES: 1. Sejt. 2. ... Ke -
mal; török író, költő. 3. Kicsinyítő kép -
ző. 4. A magyarok ősanyja. 5. ... Pah -
lavi; iráni sah volt. 6. Becézett Erika. 7. 
Észak-európai nép. 8. Jegy nélkül mo -
ziba oson. 9. Két tonna! 10. A magasba 
lendít. 11. Vörös (ném.). 12. Idős em -
berre jellemző. 17. Valamit követően.
20. Vízinövény. 23. Szerváló. 24. Gaz -
dasági épület. 25. A pincébe. 28. Né -
mán síró! 29. No bel-díjas, amerikai fi -
zikus (Wil lis Eu gene). 31. Az orrához.
32. Beszélgetést indító. 33. A gondo -
lat befejező része. 34. Kettőt lead! 36.
Sine ... et stu dio; pártatlanul (lat.). 38.
Francia területmérték. 40. ... Rosberg;
Forma 1-es, finn pilóta volt. 41. Kony -
hakerti növény. 43. Durva posztó. 44.
Bevall! 47. Rövid, nyári nadrág. 51.
Idegen női név. 52. Egyiptomi marsall
volt (Abdel Hakim). 53. Éjfélig! 55.
Ra dio ...; Queen-sláger. 57. Annyi
mint (röv.). 58. Mindig kéznél levő
hosszmérték. 59. “Beszél” a majom.
60. Új-zélandi alagút. 62. Napszak. 63. 
Gyógykenőcsös. 65. “..., eső ...” (nó ta -
részlet). 67. Agrártudományi egyetem
(röv.). 70. Vércsoport. 72. Bevető! 73.
Szigetköz!
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Barátnő k egymás között: 
- Most vetettem véget egy

két éve tartó kapcsolatnak!
- Uhh, és jól vagy? 
- Persze! Nem az enyém

volt…
***

- Nekem sikerült elérnem,
hogy a feleségem szívében hát -
térbe szorult a kutyája. Hosszú,
kemény küzdelem volt per sze…

- És hogy érted ezt el? 
- Én megeszem, amit az

asszony főz, a kutya nem.

***
Az író beszél a kiadójával: 
- Tehát még egy kis tüzet

tegyek a regényembe? 
- Nem! Pont fordítva! A re -

gényét dobja a tűzbe!

***
Autót vezetni tanul a szőke. 

Két hét múlva megkérdezi az
oktatóját:

- Mennyire van még szük -
sé gem, hogy tudjak vezetni?

- Körülbelül háromra...
- Három órára?
- Dehogyis! Három autóra!

***
A kártyaasztal mellől fel pat -

tan az egyik játékos:
- Ezt nem tűröm tovább! Ez

a fickó szemérmetlenül csal!
- Ugyan már, miből gon do -

lod? - kérdezik a többiek.
- Abból, hogy folya mato -

san más lapokkal játszik, mint
amiket leosztok neki!

***

Ügyvéd kérdezi a vé den cét:
- Amit elmondott, az a tisz -

ta igazság?
- A tiszta igazat mondtam.

A többit majd tegye hozzá az
ügyvéd úr.

***
A hétéves Pistike így szól

az anyjához:
- Anyu, adnál nekem egy

ez rest?
- Dehogy adok, kisfiam!
- Anyu..., ha adsz egy ez -

rest elmodom, mit mondott teg -
nap apu a bejárónőnek, amíg
te vásárolni voltál.

- Na jó, rendben - veszi elő 
az anya a pénztárcáját, és oda -
ad egy ezrest a fiának. - Hall -
jam, mit mondott?

- Azt, hogy: „Marika, ugye
kivasalja holnapra a kék inge -
met?”

***
A matektanár bemegy a pa -

tikába:
- Kérek egy doboz B12-es

vitamintablettát.
- Sajnos éppen elfogyott.
- És milyen van még?
- Csak B6-os.
- Akkor kérek abból kettőt.

***
Egy papucsférj nagyon meg -

e légeli a házasságban betöltött 
szerepét és elmegy a pszihiá -
terhez. Megtudja tőle, hogy az
egész azért van, mert nincs kel -
lő önbecsülése és ezen változ -
tatni kell. Ehhez segítségként
kap is rögtön egy könyvet.

A fickó a hazaúton végig lá -
zasan olvas és szívja magába a
tudást. Amikor haza érkezik,
rögtön nekiesik a feleségének:

- Na ide figyelj! Mostantól 
minden megváltozik! Én va -
gyok a ház ura és te azt teszed,
amit én parancsolok. Most azt
akarom, hogy azonnal készíts
nekem egy pompás vacsorát.
U tána, hogy azt megettem, egy
ízletes desszerttel fogsz meg -
lep ni. Aztán eresztesz nekem
kellemes fürdővizet, hogy a kád -
ban kipihenhessem magam. Vé -
gül pedig mit gondolsz, ki fog
szépen felöltöztetni és megfé -
sülni engem?

- A temetkezési vállalkozó.

***
Bemegy egy férfi a pszi cho -

lógushoz, és azt mondja:
- Doktor úr, segítenie kell!

Teljesen kikészít a feleségem.
Minden este elmegy otthonról. 
Elmegy Larry kocsmájába, fel -
szed valami pasit, elmegy a la -
kására és lefekszik vele. Már
nem tudom, mit csináljak!

Az orvos nyugtatólag:
- Semmi baj. Feküdjön le a

díványra, csukja be a sze mét és
lazítson. Így ni... És most szé -
pen, lassan mondja el, pon to san
hol is található Larry kocs mája?

***

Csíki székely utazik a vo na -
ton, de nincs jegye. Az ellenőr
az első állomáson lerúgja a vo -
natról, de neki sikerül újra fel -
kapaszkodnia. A következő ál -
lomáson megismétlődik a jele -
net, majd amikor már vagy har -
madszor rúgja le a vonatról,
megkérdezi az ellenőr:

- Tulajdonképpen hova akar
menni?

- Brassóba, ha kibírja a fe -
nekem.

***

A tanítónéni korholja Mó -
ric kát:

- Tudod, fiam, én a te ko -
rodban nem mertem volna ha -
zudni.

- Miért, a tanítónéni hány
éves korában kezdte?

***
- Menjen tovább, nincs itt

semmi látnivaló! - mondja a
rendőr egy kíváncsiskodó járó -
kelőnek a baleset helyszínén.

- Újságíró vagyok, látnom
kell, mi történik!

- Azt mondtam, menjen! A 
részleteket holnap majd úgyis
elolvashatja az újságban.

***

Kérdezi a friss lótulajdonos 
a lovászt:

- Ma vettem ezt a lovat. Sze -
rinted versenyezhetnék vele?

- Persze! Sőt, ami lyen ge -
be, még simán le is győznéd!

***
Két jegesmedve sétál a si -

vatagban, az egyik megszólal:
- Te itt rettentően zord tél

lehet!
- Miből gondolod?
- Nem látod, hogy mennyi

homokot szórtak a jégre?

***
A skót feleség mondja a fér -

jének:
- Vennünk kellene egy füg -

gönyt az ablakra, mert a szom -
széd mindig kukucskál, ha a
lányunk vetkőzik.

- Tudod mit? Inkább te vet -
kőzz az ablak előtt, akkor majd
ő vesz függönyt az ablakára!

***
Két részeg beszélget a kocs -

mában:
- Ha haza megyek, leté pem

az asszony bugyiját!
- Miért? Annyira kívánod? 

- kíváncsiskodik a másik.
- Nem, annyira szorít.

Feri Al Arabi
Még egy népszavazás arról,

Hogy kit kéne befogadni.
Aki félt a magyaroktól,

Most az arab szót kedveli.
Hol fog majd otthon marad ni,
Ha jönnek ALIk robbantani?!

Popovic Gergely

- Azt írtam neki, hogy pitbull vagyok...
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EKE-memória kártyák
El tudja képzelni, hogy gye reke nem csak a szá mí tógép előtt ül, ha nem a

kö zös játék, a természet és a hasz nos
tudás felé ka csintgat? Van rá mód,
hoz zá pe dig eszközt kínál az Erdé lyi
Kárpát-Egyesület. Az EKE-memó -
ria kártya en nek a kul csa, mellyel
játsz va is mer he tik meg ki csik és na -
gyok Er dély szép sé geit, ter mészeti
tá jait, ne ve zetes épít mé nyeit, az állat- 
és nö vényvilág színe- ja vát. És a kár -
tyá zás csak a kez det, melynek foly -
tatása a vágy: élőben is megis mer ni
az er dé lyi cso dákat. És ezzel minden 
szülő egyet érthet, hisz alap vető kö -
te lességünk érté keink átadá sa gyere -
keink nek. Ára 7 lej.

 Megjelent az
  Erdélyi
 Kárpát-
 Egyesület
 2017-es
 falinaptára

Természetmese
az embernek

„Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra” – erre em lékeztet
Weöres Sándorral együtt az Erdé lyi
Kárpát-Egyesület kiadványa, a
2017-es falinaptár. Em ber a termé -
szetben – ez volt a téma, és a fényképezés ked ve lői számos fotográfiával mu -
tatják be, milyen mesevilágban is él az erdélyi em ber. Beszélnek a képek nagy
gazdagságról, melyek mind-mind az embernek lettek teremtve, hogy gyö nyör -
ködjön bennük. És a teremtett lény a szépségen túl megragadja az üzenetet is,
mely nem papírra van leírva, nem is kőbe lett vésve, hanem más írószerrel rögzí -
tet ték, hogy a lélek befogadhassa. Ez tükrö ző dik vissza a képek címválasz tá sá -
ban is, így járhatunk a felhők fölött, láthatunk ab la kot a sziklában, tapasztal -
hatjuk meg a ré gi idők békességét. És aki itt jár, így él, an nak édes lesz minden
teher. Gyere, súgjak valamit! – szól az egyik cím, és súgjuk mi is a kiadó ne -
vében: ha igazi értékre vágysz, ha minő ségi ajándékkal akarod meglepni szeret -
tei det, e falinaptár a legjobb választásod.

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

Az Erdélyi Kár pát- Egyesület legújabb ki ad vá nyait (Erdélyi Gyopár, EKE-füzetek, falinaptár, illetve EKE- me móriakártyák) ke resse az EKE Gu tin
Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tősé gében, valamint a nagy bá nyai De mokrácia Központ ban, illetve megren del hetők az eke@eke.ma címen.

Megjelent
az Erdélyi Gyopár
idei 5. lapszáma
A távol- és közelmúltra egyaránt

visszatekint az Erdélyi Gyopár idei ötö -
dik lapszáma. Mégsem a múltidézés a
legfőbb jellemzője az Erdélyi Kárpát-
 Egye sület kéthavi kiadványának: meg -
mu tatja az utat, amely a jövőbe vezet.
Nem a légifolyosót, nem is az autó pályá -
kat, hanem azokat a keskeny ösvényeket, 
ahol a bakancsos turista barátok társasá -
gában járhatja a hegyeket és völgyeket,
megismerheti Erdélyt és a nagyvilágot.
Mert Herrmann Antal szavai ma is aktuá -
lisak, nem csak az EKE porosodó mottó -
ját képezik: „A világból annyi a miénk,

amennyit látunk belőle.”
Jó volt ennyi embert Borszéken látni – összegzik az EKE XXV.

Vándortáborának szervezői, egyetértve a borvizek királynéjával büszkélkedő
város vezetőségével. A jubileumi vándortábor 1500 érdeklődőt vonzott, köztük
volt Zákonyi Botond nagykövet is. A tábori tudósítás és statisztikai adatok
mellett a vele készült interjút is olvashatják. 

A kiadványban újra jutott hely az EKE-napi pályázatra beküldött legjobb
gye rekfogalmazásoknak, illetve az EKE-osztályok híreinek is. Túrákban és él -
mé nyekben gazdag nyár van a hátunk mögött – szögezhetjük le. A beszámolók
ugyanakkor ötletadók is lehetnek, hogy még mit érdemes közelről megnéznünk
az őszi napok során. Ilyen például a Retyezát-hegységről szóló leírás, vagy a
Szent Anna-tó és Mohos tőzegláp bemutatása, de vonzónak tűnik a Cesz na-
 völgy Természetvédelmi Terület is. 

Aki útnak indul, mindenképp jó, ha tud tájékozódni, nem csak térképen, ha -
nem az „idők jeleiből” is. Magas hegyen járóknak és nem csak érdemes elol -
vasni a fény- és elektromos légköri jelenségekről szóló írást. De ne felejtsenek el
fel-felnézni az égre sem, hiszen látványokban gazdag az ősz.

Az Erdélyi Gyopárból megismerhetik a Fehérkői borvizet és társuk lehet e ki -
advány az őszi gombásztúrák során is. Ha viszont az esős napokon inkább a la -
kás ban maradnának, idézzék fel a múltat, járják be Reményik Sándorral a Nagy- 
kőhavast, engedjék, hogy az utat a természet egyengesse, és ismerjék meg a hősi
halált halt természetjárót, akinek sírját hamarosan megkoszorúzzák az ekések a
Házsongárdi temetőben. Mert ez is része az október közepi ünnepségnek, ami -
kor felelevenítik a néprajzi bálok hagyományát Kolozsváron, aztán pedig Vár -
falván közmunkáznak együtt a termésnapon. Csatlakozzon az ünneplőkhöz, az
ekések családjához! Ezért is érdemes az EKE-kiadványt keresni az egyesület
tagszervezeteinél, vagy előfizetni rá akár egy egész esztendőre.

EKE-bakancs
 Tisztelettel meghívjuk önt egy különleges túrasorozatra, melyen lehetősége

adódik megismerni Erdélyt, ezernyi csodájával, erdejével, mezejével és lakóival 
együtt. Utazásra hívjuk,
mely során az időben is ba -
rangolhat: maivá válik a tör -
ténelem, és a jelent für kész -
ve beleláthat a jövőbe is.
Abba a világba, ahol a ter -
mé szetjárás, a honismeret és
a környezetvédelem az alap -
érték. Amit hoznia kell ma -
gával, az a kíváncsisága és
lelkének nyitottsága, vala -
mint több pár bakancs: egy,
amelyik lábát óvja, és egy,
amelyik útitárs lesz, el iga zí -
tó az útkereszteződéseknél.
Ezt ki ne felejtse hátizsák -

jából! Válasszon hát útirányt, és bakancsot hozzá az Erdélyi Kárpát-Egyesület
már megjelent négy kötetéből, az EKE-bakancs sorozatból!

A kiadványsorozat első négy része: Ba rangolások a Remetei- szikla szo ros és
a Be dellő kör nyé kén / Ba rangolások Bras só kör nyé kén / Ba rango lá sok a
Köz pon ti- és Észak- Har gitán / Ba rango lá sok Várfalva községben és kör -
nyékén.

Ára 12 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!
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APRÓHIRDETÉSEK

• 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.

• A MEZOFORTE KFT alkalmaz
laminált lap megmunkálásában jártas
asztalost, esetleg szakképzetlen mun -
kást. Tel: 0744-828719; 0744-570717.

• Erzsébetbányán (Băiut) 344/A,
családi faház eladó. A telek területe 517
négy zetméter, amiből a ház 79 négy zet -
mé ter. Irányár: 30.000 lej. Telefon: 0771
755 190.

JÓKÍVÁNSÁG

Vasárnap, október 9-én a het ven -
ö tödik szál rózsát kötjük drága fér -
jem,

SARKADI FERENC
születésnapi csokrába. A Jóisten

ad jon Neked még számtalan, egész -
ség ben eltöltendő, örömökben gaz dag
születésnapot. Hálás vagyok az Úr -
nak, hogy adott nekem és hosszú é ve -
ken át jóban-rosszban velem voltál.

Feleséged, Ilona

GYÁSZHÍR

Az Úr szeme látja az igazakat, / Fü -
le meghallja kiáltásukat.

Zsolt. 34, 16

Szomorúan, de a feltámadásba ve -
tett megingathatatlan hittel vettünk tu -
domást arról, hogy a hitben, remény -
ben, szeretetben leélt áldozatos élete
vé gez tével,

özv. KRIZBAI FERENCNÉ,
szül. Orbán Erzsébet

77 éves korában 2016 október 5-
 én örökre megpihent.

A felsővisói Reményik Sándor Kul -
turális Egyesület tagsága fájó szívvel
vette tudomásul, hogy eltávozott az é -
lők sorából egy nagyszerű em ber, ki -
váló, jó, hűséges barát. A mag yar kul -
turális munka terén nyújtott segítő
készsége és támogatása nélkülözhe -
tetlen.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Részvétünket fejezzük ki a gyá -
szo ló családnak a drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama, testvér, só -
gornő és anyós elvesztése miatt érzett
mély fájdalmában.

A felsővisói R. S. K. E. tagsága, jó
barátnői és ismerősei és azok csa lád jai.

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a jóságos férj, édesapa,
nagy apa, dédnagyapa, após, testvér

KISS LÁSZLÓ (ÖCSI)
életének 78-ik évében eltávozott

szerettei köréből.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csen des. Köszönetet mondunk mind -
azok nak, akik temetésén részt vettek,
sír jára virágot helyeztek, fájdalmunk -
ban osztoztak. A gyászoló család.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a szeretett férj, édesapa,
nagy apa, testvér, a láposbányai

MOLCSÁN ERNŐ
temetésén részt vettek, fájdal munk -

ban osztoztak.
A gyászoló család.

 
MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, hogy 11
évvel ezelőtt elhunyt a kedves fele -
ség, nagymama és dédnagy ma ma

KISS JÓZSEFNÉ
szül. Joó Ágnes

Emlékét kegyelettel őrzi férje és a
bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. ok -
tó ber 11-re. Egy éve már, hogy a ke -
gyetlen halál elragadta szerettei kö ré -
ből a drága jó férjet

SZÁSZ JENŐT
Emléked örökké szívünkben él.
Szomorú feleséged Zsike, nővéred 

Csöpi.

A fájdalom oly nehéz, elmondani
nem lehet, / Csak az tudja igazán, ki el -
veszített téged. / Egy éve elhagytad a
házat, amit úgy szerettél / Itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél. / Most már
nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a
tavasz, / De bármilyen szép is, nélkü -
led nem lesz ugyanaz. / Mindig közel
vagy, mégis oly távol, / Mi tudjuk e -
gyedül, mennyire hiányzol.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk 2015 október 12-re,

CSOLTI KÁROLY
halálának első évfordulóján.
Szomorú az út, mely sírodhoz ve zet,

/ Hol megpihent a Te jóságos szí ved.
Nyugodj békében!
A gyászoló család.

NYITVATARTÁS

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

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

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei. Értékes információ -
kat kapha tunk az adott kor fotog rá -
fiai látás módjáról, építészetéről. Ne 
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szel -
lemi kin cseket. Őrizzük meg gyűjte -
mé nyünk ben vagy 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.

GYÓGY TOR NA – min den ked den
16.30 és 17.45 órá tól a Teleki Házban!

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

HIRDESSEN
a Bányavidéki

Új Szóban!

Vásárosnamény
2016. október 13.

Információ: 0747017580
CSOMA BEA

Jöjjön velünk
a Feketetói Vásárra!
Kisbuszos kirándulás ok tó ber 8-án,

szombaton, a híres Kőrösfeketetói Vá -
sárra. Még van néhány hely, je lent kez -
ni lehet a Teleki Mag yar Házban!

Népszerű régi és új
tervezésű 

NAGYBÁNYA
-PÓLÓK

a Teleki Házban
– többféle színben és

méretben –
Megvásárlásukkal az

intézmény működését is
segíthetik!

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.

Indul a táncház!
Hétfőtől indul a Táncház a

Teleki Mag yar Házban! Az új
órarend szerint

17-18 óra között
- az óvódásokat és előkészítő

osztályosokat,

18-19 óra között
- a kisiskolásokat,

19-20 óra között pedig
- a nagyobbakat várjuk.
Oktatók: Kása Zsolt és Ká -

sa Melinda Szatmárnémeti ből.
A felnőttek táncházát később

indítjuk!
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Ambros Martín lesz a román női
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

A Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Ambros Martín szerdától a
ro mán női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A győri klub keddi sajtóköz le mé -
nye szerint az ETO KC elnöksége meg -
vizsgálta a tréner szerződését - amelyet 
az előző elnök kötött -, és megál lapí -
tot ta, hogy nincs lehetősége Martín ro -
mániai szerepvállalását megvétózni.

Ambros Martín az idei év elején
Elek Gáborral közösen rövid ideig ve -
zette a mag yar női válogatottat is, de
nyá ron nem őt választották a nemzeti
csapat élére. A spanyol szakvezető sze -
ret né magát állandó szövetségi kapi -

tányként is kipróbálni, ezért fogadta el
a román szövetség ajánlatát.

Martín a romániai feladatai mellett
továbbra is betölti a Győri ETO ve ze -
tőedzői posztját. A győriek az előző i -
dényben a bajnokságban és a Mag yar
Kupában arany-, a Bajnokok Ligá já -
ban ezüstérmesek lettek.

A román válogatottat Mar tin előtt a
svéd Tomas Ryde irányította, a csapat a 
riói olimpián a kilencedik helyen vég -
zett. (MTI)

Liga 1: az elnök nekiment
a játékvezetőknek

Nyílt levelet intézett a játékvezetői bizottságnak (CCA) Gino Ior -
gu lescu, a Román Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) elnöke. A vezető
szerint már-már kritikus a helyzet, a bírói tévedések rendkívül gya -
koriak és sokszor befolyásolják a találkozók végkimenetelét. 

„Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az 
utóbbi időben semmi nem változott, a mi
a játékvezetők és asszisztenseik tevé -
kenységét illeti a LPF által rendezett
mérkőzéseken. A Liga 1 tabelláját nagy -
ban befolyásolják azon személyek egy -
re súlyosabb, botrányosabb és gya ko -
ribb hibái, akiknek a pályán a pártat lan -
ságot, sportszerűséget kellene képvi sel -
niük. Éppen ezért, ismét megkongatjuk 
a vészharangot, a helyzet lassan kriti -
kussá válik, ha már nem az…

… Tévedni emberi dolog, de meg -
le pő módon azok a FIFA-bírók, akik a
nemzetközi meccseket kifogástalanul i -
rányítják, megmagyarázhatatlan hibá -
kat követnek el a román bajnok ság -
ban” - írta Iorgulescu.  A LPF-elnök egy -
ál talán nem elégedett a játékvezetői bi -
zottság munkájával, szerinte az igazán

fontos mérkőzésekre nem a megfelelő
bírókat delegálják az illetékesek. 

A román labdarúgásban nem telik
el forduló „bírózás” nélkül, az edzők,
klubvezetők rendszeresen kritizálják a
sípmestereket a sajtón, médián keresz -
tül. A legaktuálisabb botrány a Steaua
és a CSU Craiova mérkőzése után rob -
bant ki, a bukaresti csapat sikeréhez a
játékvezető ajándék-tizenegyessel járult
hozzá – írja a digisport.ro

Időközben Ionut Negoită, a Dinamo 
többségi tulajdonosa azzal fenyegető -
zik, hogy az igazságtalan bírói ítéletek
miatt visszalépteteti csapatát a bajnok -
ságból. Negoită úgy érzi, a Dinamo az
FC Botosani otthonában idén már ötö -
dik alkalommal került hátrányos hely -
zetbe a bírók tévedése nyomán.

(Maszol)

Malajziai Nagydíj: Ricciardo
nyert, Ham il ton kiesett

Dan iel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi
Forma-1-es Malajziai Nagydíjat, amelyen a világbajnoki címvédő
Lewis Ham il ton, a Mercedes brit pilótája motorhiba miatt kiesett, így 
az összetettben már 23 pont a hátránya az éllovas és most harmadik
csapattársával, Nico Rosberggel szemben.

A 27 éves Ricciardo ebben a sze -
zonban először, pályafutása során ne -
gyed szer nyert futamot.

Mögötte csapattársa, a hol land Max
Verstappen lett a második. Rosberg egy
verseny közbeni agresszív manőver mi -
att utólagos, 10 másodperces időbün te -
tést kapott, de így is harmadikként zárt.

A Mercedes Ham il ton kiesése miatt 
így még nem nyerte meg a konstruktőri 
vb-címet.

A rajtnál a pole pozícióból induló
Ha m il ton magabiztosan megtartotta ve -
zető pozícióját, az ötödik helyről star to -
ló Sebastian Vettel, a Ferrari négy sze -
res vb-győztes versenyzője viszont túl
nagy lendülettel érkezett az első ka nyar -
ba, miközben a hol land Max Vers tap -
pent (Red Bull) igyekezett megelőzni.
Vettel az autójának bal elejével eltalál -
ta a második helyen elforduló Rosberg
autójának jobb hátulját, s mivel a Fer -
rari bal első kereke kitört, Vettelnek fel
is kellett adnia a versenyt. Rosberg az
üt közés miatt visszaesett az utolsó hely -
re, Verstappen pedig közben a csapat rá -

dión „őrültnek és idiótának” nevezte
Vet telt.

Ham il ton vezetett Ricciardo és Ver -
stappen előtt. Időközben Rosberg fel -
jött, s már az ötödik pozícióban szá gul -
dott.

A 41. körben Ham il ton motorhiba
miatt kiállni kényszerült az élről, aho -
va Ricciardo került, mögötte pedig csa -
pattársa volt a második, míg a har ma -
dik helyen Rosberg haladt, ő azonban
10 másodperces időbüntetést kapott, mert
a versenybírók szerint túl agresszívan
előzte a futam korábbi szakaszában
Räikkönent, akit a manőver közben meg
is lökött.

A hajrában az élen már nem vál to -
zott a helyzet, Rosberg pedig több mint 
10 másodperccel végzett a negyedik
Räikkönen előtt, így az utólagos idő -
büntetés ellenére dobogóra állhatott.

A pályafutása 300. Forma-1-es nagy -
díját teljesítő brit Jenson But ton (Mc -
Laren) a pontszerző, kilencedik helyen 
zárt. A vb a jövő hétvégén, Japánban
folytatódik. (MTI)

Enyhítettek Sarapova eltiltásán
Jövő év április 26-ig kell várnia Marija Sarapovának, hogy visszatérjen a

pályára. A nemzetközi Sportdöntőbíróság az orosz sportoló fellebbezése után 
enyhített a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) által megszabott eltiltáson, a
doppingvétségen ért teniszező kétéves büntetését 15 hónapra csökkentették.

Mint ismert, Sarapova meldoniummal bukott meg az ausztrál nyílt te nisz -
bajnokság doppingtesztjén. Elmondta, a szívgyógyszert 2006 óta szedi és
nem volt annak tudatában, hogy a szer január elsejétől felkerült a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistájára.

A korábbi világelső elfogadhatatlannak, illetve túlságosan szigorúnak
érezte az ITF döntését, ezért fordult a nemzetközi bírósághoz, amely úgy í tél -
te meg, a neves orosz teniszező valóban hibázott, de nem szándékos csalásról
van szó. (bbc.com)

Módosulhat a foci-vb lebonyolítási rendszere
Érdekes javaslattal állt elő Gianni Infantino, a Nemzetközi Lab da -

rúgó Szövetség (FIFA) svájci elnöke, aki átrendezné a négyévente e -
se dékes labdarúgó-világbajnokság lebonyolítási rendszerét.

A FIFA első embere Kolumbiában
arról beszélt, hogy a jelenlegi 32 részt -
vevő csapat számát 48-ra kellene nö vel -
ni. Infantino elképzelése szerint 16 ki -
emelt együttes automatikusan a cso -
portkörbe jutna, míg a többi válogatott
selejtezőt játszana a csoportokba kerü -
lésért, mindezt a világbajnokság hely -
színén. Akik elveszítik a párharcukat,
utazhatnak is haza.

A FIFA tanácsa 2017 januárjában fo -

gadhatja el a javaslatot. Az idén meg -
választott Infantino korábban azzal
kampányolt, hogy a katari világ bajnok -
ság után már 40 válogatott jutna ki a
vi lágbajnokságra.

A FIFA-elnök elképzeléseit többen
kritizálták, legutóbb Joachim Löw, a né -
met labdarúgó-válogatott szövetségi ka -
pitánya fogalmazott úgy, hogy a lét -
számnöveléssel felhígulna a mezőny.

(espnfc.com)

Vb-selejtező: hol land bíró Budapesten
A hol land Björn Kuipers lesz a mai Magyarország–Svájc lab da -

rúgó világbajnoki selejtező játékvezetője.

A 43 esztendős, civilben szuper mar -
ket-tulajdonos bíró tíz éve vezet nem -
zetközi találkozókat, és mag yar-svájci
párharcban sem először működik köz -
re, 2006 nyarán ugyanis ő dirigálta a
Grass hop pers–Bu da pest Honvéd (2–0) 
meccset az UEFA Kupa selejtezőjének 
második fordulójában. A kispesti ek nek
2007-ben és 2008-ban is vezetett euró -
pai kupameccset.

 A Bajnokok Ligája csoportkörében 
2009-től foglalkoztatják rendszeresen,
például a Debrecen–Liv er pool (0–1)
meccsnek is ő volt a játékvezetője. 2013
tavaszán Európa Liga-döntőt, egy év -
vel később BL-finálét vezetett, a 2012-
 es Európa-bajnokságon két, a 2014-es
világbajnokságon és az idei kontinens -
tornán egyaránt 3 meccs jutott neki. 

A mag yar felnőtt válogatott is ját -
szott már Kuipers bíráskodásával: 2009
tavaszán 1:0-ra győzött az albánok ott -
honában. A Magyarország–Svájc vb-se -
lej tező pénteken 21.45-kor kezdődik a
Groupama Arénában.

(MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


