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A nyugdíjas „Nagy család” szüreti bált szer -
vez október 1-jén (szombaton) a SELMONT
ét teremben.

Jelentkezni lehet a 0362-417818-as telefon -
számon.

Szüreti bál

Oláh László Tibor 
fotókiállítás
Szeretettel várjuk

OLÁH LÁSZLÓ TIBOR
fotóművész egyéni tárlatára,

a mit az EURÓPAI FOTÓSZALON
NAGY BÁNYA 2016 esemény kere -
tein belül szerveznek meg.

A kiállítás a Part ner Galériában
te kinthető meg, szeptember 25-ig (A
Fő tér Fesztivál ideje alatt, szeptember
15- 18, a Galériában Véső Ágoston
kiál lí tása lesz tekinthető meg).

A fotószalon a NAGYBÁNYA - 
EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁ RO -
SA 2021 egyik kiemelt eseményeként 
jön létre. 

Megkezdődött az
idei Főtér Fesztivál.

Tegnap volt a
nulladik nap, ma
pedig teljes gőzzel

beüzemelik a
szervezők a

„buli-gépezetet”.

Részletes pro gram a
3. és a 4. oldalon.

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 Diaconia

időseknek „Jutalmam, hogy tehe tem”
Parohia Reformată oraşul vechi mun -
káját támogatja.

Fellép: Balázs Anikó, Molnár Jú -
lia, Szabó Lajos, Dóka Zsuzsa, Bősi
Szabó László, az Operettissimo E gyüt -
tes, zenél a Dél Budapesti Régió ze -
nekara.

Kezdési időpont: 19 óra.
Helyszín: a nagybányai Városi

Színház.
Belépőkártyák kizárólag elővé -

telben, 50 lejért, adomány fejében
igényelhetőek.

Információk a Part ner Galériá ban
(Felsőbányai 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 Határok Nélkül). Média -
támogató: Bányavidéki Új Szó.

Kihelyezték a háromnyelvű helységnévtáblákat
Nagybányán. (Fotó: facebook.com)
Részletek a Kultúr-táj mellékletben.

NE FELEDJÉK:
ma délután dől el,

elnyeri-e Nagybánya
az Európa Kulturális
Fővárosa 2021 címet!

Újra szeptember, újra Petőfi 
Koltó közössége idén 27. alkalommal kerített sort a

hagyományos emlékrendezvényre,
ami 1989 óta immár szokássá érett a falu történetében.

A községben működő szervezetek
közös összefogással szeptember 4-én
si keresen megrendezték a „Petőfi ün -
nepséget”, aminek az érdemi részét Pe -
tőfi és Teleki barátsága képezte. Párat -
lan barátságuk 170. évfordulójára fek -
tették a szervezők a hangsúlyt, amit a
műsor alatt elhangzott versek, gon do -
la tok és dalok bizonyítottak.

Az ünnepi istentisztelet és ko szorú -

zás után Téglás József és Tar Renáta
ve zetésével emelkedett és színes előa -
dásoknak lehettek tanúi a jelenlévők.
Felléptek a nagykárolyi Carmina Re -
nascentia régizene együttes tagjai, a sá -
rospataki 8Kor Színház művészei, a szé -
kelykeresztúri Kispipacsok és a koltói
Somfa néptáncegyüttes tagjai.

Turek Miklós budapesti színművész 
a Versszínház (folytatás a 2. oldalon)

Meghívó

„Képsorok”
(„Secvenţe”)

Ezzel a címmel nyílik festészeti és
grafikai kiállítás

Klanicza Erzsébet
munkáiból a nagybányai „Petre Dul -
fu” Megyei Könyvtárban 2016. szep -
tember 19-én, 17.30 órakor.

Az eseményre minden mű vészet ked -
velőt szeretettel várnak!

Teleki Lóránt,
gróf Teleki Sándor ükunokája
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A hét mottója:
,,A legnagyobb gondolatok

mindig egyszerűek.”

 (Wil liam Golding)

Egyházi hírek
* Kedves olvasónk, Csíszér István

Szilárd hívta fel a figyelmünket arra,
hogy a múlt heti lapszámunkban, az
Egyházi hírek rovatban téves infor má -
ciót közöltünk. Eszerint „Csíszér Vik -
tor 7 hetes újszülött nehezen vehette fe -
leségül Baczó Csilla Tündét. Csíszér
Viktort a Nagybánya-óvárosi re formá -
tus templomban keresztelték. Szülei ifj.
Csíszér István Szilárd és Csíszér Csilla 
Tünde. Keresztszülők a tanúknak em -
lí tett párok voltak.” A sajnálatos téve -
désért mind az érintettek, mind pedig
az olvasóink szíves elnézését kérjük.

* Vasárnap 12 órai kezdettel uni tá -
rius istentisztelet lesz az evangélikus
templomban.

* A nagybányai Evangélikus-Lu -
theránus Egyházközség a meg szo kott
időben, csütörtökön 18 órakor és va -
sárnap 10 órakor tart istentiszteletet.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Csorba András testvé rün -
ket, akit 80 évesen szólított magához
az Úr; utolsó földi útjára kísértük Pa ta -
ki Pálné született Kurpé Mária asszony -
testvérünket, aki 75 évesen hunyt el;
Lung Erzsébet asszonytestvérünket, a -
ki 74 évesen hunyt el; Andrási János
testvérünket, akit 65 évesen szólított ma -
gához az Úr és Györfi Sándor test vé -
rünket, akit  77 évesen kísértünk utolsó 
földi útjára. Nyugodjanak békében!

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől kísértünk u -
tolsó földi útjára Pákai József test vé -
rünket, aki 75 évesen hunyt el.

* Ugyanitt kötött házasságot Ma -
jo ros Zoltán  ifjú és Musui Lidia haja -
don.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközség templomában a  
keresztség szentségében részesült Var -
ga Árpád és Edler Beáta kislánya, aki a 
keresztségben a Dó ra Stefánia nevet
kapta; keresztszülők: Deák Sándor és
Beliga Alexandra.

Bunda Csilla Annamária.

Újra szeptember, újra Petőfi 
(folytatás az első oldalról) Petőfi-ver -
sekből összeállított monodrámájának
részleteivel nyújtott katarktikus él ményt,
valamint Farkas Rozália és Koltai Lász -

ló túrkevei énekesek közismert nép da -
lokkal, nótákkal és Petőfi-dalokkal szó -
rakoztatták a közönséget. Beszédet mon -
dott Csendes Lajos, a község pol gár mes -

tere, Dr. Grezsa István  kormánybiztos,
dr. Bónis István parlamenti képviselő,
Teleki Lóránd budapesti joghallgató (Te -
leki Sándor ükunokája),  Balogh Csa ba,
a koltói Petőfi Sándor Gimnázium ta -
ná ra és a koltói vegyeskar az alka lom -
hoz illő énekekkel örvendeztette meg
az összegyűlteket.

A megemlékezés u tán kezdetét vet -
te az éjfélig tartó szabadtéri bál, ahol a
talpalávalót a Retro Band együttes biz -
tosította. 

Idén a Koltó Község Díszpolgára cí -
met Tamás Sajtos Erzsébet kapta, a kö -
zel harminc éves szolgálatáért. Tevé -
keny sége a hagyományőrzés, népi szo -
kások és a kultúra támogatása jegyé -
ben zajlott, amit kitartó türelemmel és
odaadással végzett. Rengeteg munká ját
és soha nem lankadó figyelmét ezúton is
köszönöm a magam és társaim nevé ben.

Tar Henrietta

LAUDATIO
A Koltó Díszpolgára cím adományozása

alkalmával Tamás Sajtos Erzsébet részére
„Nyelvében és szokásaiban él, da -

laiban és művészetében érez a nem -
zet.”  Amikor Tamás Sajtos Erzsébet, 
vagy ahogy mindenki ismeri, Betti né -
ni személyére gondolok, akkor olyan
embert látok magam előtt, aki megta -
nította Kővár-vidékének szórvány ban
élő népét élni és érezni. 

A hívő em ber nem beszél sorsról,
sem véletlenről, hanem Isten ujját lát -
ja minden esemény mögött. Isteni ve -
zetés lehetett abban is,  hogy a mező -
ség népi kincseit és Kolozsvár gaz dag
kulturális világát hátrahagyva 1975- ben
Betti néni családjával együtt Nagy -
bányára költözött. Közreműködé sé nek
köszönhetően a városban táncház a -
lakult, és a 80-as évek kritikus idő sza -
kaiban is fennmaradt – úgy, hogy volt
egy elszánt hölgy, aki sokszor saját
költ ségén hívott oktatókat, s idővel ő
maga kezdte el a néptánctanítást. I -
gyekezett a környék mag yar tele pü lé -
seit felkutatni, a népi örökség fosz lá -
nyait felszínre hozni, úgy, hogy a
szíve folyton Koltóra csalogatta.

Közvetlenül a Marosvásárhelyi „fekete március” után oroszlánrészt vál -
lalt a koltói Petőfi-ünnepség megszervezésében. Azok, akik akkor jelen vol tak,
bizonyára emlékeznek arra a több órás előadásra, amelyben korabeli öltö zet -
ben életre keltek a kastély egykori lakói és vendégei. Közel ezerötszázan néz -
ték végig az esős idő ellenére azt a műsort, melyre Betti néni heteken keresztül 
készült, naponta ingázva Nagybánya és Koltó között, hogy színvonalas előa -
dást tudjon a közönség elé vinni. 

1982-ben megalapította a 93-tól jogilag bejegyzett Néptánc és Népdal Ok -
tató és Kutató Művelődési Társaságot, a NÉNOKUT Egyesületet, hogy Nagy -
bánya környékén kulturális munkát végezhessen, kapcsolatot alakítva ki a kü -
lönböző települések között.

1990-től Koltóra költözött a család, s Betti néni ösztönösen ráérzett arra,
hogy a gyerekek korosztályával kell munkához fognia. Előbb vegyesboltjuk ud -
varán tanított népi gyermekjátékokat, majd a gyülekezeti ház felépülése után
ott kezdte el a néptáncoktatást, a különféle egyházi és népi ünnepekhez, jeles
napokhoz kötődő hagyományok felelevenítését, a különféle gyógynövények, né -
pi ételek bemutatását. Megalapította a Somfa néptáncegyüttest, és fárad ha -
tat lan kutató munkával, a gyerekek számára szerkesztett Somfa újság létre ho -
zásával, népi játékok, népdalok tömegével oltotta gyermekeinkbe a ha gyomá -
nyok szeretetét. 

A szülők talán kezdetben nem tudták mire vélni, hogy gyermekeik elég sű -
rűn tűnnek el otthonról, hogy Betti nénivel lehessenek, de aztán ők cso dál koz -
tak rá a legjobban arra, hogy lám, azok az apró gyermekek már ismerik a mold -
vai, mezőségi, széki táncokat, képesek együtt játszani, együtt örülni és ünne pel ni.

Ez volt a kezdet. Mára az akkori gyermekek lassan saját gyermekeiket hoz -
hatják el a táncházba, s a falu hírét messze viszik a Somfa és a Somfa Virág
néptánccsoport tagjai, akikről többen is találóan megállapították, hogy a tal -
pukban van már a tánc, legyenek akár 7-8, vagy 20-30 évesek. Igen, a tal puk -
ban van a tánc, mert Betti néni egész életét ennek a munkának szentelte, soha
nem kérve és nem várva érte semmit. Fáradhatatlanul, sokszor betegen ké szült
az újabb és újabb jeles napok megszervezésére, a Petőfi-ünnepségeken, már ci -
us 15-i megemlékezéseken színvonalas műsorokkal vett részt, de beleoltotta a
népi kultúra iránti szeretetet Domokos, Magyarberkesz, Misztótfalu, és sok
más környező település gyermekeinek szívébe is.

Nagy felelőséggel és szorgos kutató munkával, teljesen önzetlenül újjá é lesz -
tette azokat az értékeket, amelyek már csak alig-alig léteztek. Nagy-nagy sze -
rénységgel csak annyit mondott legutóbbi beszélgetésünkkor: ez nem az ő ter -
ve és nem az ő akarata volt, ő pusztán végrehajtotta Isten tervét és hálás azért,
hogy Isten megbízott benne annyira, hogy neki adta ezt a nagy feladatot. 

Közösségünk kulturális értékeinek megmaradása érdekében kifejtett áldo -
zatos, kiváló munkájának elismeréseként önkormányzatunk a Koltó község dísz -
polgára címet adományozza Tamás Sajtos Erzsébetnek. Minden szülő, gyer mek,
s az egész község nevében fogadja szívből jövő köszönetünket mindazért, amit 
közösségünkért tett!  Isten áldja Betti néni további életét, és adja, hogy jó e gész -
ségnek örvendve még sokáig munkálkodhasson közöttünk!

Koltó, 2016. szept. 4. 
Tar Renáta
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Főtér Fesztivál 2016

Nagybányai Mag yar Napok
2016. szeptember 15-18.

Állandó programok, látványosságok a téren:

Kézműves vásár; Mesterségek sora; a Teleki Ma -
g yar Ház sátra; a 15. gr. Teleki Sándor cserkészcsa -
pat sátra; az Eurotrans Alapítvány és a nagybányai
RMDSZ sátra; Interlib-könyvstand; az IDEA könyv -
tér standja; a Kriterion Könyvkiadó standja; Mag yar
Népi Gyógyászat sátor; kiállítások; Igazi Csíki Sör
sörsátor és étkezde; Saitos Kürtőskalács; Fröccskert
és terasz a Bay-ház (Log Out) belső udvarán és te ra -
szán; Jägermeister karaván; Mojito koktélbár; Mike
pincészet (Halmi) borai és más étel-ital különle ges -
sé gek

A Főtér Fesztivál 2016 műsorvezetői:

Kovács Nikolette és Nagy Orbán szatmárnémeti
színművészek

2016. szeptember 16., péntek

17.00 óra: Gyülekező a hajdani nagybányai strand
melletti sportpályánál.

17.15 óra: I. nagybányai huszártoborzó. Deb re -
ceni huszárok és bányavidéki hagyományőrzők lo -
vas bemutatója, a nagybányai Nos tra Domus Egye -
sület és a Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárha -
gyományőrző Egyesület szervezésében.

18.00 óra: Közös bevonulás a huszártoborzó lo -
vasaival, hagyományőrzőkkel, civil szervezetekkel, di -
ákokkal és a fesztivál résztvevőivel.

18.40 óra: Megnyitó, a résztvevők köszöntése.
19.00 óra: A nyárádszeredai Bekecs néptánc e -

gyüttes bemutatja Benedek Elek: Hamupipőke című
tündérmeséjét, interaktív táncjátékát, a népzene és
néptánc nyelvén (nagyszínpad).

20.00 óra: Középkori, reneszánsz táncok a Turul
Sas Hagyományőrző Egyesület előadásában (kis szín -
pad).

20.20 óra: Háromdimenziós épületvetítés a haj -
dani Fekete Sas fogadó (Millennium1) hom lok za tá -
ra a Nagybányai Művésztelep megalapításának 120. 
évfordulója tiszteletére, a Virtuális Nagybánya Egye -
sület, a Nagybánya.ro szervezésében.

21.00 óra: A Bagossy Broth ers Com pany - al ter -
natív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi ma -
g yar zenekar koncertje (nagyszínpad).

22.30 óra: Közösségi mulatság a Vinkli ven dég -
lőben, élőben zenél a Six Gen er a tion (Felsőbánya)
e gyüttes.

2016. szeptember 17., szombat

10.00 óra: Bábszínház: Tinódi Lantos Sebestyén
Egri históriának summája című históriás énekéből
készült asztali bábjátéka. Előadja a magyarországi
Lóci Színpad, szervező az Iskoláinkért, Gyer meke -
inkért Egyesület. (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszín -
ház)

10.30-18.30 óra: Gul liver játszótér - Látványos,
szórakoztató, különleges és nagyméretű játékok a
téren, mind gyermekek, mind felnőttek számára. (Eső -
helyszín: Fekete Sas, Mil len nium 1)

10.30-18.00 óra: Rekeszmászás a gr. Teleki Sán -
dor cserkészcsapat szervezésében.

11.00-12.00 óra: Legó olimpia - csapatos legó já -
ték; vetélkedő alsó tagozatos diákok számára, a Ni -
colae Iorga Általános Iskola szervezésében, a já té -
kot vezeti: Várvédő Emőke. (Esőhelyszín: Fekete Sas,
Mil len nium 1)

11.00-12.30 óra: Aszfaltrajz óvodásoknak a tér
közepén, Az én óvodám címmel, az Iskoláinkért, Gyer -
mekeinkért Egyesület szervezésében.

11.00 óra: Mesterségek sorának megnyitója.
11.00-19.00 óra: Élőszobor a téren - Nagy Xénia

és Al bert Ákos kolozsvári színinővendékek fel lépé sé -
vel.

11.00-19.00 óra: Ingyenes vérnyomásmérés a té -
ren, az Adventista Egyház szervezésében.

11.00-12.00 óra: Tanárok a téren. Ismerkedési

lehetőség a Németh László Elméleti Líceum tanári
karával (a kisszínpad mellett). (Esőhelyszín: Fekete 
Sas, Mil len nium 1)

11.30-16.30 óra: Kézműveskedés a mesterségek
során.

12.00-12.30 óra: Zenés-táncos színpadi buborék
bemutató gyerekeknek (kisszínpad). (Esőhelyszín: 
Nagy bányai Bábszínház)

12.00-17.00 óra: Kürtőskalács-műhely a Saitos
kürtőskalácsnál.

12.30-16.30 óra: Buborékfesztivál és interaktív
játszótér (a kisszínpad előtt).

13.00-14.00 óra: Térbe(körbe)vezetés - a főtéri
épített örökség bemutatása, csoportos körbevezetés
Balogh Béla helytörténésszel. Gyülekező a Fekete
Sas épülete előtt 12.45-kor. (folytatás a 4. oldalon)

A Főtér Fesztivál idei sztárvendége:
Rúzsa Magdi (Fotó: www.prokultura.hu)

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd szep tem -

ber 20-án, 15-16 óra kö zött tart in -
gye nes jog ta nács a dást a nagy bá nyai
RMDSz  szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1.
sz., I.  e me let).

Fontos tudni, hogy szer ve zé si o kok
miatt a fo gadó ó rák sze  mélyes vagy te -
le fo nos elő jegy zés a lap ján tör ténnek, e -
zért meg kér 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.

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.

Felhívás a mag yar
állampolgársággal

rendelkezők részére!
Tekintettel az október 2-i magyarországi népszavazás közeledtére, fel hív -

juk azon mag yar állampolgársággal rendelkezők figyelmét, akik még nem i -
ratkoztak be a szavazói névjegyzékbe, viszont szeretnének élni állam pol gár -
ságukból adódó szavazati jo gukkal, hogy megtehetik azt szeptember 17-ig
na ponta 10-18 (szerdánként 19) órák között az EMNT irodájában (Minerilor
u., 7 sz., Teleki Mag yar Ház). Iratkozásukhoz hozzák magukkal mag yar lak -
címkártyájukat és romániai személyazonossági igazolványukat.

Figyelem! Aki már beiratkozott a választói névjegyzékbe vagy már a
2014-es parlamenti választásokon is szavazott és lakcímét illetően semmi
változás nem történt, annak csak türelmesen várnia kell szavazólapja meg ér -
kezését postán. Aki már megkapta szavazói borítékját, behozhatja irodánkba. 
Ha szükséges, segítünk a kitöltésben, de mindenképpen eljuttatjuk a Kolozs -
vári Mag yar Főkonzulátusra.

Tegyen meg ennyit jövőnk és egyben saját jövője érdekében!
Köszönettel,

Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács Máramaros megyei szervezete,
Nagybánya, Thököly utca, 7. szám. www.emnt.org,

maramaros@emnt.org, tel.: +40-262-212040

Mag yar nyelvtanfolyam
2016. október 3-án kezdődik az új

tanulmányi év a nagybányai Petre Dul -
fu Megyei Könyv tárban. Minden hét -
főn 17.30-18.30 óra között mag yar
nyelvtanfolyamot tartunk hala dók nak.

Szeretettel vár minden érdeklődőt
Komlósi Lajos oktató.



2016. szeptember 16. HETIRENDEN

Főtér Fesztivál 2016
Nagybányai Mag yar

Napok

2016. szeptember 15-18.
- folytatás a 3. oldalról -

13.00-14.00 óra: Gyere velem a Grundra! Házi
olvasmányok másképp. Interaktív csapatjáték V-VIII.
osztályosoknak - a Németh László Elméleti Líceum
szervezésében (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagy bá -
nyai Bábszínház)

13.30-14.00 óra: Vízicsata fiataloknak a téren
(V-XII. osztályosoknak) - a Németh László Elméleti
Líceum Diáktanácsának szervezésében (a nagy szín -
pad előtti téren).

13.30-15.30 óra: Ebéd az Igazi Csíki sör laci -
kony háján. 15.00 óra: sörbajnokság.

14.00-15.00 óra: Juicepong - az NTIET (Nagy bá -
nyai Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács) szer vezé -
sében (a nagyszínpad előtti téren).

14.00-14.30 óra: A Németh László Elméleti Lí ce -
um zenei tehetségeinek bemutatkozása (kisszínpad).
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)

14.30-15.00 óra: A Németh László Elméleti Lí ce -
um Adamantium együttesének kiskoncertje (kisszín -
pad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)

15.00-15.30 óra: A Németh László Elméleti Lí -
ceum kórusának előadása (kisszínpad). (Eső hely szín: 
Nagybányai Bábszínház)

15.30-16.00 óra: A Németh László Elméleti Lí ce -
um középiskolásainak néptáncelőadása (kisszín pad).
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)

16.00-18.30 óra: Díszelőadás a Lendvay Márton
Színjátszó Kör újjáalakulásának 45. évfordulója al -
kalmából. Színpadon: Valentyin Katajev: Bolond va -
sárnap, zenés komédia két részben - bemutató. A da -
rabot rendezte Chioreanu Babuci és Méhes Éva. A
színdarabot a Városi Színházban mutatják be (in gye -
nes helyfoglalás szeptember 15-ig az RMDSZ-szék -
házban, 16-17-én a főtéri Info-sátorban).

16.00-17.00 óra: Merj es nyerj! Vetélkedő IX- XII-
 es diákok és egyetemisták részére, a Németh László
Líceum Diáktanácsának szervezésében (a nagy szín -
pad előtti téren).

16.00-17.30 óra: Száll a kedv, mint a kacsa ma -
dár! - játékos vetélkedő családoknak, Balogh Csaba
szervezésében (a kisszínpad előtti tér). (Esőhelyszín: 
Nagybányai Bábszínház)

17.30-18.00 óra: Keisz László és Mán Géza (Fel -
sőbánya) akusztikus rockelőadása (kisszínpad). (Eső -
helyszín: Nagybányai Bábszínház)

18.00-18.45: A Berena zenekar koncertje (kis -
színpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)

19.00-19.45: A Torpedó együttes koncertje (nagy -
színpad).

19.45: Sörbajnokság az Igazi Csíki Sör sátrában.
21.00: Rúzsa Magdi-koncert. A Kárpát-medence

egyik legnépszerűbb énekesnője, sokak kedvence, az
idei Petőfi Zenei Díj nyertese, Rúzsa Magdi lép fel
szombat este a Főtér Fesztivál 2016 nagyszínpadán.

22.30: Afterparty a Millenniumban fiataloknak.
22.30: Közösségi mulatság a Vinkli Ven dég lő ben,

élőben zenél a Move On zenekar (kolozsvári és nagy -
bányai zenészek).

2016. szeptember 18. vasárnap

10.00-11.00: Zenés állatvilág, interaktív pro duk -
ció gyermekeknek. Előadja a magyarországi Lóci
Színpad, szervező az Iskoláinkért Gyermekeinkért E -
gyesület.

(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
10.30-18.00: Rekeszmászás
11.00-18.00: Középkori tábor és mag yar lovagi

életképek az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület (Ma -
gyarország) bemutatásával.

11.00-11.30: Baba-Mama Klub foglalkozása cse -
metéinkkel (kisszínpad mellett).

(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
11.00-17.00: Élőszobor a téren - Nagy Xénia és

Al bert Ákos kolozsvári színinővendékek fellé pé sé vel.
11.30-12.00: Népi gyermekjátékok, a Németh

László Elméleti Líceum alsó tagozatos diákjainak e -
lőadása (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Báb -
színház)

11.00-12.30: Focibajnokság a téren, V-XII-es di á -
kok és egyetemisták részére, a Németh László Lí ce um
Diáktanácsának szervezésében (nagyszínpad előtt).

12.00-13.00: Nyitva az iskola. Szeretettel várják
az érdeklődőket a Híd utcai iskola meglátogatására,
az építkezési munkálatok megtekintésére.

12.00-13.00: Huncutkák, kiselőadás a Nicolae
Iorga Általános Iskola VI. osztályosainak előa dásá -
ban (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Báb szín -
ház)

12.30-14.00: Kézműves vasárnap a Nicolae Iorga
Általános Iskola tanítónőinek szervezésében. (Eső -
hely szín: Fekete Sas, Millennium1)

12.30-13.00: Motorra, gyerekek! Sétamotorozás
a téren gyermekeknek a nagybányai Rock N’Road
motoros csapat szervezésében. Jelentkezés a nagy szín -
pad előtt.

13.00-13.45: Métabajnokság, V-XII-es diákok és
egyetemisták részére a Németh László Líceum Di ák -
tanácsának szervezésében (nagyszínpad előtt).

13.00-13.30: A kolozsvári Kriterion Könyvkiadó

múltja és jelene, H. Szabó Gyula kiadóigazgató elő -
a dása (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Báb szín -
ház)

13.30-14.00: Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek
Erdő. Diákelőadás a Németh László Elméleti Lí ce -
um VI. osztályos diákjainak előadásában (kisszín pad)

(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
13.30: Halászléfőzés és -kóstolás a Házas Hét vé -

ge mozgalom sátrában.
13.30-15.30: Ebéd az Igazi Csíki Sör laci kony há -

ján. 15.00-kor sörbajnokság.
14.00-14.45: Történelmi bemutató a középkori tá -

bornál: fegyverek és öltözékek bemutatása, közép ko ri
táncok, hajító fegyverek használata, íjászat, szám szer -
íjászat és párviadalok. (Esőhelyszín: Nagybányai Báb -
színház)

14.15-15.00: A nagybányai és koltói baptista gyü -
lekezetek pengetős zenekarainak műsora (nagy szín -
pad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)

15.00-15.15: A Házas Hétvége mozgalom nagy -
bányai csoportjainak villámcsődülete (nagyszínpad
e lőtt).

15.15-16.00: A Schola Rivulina énekkar (Szent -
há romság-templom) koncertje (nagyszínpad). (Eső -
hely szín: Nagybányai Városi Színház)

16.30-17.00: Ilyés Zsolt atya (Csíkszentlélek) val -
lomásai, a Krisztus Király Plébánia meghívásával
(kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Városi Szín -
ház)

17.00-19.30: „Sirítsd meg, fordítsd meg!” bánya -
vi déki táncház-találkozó a Teleki Mag yar Ház szer -
vezésében. Színpadra lépnek Nagybánya, Márama -
ros sziget, Szamosardó, Monó, Koltó és Domokos nép -
táncosai. Vendégeink a Nyíló Akác Néptáncegyüttes
Érmihályfalváról, a Röpike Néptánccsoport Szat már -
németiből, valamint a Berena Zenekar (nagy szín pad).
Utána: közös, nagy táncház a téren. (Esőhelyszín:
Nagybányai Városi Színház)

19.30: Díjátadás
20.00: Sólymos Thomas orgonakoncertje a Szent -

háromság templomban.

HOBO szeptember végén ismét Nagybányán!
A Teleki Mag yar Ház meg hí -

vására szeptember 30-án ismét
Nagybányán lép fel HOBO! Föl -
des László ezúttal HALJ MEG ÉS
NAGY LESZEL! - Zenés kál vária
14 stációval - Dalok, versek, val lo -
mások, történetek  az utolsó hetven 
évből c. zenés mo nodrámáját adja
elő. Az előadás helyszíne a Ve -
res vízi Krisztus Király Plébánia
kert je. A belépés ingyenes!

„Itt, a színházban bevallhatok
mindent, úgysem hiszi senki egy
szavamat sem. Hogy utána köny -
nyebb lesz? A fenét. A tapstól lesz
könnyebb, hogy össze-vissza ha -
zudhatok és megtapsolnak. Vagy 
igazat mondhatok? Nem hiszik

el, de nem is kell, a lényeg az, hogy
tapsoljanak… Ezért jó a színház.
Itt minden lehetek, akár még ön -
magam is, úgy sem hiszik el. Ak -
kor minek hazudjak? Az nem köny -
nyű, munkaigényes dolog, ki kell 
találni mindent, aztán leírni, meg -
tanulni és úgy csinálni, mintha...” 
– írja Hobo.

Az a Hobo, akit a Halj meg, és 
nagy leszel szerepében fognak lát -
ni, az egyik legőszintébb em ber,
akit valaha ismertem. Őszin tesé -
ge megrendítő és bátorságot adó
– mondja a rendező, Vid nyán sz ky 
At tila.

Részletek hamarosan!
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Kihelyezték Nagybányán a háromnyelvű táblákat
Múlt csütörtökön, lapzárta után kihe lyez ték a háromnyelvű helység név táb lát Nagy bá -

nyán. A megyeszékhelyre érkezők a tele pülés bejáratainál a Baia Mare felirat mel lett a
Nagybánya és Neustadt meg neve zé se ket is olvashatják. A háromnyelvű helység névtáblát
az RMDSZ helyi önkormányzati képviselői kezdeményezésére, augusztus 11- én szavazták meg,
annak ellenére, hogy Nagy bányán a magyarság számaránya nem éri el a húsz százalékot.

A határozattervezetet nem a kéttagú RMDSZ- frak -
ció, hanem a polgármesteri teendőkkel megbízott al -
polgármester, Marinel Rob terjesztette be.

A város történelmi neveit viselő táblák egy plussz 
pontot hoznak az Európai Kulturális Főváros 2021
címmel kapcsolatos szeptember 16-i végső döntés -
hozatalban. A versenyben négy romániai város ma -
radt: Nagybánya, Bukarest, Kolozsvár és Temesvár.

A többnyelvű helységnévtábla kihelyezését felgyor -
sította, hogy az Európai Kulturális Főváros részéről
nemzetközi zsűri látogatja meg a pályázó városokat.

Vida Noémi alpolgármester a Baia Mare - Nagy -
bánya - Neustadt feliratú helységnévtábláknál k észült
fotókat osztott meg a Facebook-oldalán, ,,Legyen
Nagybánya Európa kulturális fővárosa” szöveggel.
Vida szerint Nagybánya eséllyel küzd a 2021-es ti -
tulusért. Egyébként a 115 ezer lakosú Nagybányán a
lakosság 10,3 százaléka vallotta magát magyarnak a
2011-es népszámláláson. A többségében románok
lakta nagyobb erdélyi városok közül amúgy Bras -
sóban, Nagyszebenben, Segesváron, és Temesváron
is háromnyelvű táblák jelzik a település nevét.

Kovács Richárd RMDSZ-es önkormányzati kép -
viselő nagyon örül annak, hogy alig pár hónappal a
választások után sikerült ezt a tervet megvalósítani.
Ugyanakkor reméli, hogy a helyi önkormányzat sok
ilyen jellegű tervet fog még megszavazni.

(Az mmhirlap.ro és a transindex.ro nyomán)

Nagyjaink
Nem hiába mondta Kossuth La -

jos vitázó ellenfeléről, Széche nyi -
ről, hogy a ,,legnagyobb mag yar”. 
A reformkor nagy gondolkodója
munkáival, kezdeményezései vég -
hezvitelével írta be magát a haza
fejlődéstörténetébe.

Gyönyörködünk a Lánchídról fel -
röppenő fényorgiában, a híd ün ne -
pi kivilágításában, de jut-e eszünk be
az ő neve, aki annyira szerette vol na
megérni a pillanatot, amikor álma
megvalósulását tapasz tal hat ta volna?

Széchenyi István gróf 225 év -
vel ezelőtt, 1791. szeptember 21- én
született Bécsben. Atyja, Szé che -
nyi Ferenc a Mag yar Nemzeti Mú -
zeum megalapítója. Anyja Fes te -

tics Juliánna grófnő, aki első férje 
halála után pápai engedéllyel an nak 
testvéréhez, Ferenchez ment fele -
ségül. A házasságból hat gyermek 
született, István a legfiatalabb.

István gyermekkora Nagycen -
ken és Bécsben telt. Nevelését az
apja irányelvei szerint magántanár 
végezte, de szaktanárok segít sé gé -
vel. Köztük volt Révai Miklós, a
mag yar nyelv egyetemi tanára, o -
lasz és francia nyelvoktatót pedig
külön alkalmaztak.

A család körében a mag yar nyelv
volt az uralkodó, de a német is köz -
szájon forgott. Nevelésére nagy ha -
tást gyakorolt édesanyja vallá sos -
sága és hazaszeretete. A gyermek
Széchenyi a szorgalmas, alaposan
tanulók közé tartozott. Az évi vizs -
gáit nyilvános iskolában tette le
kitűnő eredménnyel.

A Napóleon elleni küzdelem i -
dej én a család fiait már a had se -
regben találjuk. A 17 éves István a 
hadseregben már huszártiszt. Fél -
é ves tanfolyam után már főhad nagy,
1809-ben már a főszállásmesteri
törzshöz kerül a győri sánctábor é -
pítkezéséhez. Ide fűződik első nagy
tette is, amikor a felkelő sereg ve -
resége után az ellenséges francia
csapatok kikerülésével lehetővé tet -
te az elszakított felkelő csapatok
egyesülését. A harc befejeztével Ist -
ván a hadseregben maradt, hu szár -
ezredben, majd utászosoknál szol -
gált. Hadosztályával megfordult
Cseh- és Morvaországban, majd a 
francia csapatokkal többször meg -
üt köztek. A hatodik koalíciós há -
bo rúban tanúsított magatartásáért
kapitányi rangot és az orosz Szent
Vlagyimír-rend IV. osztályának lo -
vagkeresztjét kapta. Ezután is szá -
mos érdemrend birtokosa a napó -
leoni hadsereggel vívott ered mé -
nyes harcok következtében. 1826. 
február 15-én kilépett a katonai szol -
gálatból.

És most vegyük számba éle té -
nek elkövetkező termékeny sza ka -
szát, mellyel máig ható alko tásai nak,
kezdeményezéseinek gyü mölcsét él -
vezi a nemzet. (folyt. a II. old.)

Péter Károly jegyzete:

Eltűnőben egy biológiai faj
Amikor a régmúltban élt ősünk lemászott a föld -

re, jószerint rögtön felegyenesedve, két lábon kez -
dett járni. Gyalog. Mert kezdetben mindenki gya -
log járt, hiszen nem létezett semmiféle jármű. Az -
tán az em ber felkapaszkodott a lóra, a szamárra,
az elefánt hátára, úgy vitette magát, és cipelte a
súlyos terheket.

 De gyalogosok még mindig voltak…
A kerék felfedezése (ezelőtt 3500 éve) kezdte le -

szállítani az embert az állatok hátáról s felültetni
kordéra, szekérre, hintóra, kerékpárra, vasútra, mo -
toros járművekre, úgyannyira, hogy mára eltű nő ben van egy bio ló -
giai faj, a gyalogjáró em ber.

Mert a harc kegyetlen. A járda harcmező lett, a kevésszámú gya -
lo gos és a sok, kerékpáron, görkorcsolyán, gördeszkán közlekedő em -
ber harcmezeje. A járdán törvénytelenül parkoló személyautók szá -
ma is egyre csak növekedett, a rendőrség pedig tehetetlen, mivel a
parkolóhelyek száma elégtelen.

Ha az említett biológiai faj végképp lemond a gyaloglásról és
járműre űl, esetleg visszamászik valamelyik állat hátára vagy, vég -
ső megoldásként, felkúszik a fára, akkor az ördögi kör bezárulhat, a
háború pedig véget ér. De lesz-e még mire felmásznia? Mert a fák is
eltűnőben vannak, mint a gyalogló emberek.

Vida Noémi alpolgármester
(Fotók: Facebook)

Szót kér az Olvasó:

Örömben üröm
Közel fél évszázada van szerencsém csodálni

Nagybánya s környéke Isten alkotta szépségeit. Szí -
vemhez nőtt a város. Nyugdíjas éveimre második
otthonommá lett. Ebből adódóan igyekeztem be le -
ásni magam múltjába, s számon tartani mindazt,
ami érték, ha tetszik, mag yar érték.

A kutakodásban segítségemre volt az 1894- ben
megjelent Nagybánya és környéke című mo no grá -
fia Palmer Kálmán szerkesztésében. Törökfalvi Pap
Zsigmond, Dr. Shönherr Gyula, Dr. Zolnai Gyu la,
a református lelkipásztor Gergely Károly és sok
más tudós elme jegyzi a város múltját átfogó ta nul -
mányokat. A szerkesztő előszavában egyéb mag vas
gondolatok mellett így fogalmaz: ,,... aki egy nap
alatt be akarja járni Magyarországot, jöjjön ide,
ebbe a kis városba, mely a maga sajátos képével,
környékének bájos panorámájával a legnagyobb
mag yar költőt, az alföld szülöttét és dalnokát erre
a lelkesült kifakadásra tudta birni: «Ó mennyire sze -
retem e várost! Már negyedszer vagyok itt és egy -
re jobban tetszik. Ezek a vén házak olyan barát sá -
gosan köszöntik az érkezőt, mint valami kedélyes
öreg urak... Ha nem az alföldön halok meg, ha he -
gyek közt kell meghalnom, úgy leginkább óhaj tom,
hogy itt temessenek el, Nagybánya regényes völ -
gyében.»

Ám ne higyje a szíves olvasó, hogy a puszták
költője csak arra találta szépnek ezt a vidéket, hogy
itt kívánjon meghalni és eltemettetni. Legszebb da -
lai tanúskodnak róla, hogy élni is itt szeretett leg -
jobban, mert ezen a vidéken töltötte élete leg bol do -
gabb napjait.”

Nos, egyebek közt ezért kedves nekem is ez a
város. Ezért ,,dagad a mellem”, ha a nagy bánya i -
ságról esik szó valamilyen összefüggésben. Ezért
örültem, mikor  a média idehaza és odaát fölkapta 
a hírt: a település neve magyarul is megjelenik a
város határában. Örülök tehát a gesztusnak, de rög -
tön felvetődik bennem a kérdés: ha nem pályáz nánk
az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, va -
jon akkor is megtörténik a csoda? (Lásd a ko lozs -
váriak erőfeszítéseit).

Illetve örömömbe üröm vegyül, amikor István
királyunk megcsonkolt testére nézek a Régi fő té ren.
Amikor a ledózerolt Művésztelepi műemlék é pü le -
tekre gondolok. Amikor Mátyás király édesany já -
nak XV. századi omladozó lakóháza mellett me gyek
el. Amikor a lét és nemlét határán vergődő mag yar 
hetilapunk jövőjét latolgatom. A nagybányai mag yar -
ság szellemi-kulturális központjára, a Teleki Ma -
g yar Házra is ráférne némi önkormányzati anya -
gi támogatás. Amikor Református Egyház me gyénk
kudarcos székház lobbijára emlékezem. A felso ro -
lás csak a jéghegy csúcsa. Ezeket is ,,egyhangú ta -
nácsi határozattal” meg lehetett volna, meg le het -
ne oldani. 

Nem kívánok ünneprontó lenni. Csupán csak
morfondíroztam. Sőt, azt szeretném, hogy múltunk
miatt Nagybánya neve magyarul, a demokrácia és
jogállamiság jegyében évszázadokig jelezze, hogy
még vagyunk, mert lenni akarunk.

Varga Károly



Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Boldog vagy?
Meggyőződésem, hogy az em be -

ri létezés legfőbb célja és értelme a
boldogság. Ehhez azonban tudnunk 
kell, hogy mi a boldogság, hogy tud -
juk, mi felé törekszünk e földi lét ben.

Ha én tudnám a pontos és min -
denki számára elfogadható választ
arra a kérdésre, hogy mi a bol dog -
ság, én lennék a világ legnagyobb
filozófusa. Ettől azonban nagyon-
 na gyon messze állok. Nem is lehet a 
célom e nyúlfaroknyi cikkben e kér -
dés megválaszolása. Maximális cé -
lom ebben az esetben az lehet, hogy
te, kedves olvasóm, és én elgondol -
kozzunk e fontos kérdésen, és egyé -
ni választ adjunk rá, mert szerintem
csakis egyéni válasz létezik e kér dés -
re. Csak te döntheted el, kedves ol -
va sóm, hogy számodra mi a bol dog -
ság.

Egyetlen új dolgot tanultam er -
ről az utóbbi években, mégpedig azt,
hogy a boldogság is egy döntés. Az
emberek többsége úgy képzeli el, gon -
dolom én, hogy valahol létezik egy
képzeletbeli tábla: itt kezdődik a Bol -
dogság Birodalma, Boldogság or szág,
ahol majd valaki vagy valami bol -
doggá tesz. Csakhogy senki vagy sem -
mi nem tehet engem kívülről bol dog -
gá, a boldogságomat csak én har -
colhatom ki, valósíthatom meg.

S ha a boldogság egy döntés, a
megoldás is egyszerű. Én bármilyen 
helyzetben vagy körülmények között 
úgy dönthetek, hogy boldog vagyok, 
ez az én boldogságom.

Te is így gondolod, kedves olva -
sóm? Vagy neked egészen más el kép -
zelésed van a boldogságról?

Farkas Imre

Savanyú cukorka Brüsszelnek
Anglia választópolgárai urnák elé já -

rultak, és arról szavaztak, hogy benn ma -
radjanak az Unióban vagy nem. Az e -
redmény minden előzetes felmérés el -
le nére Uniót rengető volt. Erre Brüsszel
is villámgyorsan tágra nyitotta álmos
szemeit, és az alapító tagállamok je len -
legi vezetőivel azon melegében vissza -
vágott az angoloknak azzal, hogy ha így
akarták, akkor minél hamarabb hagy -
ják el az Uniót, és ne kezdjenek el hí -
mezni és hámozni, mert immár késő bá -
nat. És amit nem is titkoltak, a nagy si -
ettetésnek az oka: nehogy kedvet kap ja -
nak más államok is a kilépéshez.

Ahogy titeket odafent, Brüsszelben
elnézlek, amikor valami megoldásra, sür -
gős megoldásra váró problémába üt köz -
tetek, nem találtátok fel magatokat és
az egészből csak a sok szócséplés és az
ide-oda kapkodás maradt.

A törökökkel már régóta nem tud tok
dűlőre jutni az EU-tagsággal kapcso la -
tosan. Az angliai választásokat mege -
lőzően a török államfő kijelentette, hogy
az Unió fut Törökország után, nem for -
dítva. Nesze neked savanyú cukorka,
Brüsszel. A migránsáradat, melyet nem
sikerült megfékezni, ugyancsak alátok
mosta a sziklaszilárdnak hitt parla men -
ti ,,házikótok” alapját.

Fújtok az angolokra, akik közismert 
hidegvérüket igénybe véve arra is sza -
vaztak egyúttal, hogy nem szeretnék to -
vábbra is más államok polgárait eltar -
tani, kivált azokét, ahol béke és nyuga -
lom van. Hát, ebben is van valami, mert
csak náluk, Angliában hányan is dol -
goz tak és dolgoznak a volt keleti kom -
munista blokk országaiból? Mert a so -
rozatos felszabadulások után tömeges ki -
vándorlás kezdődött nyugat felé, mivel 

az újsütetű, nyakkendős kommunis ták -
ból lett kapitalisták minden addig jól me -
nő gyárat, bányát, mtsz-t felszámoltak, 
a munkások tömegeit szélnek eresz tet -
ték, a hasznot zsebre vágták, köszönik
szépen jól vannak, és vígan élik éle tü -
ket. Ha nem ők, akkor utódaik. Belő lük
lehet a parlamentben látni, család tag ja -
ikkal fontos pártpozíciókban vagy az ál -
taluk alapított cégecskék, vállal kozá sok
bársonyszékeiben. Őket a migráns vál -
ság különösebben nem érinti, mint az
sem, hogy az annak idején az alkal ma -
zásukban lévők szezonmunkásként két -
rét hajolva földiepret vagy paradi cso mot
szednek a melegebb éghajlatú orszá gok -
ban. Ugyanúgy nem fogja érdekelni az
unió tagországainak nyugati felét a ke -
leti tagországokból évek óta szezon mun -
kásként náluk dolgozók hada, mert, tet -
szik, nem tetszik, megérkezett és még
érkezni fog az úgynevezett konku ren -
cia, vagyis az erős munkaképes be ván -
dorlók serege, kiknek munkát kell biz -
tosítaniuk, és bárcsak ne úgy lenne, de

olcsóbban is el fogják végezni a rájuk
bízott feladatokat. És így ki is fogja ott
hagyni a munkát, a már megszokott he -
lyeken? Európának abból a részéből
valók, akiktől évek során attól retteg -
tek a nyugatiak, hogy elveszik előlük a
munkát, pedig manapság az Unión be -
lül többmillió munkanélküli van. Ak kor
is fognak rettegni, ha 10, 20, esetleg 30 
millió migráns fog ajtaikon kopogni
munkát, kenyeret és lakást kérve?

Anglia döntött, nem kér többet a
brüsszeli döntésekből, tanácsokból, ja -
vas latokból, saját lábán akar megállni,
és itt idézném Orbán Viktor mag yar mi -
niszterelnök szavait a témával kapcso -
latosan: ,,Brüsszelnek meg kell halla -
nia az emberek szavát”. Így lenne jó,
mert maga a nagybetűs Unió em be rek -
ből tevődik össze, akiknek véle mé nyük
is van, és meghallgatásra várnak.

Vicsai György

Nagyjaink
- folytatás az I. oldalról -

A lótenyésztés nagyszabású fejlesztése. A lóverseny
beindítása egy nagy európai körúton (Wesselényivel e gyütt),
az 1822-es tanulmányúton (München, Stuttgart, Párizs, Lon -
don, Nizza, Torino stb.) fogalmazódott meg. 1827-ben már
beindult Pesten, évi rendszerességgel folytatódott. A lóver -
senyekből alakult az Állattenyésztő Egyesület, majd a Ma -
gyar Gazdasági Egyesület, melynek feladata a lóversenyek
rendezése, és a lesüllyedt lótenyésztés felemelése.

A Mag yar Tudós Társaság megalapítása. A mag yar
köz tudatban ismert jelenet az 1825. no vem ber 6-i ország -
gyűlés kerületi ülése, ahol a nemzeti nevelés és a mag yar
nyelv fejlesztése érdekében a szükséges újításokat tár gyal -
ták. Széchenyi gróf felajánlása: jószága egy évi jövedelme
(600 000 Frt.). Az első igazgatótanács ülése 1830. no vem -
ber 17-én volt, ahol a Mag yar Tudós Társaság elnöke Teleki 
József, alelnöke gr. Széchenyi István lett.

A Nemzeti Kaszinó. Már a pozsonyi országgyűlés ide -
jén (1825-27) patrióta klubot létesített, s ezt 1826-ban Pest -
re kívánta költöztetni. Arra törekedett, hogy a hazai erőket
egyesítse, a polgárságot - főleg a nagykereskedőket - is be -
vonja az aktív politikai életbe. A Nemzeti Kaszinó, mely
nem csak Pesten, de szerte az országban is működött, nagy -
hatású tevékenységet fejtett ki az ország politikai-tár sa dal -
mi fejlődésében.

A Lánchíd. Története talán már ismertebb a közönség
körében. Az építés ötlete már 1821-ben, egy megszakadt út -
ja alkalmával vetődött fel, amikor a  jégzajlás miatt nem tu -
dott átkelni a Dunán. 1832-ben létrehozta a Budapesti Híd -
egyletet, József nádor támogatásával.

A híd megvalósítása érdekében tudatosította a köz vé -
leményben annak szükségességét, a város önkormányzata
és az udvar hosszan tartó vitáival sikerült megszerezni be -
leegyezésüket, miközben Angliában megszervezte az építés 
műszaki előkészítését. Az előkészületek 1839 szeptem beré -
ben kezdődtek, az alapkőletétel 1842. augusztus 24-én tör -
tént. A munkálatokat állandóan figyelemmel kísérő em ber
azonban már nem lehetett jelen a híd 1849. no vem ber el se -
jei átadásán.

A gőzhajózás előmozdítása a Dunán. A gőzhajózás kor -
szerűsítése érdekében minden erejét, kapcsolatait latba vető
Széchenyinek már 1829 márciusában sikerült a Monarchia
főurainak részvételével megalakítani a császári és királyi
Szabadalmazott Első Dunai Gőzhajózási Társaságot. Nem -
sokára elkészült az első, Franz I. gőzhajó. Első útja Bécs és

Buda-Pest között 1830. szeptember 4-én volt. A lóvontatású 
dereglyét így váltotta fel a gőzhajó, mely 1830-tól állan dó -
sult. A hajózás jobbítása érdekében számos munkálatot vé -
geztek a Dunán (az Al-Duna szabályozása, téli kikötő épí té -
se stb.).

A budai alagút elkészítése. Ez a terv is, mint mások,
már az 1840-es évektől foglalkoztatta. 1845. de cem ber el se -
jén végre az ő elnöklete alatt Bu da pest Tun nel Társaság
alakult, mely részvénytársasági alapon szervezkedett. Sok
vita kísérte a terv megvalósítását, végül Széchenyi elgon do -
lása szerint 1853-1857 között készült el.

Hengermalom és öntöde. Az 1836-tól érlelődő tervét
1839-ben József Hengermalom néven sikerült részvény tár -
sa sággá alapítani, mely a Lausanne-i Holzhammer céggel
szerződést kötött a pesti gőzmalom építésére. Ez tette lehe -
tővé a gabona lisztté őrlését, kivitelét. Ugyanitt felállítottak
egy műhelyt, mely nem csak javításokat végzett, hanem gé -
peket, alkatrészeket is gyártott (1847 - Pesti Vasöntöde és
Gépgyár Társaság).

Mindezek mellett sokat tett a Nemzeti Színházért is, me -
lyet 1837-ben nyitottak meg.

Eszméinek terjesztésére felhasználta a sajtót is. Poli ti -
káját, eszméit a Hitel, a Világ és Stádium munkái foglalják
össze.

Munkássága közepén érte az 1848-as év, amely a nemzet 
életében új fordulatot hozott. Visszanyerte szabadságát, sa -
ját ura lett, de hőskorának gyászos vége lett. Széchenyi fáj -
dal ma végtelen volt, elméje elborult. 1860. április 8-án vé -
get ért gazdag pályája. Az ország gyásza megrendítő, siratta 
a legnagyobb magyart, aki megfogalmazta az első átfogó
programot Magyarország gazdasági és kulturális elmara dá -
sának megszüntetésére.

Vánk Sándor



Meghalt Csoóri Sándor
költő, író, esszéíró

Életének 87. évében meghalt Cso ó ri Sándor kétszeres Kossuth- dí -
jas köl tő, író, a nemzet művésze. Az alkotót hosszan tartó súlyos be -
tegség után érte a halál hétfő kora hajnalban.

Csoóri Sándor életében a nemzet
lelkiismerete volt - fogalmaz az MTI-
 hez eljutatott kormányközlemény.

„Csoóri Sándor halálában ott a ma -
gyarok gyásza és ott a magyarok hálája 
az egyszeriért, a megismételhe tetle nért,
ott az elmúlt keserves történelmi kor
vége, és ott a reményekkel s küz del mek -
kel is teli új kor kezdete is. Legyen e rőnk
és kitartásunk búcsúzni az embertől s
vállalni az életművet” – áll a doku men -
tumban, kiemelve: Csoóri Sándor “az
élő lelkiismeretnek kettős felelős sé gét”
hagyta az utókorra, “végiggondolni az
ő gondolatait és végigmenni az ő kes -
keny útján”. 

Csoóri Sándor 1930-ban született
Zámolyon. 1950-ben érettségizett a Pá -
pai Református Kollégiumban, majd az
Eötvös Loránd Tudományegyetem O -
rosz Intézetében tanult. 1953-54-ben az
Irodalmi Újság, ezt követően, 1956-ig
az Új Hang munkatársa volt. Dol go -
zott a Műszaki Egyetem újságjánál, és
1968-tól húsz éven át a MAFILM dra -
maturgja volt.

Életét a diktatúra el len folytatott küz -
delem határozta meg, ezért a pártállam
megfigyelés alá vetette - erről több

ezer oldalnyi dokumentum tanúskodik
-, szilenciummal sújtotta, az 1950-es é -
vek közepétől évtizedeken át nem kap -
hatott elismerést, díjakat sem mun kás -
ságáért.

Első versei 1953-ban, első kötete, a
Felröppen a madár 1954-ben jelent
meg, ezt követően kapta meg először a
József At tila-díjat. Munkásságát, sze -
repvállalását 1981-ben Herder-díjjal,
1984-ben Bibó István-díjjal, 1985-ben
és 1995-ben és 2004-ben Az Év Köny -
ve-díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal is -
mer ték el. Számos más hazai és nem -
zetközi elismerés mellett 2000-ben meg -
kapta a Mag yar Köztársasági Érdem -
rend Középkeresztje a Csillaggal ki tün -
tetést is. 2012-ben a Kossuth- nagy dí -
jat, 2014-ben a Nemzet Művésze címet 
kapta meg. 

A népi-nemzeti ellenzék vezetője, a 
rendszerváltoztatás meghatározó egyé -
nisége, a Mag yar Demokrata Fórum
(MDF) alapítója, később elnökségi tag -
ja volt. 1988-tól a Hitel folyóirat szer -
kesztőbizottságának elnöke. 1992-ben
ő kezdeményezte a Duna Televízió lét -
rehozását - olvasható a közleményben.

(MTI)

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.

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.

Csoóri Sándor

Elidőzni az időben is
Gyorsabban múlik a nap, mint ahogy élek,
nincs időm megszeretni a korai levélcsörgést,
az égbehúzódó jegenyéket a házam előtt,
a tetőn ácsorgó galambokat –
Hajnalok rabolnak el a hajnaloktól,
szemek szemektől
s a frissen ledarált kávéban is mindig csak a
tegnapi országok illatoznak.
Nyár van, gyűlik a méz erdőkben,
kaptárakban,
számat és szememet odavárnák,
de az égen röpülő madár-koporsók után
én csak most érek ide nagymessziről
a behavazott koszorúkkal.
Ordítsátok: időt! időt! Talán a hangotok
lecsap rám s elmúlásra féltékeny Othello, fölocsúdok,
mert én még könyveket akarok teleírni lassú esőkkel,
erdőket paráznasággal,
ballagni ráérősen a városokban hídtól hídig,
kékben, sárgában, vörösben,
a képeslapok meztelen nőit szép sorban elszeretni
a dologtalan kéjencektől
s elidőzni az időben is, mint aki
tükörképét nézi a vízben.

A Mikó Kollégium ügye
alapján utasítják el újabban a

restitúciós kérelmeket
Kató Béla református püs pök

12 ingatlan visszaszolgál tatásá -
nak eluta sításáról számolt be Hans
Klemm a merikai nagykövetnek.

Kató Béla erdélyi református püs -
pök szerint a bukaresti restitúciós bi -
zottság mintaként használja a sepsi -
szentgyörgyi Székely Mikó Kollé gi -
um visszaállamosításáról hozott ítéle -
tet az egyházi restitúciós kérelmek el -
utasítására.

Az Erdélyi Református Egyház -
kerület püspöke Hans Klemmt, az E -
gyesült Államok bukaresti nagy kö ve -
tét tájékoztatta kedden Sepsi szent györ -

gyön a restitúciós bizottság gyakor la -
táról. A püspök a megbeszélés után
az MTI-nek elmondta, az elmúlt hé -
ten 12 – a református egyháztól elvett 
– ingatlan visszaszolgáltatási kérel -
mét utasította el a bizottság arra hi -
vatkozva, hogy az ingatlanok nem ké -
pezték az egyház tulajdonát az ál la -
mosítás előtt. 

Hozzátette: a bizottság a telek -
könyvre hivatkozik, amelyben – a ko -
rabeli telekkönyvezési gyakorlatnak
megfelelően – nem magát az egyhá -
zat, hanem annak valamelyik alegy sé -
gét jelölik meg tulajdonosként.

(foter.ro)

Jövőre már
munkaszüneti nap
lesz június elseje

Elfogadta a szenátus a június elsejét 
munkaszüneti nappá nyilvánító tör vény -
tervezetet. Ha a képviselőház is meg -
sza vazza, a nemzetközi gyermeknap hi -
vatalos szabadnap lesz.

Mint ismert, a tervezetet az RMDSZ- s
Biró Rozália szenátor és a nemzeti li be -
rális Claudia Boghicevici képviselő ter -
jesztette a parlamentbe, és összesen 61
honatya támogatta aláírásával. Kedden 
a szenátus mindössze egyetlen ellen -
sza vazattal fogadta el a jogszabályt. A
tervezetet korábban a kormány is po zi -
tívan véleményezte, így minden esély
megvan arra, hogy jövőre már ha tály -
ba is lépjen.

Az előterjesztők indoklása szerint a
romániai szülők így is kevés időt tölte -
nek a gyerekeikkel, és hiányuk a június 
elsejei rendezvényekről negatív hatás -
sal van a gyerekek szociális és pszi chi -
kai fejlődésére.

A kezdeményezők szerint vala meny -
nyi romániai alkalmazott számára sza -
badnap kellene hogy legyen június el se -
je, hiszen diszkrimináció lenne, ha csak
a szülők részesülnének a kedvez mény -
ben. A kezdeményezést több civil szer -
vezet is felkarolta. (maszol.ro)



A kutyák jobban félnek a
férfiaktól, mint a nőktől

A kutyák többnyire jobban félnek a
férfiaktól, mint a nőktől - bizonyították 
kísérlettel az Eötvös Loránd Tudo -
mány egyetem (ELTE) etológusai a ku -
tyák morgását vizsgálva. Az erről szó -
ló tanulmányukat az An i mal Cog ni tion 
szaklapban jelentették meg. Az etoló -
gu sok érvelése szerint, ha ijesztő, fe -
nye gető helyzetbe kerülnek a kutyák
morogni kezdnek. Ezzel a morgással
sok esetben képesek megelőzni a ko -
mo lyabb agressziót, mert a szemben -
álló fél a morgás hallatán lemond a
konfrontációról. Az ELTE kutatóinak
korábbi kutatása szerint a kutyáknak
ez a morgása olyan akusztikai kom po -
nenseket tartalmaz, amelyek rendkívül 
pontosan utalnak a kutya testméretére
ellenségeskedés, például egy csont őr -
zé se közben. Mivel a testméret fontos
tényező az agressziós interakciók ki -
me netele szempontjából, ezért elő for -
dulhat, hogy a küzdő felek megpró bál -
ják a saját testméretükről kommunikált 
információt manipulálni. Mivel azon -
ban a hang fizikai paraméterei többé-
 kevésbé szoros összefüggésben állnak
a hangképző szervek anatómiai jellem -
zőivel, a hangban kódolt testméret ma -
nipulációja nem könnyű, és nincs is rá
sok ismert példa az állatvilágból. Az
egyik olyan faj, amelynél a vetélkedő
felek akusztikai úton nagyítják ma gu -
kat a gímszarvas. A bikák bőgés köz -
ben a gégefő lefelé mozdításával érik
el, hogy a kiadott hang a valódinál ter -
metesebb példányra utaljon. Az ELTE

négyfős kutatócsapata friss publiká -
ció jukban a világon elsőként adnak kí -
sérleti bizonyítékot arról, hogy a ku -
tyák az átélt fenyegetettség mérté ké -
nek függvényében képesek manipulál -
ni a testméretükről szóló hanginfor má -
ciót egy agresszióval terhelt, agonisz ti -
kus találkozáskor. A kísérletekben a
ku tatók 96 különböző fajtiszta és ke -
verék kutya esetében alkalmazták az
úgynevezett fenyegető megközelítés
módszert, amelynek lényege, hogy a
kí sérletvezető lassan, a kutyára sze ge -
zett tekintettel közelít az állathoz,
amely a gazdája mellett tartózkodik
pórázra kötve. A kísérletvezető a ku -
tyát nagyjából két méternyire közelí -
tet te meg, miközben a felhangzó mor -
gásokat, valamint a kutya egyéb visel -
kedéselemeit is rögzítették. Minden
ku tya két fenyegető személlyel talál -
ko zott pár napos különbséggel: a sze -
mé lyek vagy két férfi - kis és nagy ter -
metű -, vagy két nő - szintén kis és

nagy termetű-, vagy pedig egy férfi és
egy nő voltak. A háromféle elrende -
zés sel azt tesztelték, hogy egy fe nye -
getően közelítő em ber esetében annak
neme, valamint testmérete miként be -
folyásolja a kutyából kiváltott elhárító
és figyelmeztető jelzéseket. A rögzített 
morgások számos akusztikai paramé -
te rének elemzését követően kiderült, a
kutya védekező reakciója nem a fe nye -
gető személyek testméretétől, hanem
in kább a közeledő em ber nemétől füg -
gött. A morgó állat testméretéről árul -
ko dó hangtani paraméterek - elsősor -
ban a hang frekvenciája és formánsel -

oszlása, vagyis öblössége, teltsége -,
fér fi közeledése esetén “nagyobb” ku -
tyára utaltak, mint egy fenyegető nő
lát tán, azaz egy férfi közeledésekor a
kutyák inkább éltek a manipuláció le -
hetőségével. Mindezt befolyásolta az
is, hogy az adott kutya milyen család -
ban él: a férfira adott erősebb védekező 
reakciót olyan kutyák mutatták inkább, 
amelyeknek hölgy volt a gazdája, vagy 
vegyes, férfiakból és nőkből álló csa -
ládban éltek. Az egyetem közleménye
szerint az eredmények több szem pont -
ból is rendkívül jelentősek: az ELTE
etológusai elsőként mutatták ki, hogy
agonisztikus helyzetben a kutya annak
megfelelő méretet kommunikál magá -
ról, amekkora fenyegetettséget észlel.
Emellett a vizsgálatok elsőként szol -
gál nak kísérletes bizonyítékkal arra a
közkeletű elképzelésre is, miszerint a
kutyák többnyire jobban félnek a fér -
fiaktól, mint a nőktől, azonban ezt a
kutya előzetes tapasztalatai nagyban
befolyásolhatják. (mti)

A földi életre utaló
3,7 milliárd éves

kövületet találtak
Az eddigi legrégebbi, a földi életre

utaló szerves fosszíliákat találták 3,7
milliárd éves kövekben Grönlandon. A 
Grönland egyik legújabban megolvadt
területén, a délnyugati részén lévő Isua 
régió szikláiban 1-4 centiméteres apró
“púpokat” fedeztek fel. A szakértők
sze rint megkövesedett mikrobacso por -
tokról van szó, hasonlókról azokhoz,
amelyek ma szerte megtalálhatók a ten -
gerekben. Ha bebizonyosodik, hogy a
sztromatolit nevű baktérium megkö ve -
sedett csoportjáról van szó, akkor ezek
lehetnek a legkorábbi, életre utaló je -
lek a Földön, 220 millió évvel meg -
előz ve az eddigi legrégebbinek vélt,
Ausztráliában talált leleteket. A felfe -
de zés alapján feltételezhető, hogy az
élet jóval hamarabb és könnyebben jött 
létre, mint azt eddig hitték, mintegy
fél milliárd évvel a Föld kialakulása
után. Ez pedig reményt adhat az élet
kifejlődésére máshol is, például a Mar -
son - mondta Mar tin Van Kranken -

donk, a Új-Dél-Wales-i Egyetem kuta -
tója, az Ausztrál Asztrobiológiai Köz -
pont igazgatója. “A lelet arra utal,
hogy a Föld már nem egyfajta pokol
volt 3,7 milliárd évvel ezelőtt. Olyan
hely volt, ahol kivirágozhatott az élet”
- mondta Allen Nutman, az ausztráliai
Wollongongi Egyetem munkatársa, a
Na ture című tudományos lapban meg -
jelent tanulmány társszerzője. A szak -
értők korábban úgy vélték, több idő -
nek kellett ahhoz eltelnie, hogy élet
alakuljon ki a hűlni kezdő olvadt
Földön. Az újonnan felfedezett lelet
azonban jóval összetettebb, mint hogy
azt feltételezzék, a kezdetleges élet ki -
alakulást közvetlenül követő időszak -
ból származik. A sztromatolitokra kő -
zet kitüremkedésekben bukkantak, ame -
lyek egy kivételesen meleg tavasz után
az elolvadt jég és hó alól a felszínre
kerültek. A kutatók vulkáni hamu- és
urá niumos cirkonrétegek, valamint ólom 
elemzésével becsülték meg a le letek ko -
rát és határozták meg 3,7 mil liárd évben.
Amikor a sztromatolitok ra gacsos töme -
gekben elkezdtek növe kedni egy elfe le -
dett tengerfenéken, a maihoz képest har -
minc százalékkal hal ványabb Nap körül
keringő Föld valószínűleg hasonlatos
volt a Marshoz. “Teljesen más világ le -
hetett fekete kontinensekkel, egy zöld
óceánnal és narancssárga éggel. A táj
valószínűleg fekete volt, mert az olvadó
láván nem éltek növények, miközben a
nagy mennyiségű vas zöldre színezte az
óceánt. Mivel az atmoszférában nagyon
kevés volt az oxigén, és az okozza az ég
kékségét, domináns színe akkoriban va -
lószínűleg a narancssárga volt” - fejtette
ki a szakértő. Ab i gail Allwood, a NASA
asztrobiológusa, aki korábban megtalál -
ta az eddigi legrégebbi fosszíliát, egy
3,48 milliárd éves kövületet Ausztrá liá -
ban, azt mondta: megfelelő az új lelet da -
tálása. A kutató ugyanakkor kifejtette,
nincs teljesen meggyőzve arról, hogy a
leletek valaha élőlények voltak. Úgy vé -
li, nincs elég bizonyíték annak eldön té -
sére, hogy tényleg életről vagy geológiai
furcsaságról van-e szó. “Jó lenne, ha
több bizonyítékunk lenne, de ez túl nagy
kérés ezektől a kövektől” - mondta
Allwood. (mti)

Vallomások
VÍZSZINTES: 1. “A nők csak

azért szoktak apró vallomásokat ...”
(Rochebrune). 13. Abba a másik
irány ba. 14. Az 1960-as évek zenéje.
15. Német elektronikai márka. 16. Há -
ló (ang.). 17. Noé “kikötője”. 19. ...
Ro man; zeneszerző. 20. Istállói fek -
hely. 22. A magasba lendít. 23. Dél-
 ame rikai kukoricapálinka. 24. Szikla -
darab. 25. Berakó! 27. A pad szélei!
28. Innen máshova. 29. Taszít. 30. Er -
kölcs. 32. Hollandia külbirtoka. 34.
Ki jevi focicsapat. 36. Baráth ...; épí -
tész. 37. Kettő odaesik! 38. Or szág -
gyűlés tette híressé. 39. Rés keletkezik
rajta. 41. A láb része. 43. Kéttagú! 44.
Odera-parti lengyel város. 46. Lopva
megszerez. 48. A Száva mellék fo lyó -
ja. 49. Nagyon kicsi. 50. Bern folyója.
52. Tangens (röv.). 53. Savmaradék!
54. Félperc! 55. Mi ...?; Sam uel Bec -
kett műve. 56. Zsíros, félkemény sajt -
fajta. 58. Ház épül rá. 60. Gnómszerű.
62. Antennatípus. 63. Feltett szándék.
65. Mely személy tulajdona? 66. Bel -
ga, német és ománi gkj. 67. Illa berek,

nádak, ...! 68. Négyszemélyes kártya -
játék.

FÜGGŐLEGES: 1. Az eshetősé -
geken töprengő. 2. Egyszerű gép. 3.
Észak-atlanti katonai szövetség. 4. Nu -
mero (röv.). 5. Sine ... et studio; pár -
tatlanul (lat.). 6. Bern folyója. 7. Fel -
kel, eszmél. 8. Régi spanyol ezüstpénz. 
9. Japán, osztrák és thaiföldi gkj. 10.
Pont hátul! 11. A ... partján (Ady). 12.
Angol köszönés. 18. Hajóvödör. 19.
És (lat.). 21. A bika ellenfele az aré ná -
ban. 23. Lenti helyen. 26. Szovjet tor -
násznő volt (Nelli). 28. Származás. 30.
Angol zenész (Brian). 31. Hokizók
ker getik. 32. ... melegséged (Ady). 33.
Elfedi a gödröt. 35. Fehérnemű. 36. A
máj váladéka. 37. Világos angol sör.
40. “Nézd meg az anyját, vedd ... lá -
nyát.” 42. Vonatkozó névmás. 43. A
gondolat befejező része. 45. Jelen ték -
telen, kisszerű. 47. Csen, oroz. 48. Ká -
bítószeres. 49. Száraz lombszőnyeg.
51. Művészettörténész (Nóra). 53.
For mális. 55. Zoltán ...; énekesnő. 57.
Behajít! 58. Flamand művész (Piet
van). 59. Lóköröm. 61. Kallimakhosz
fő műve. 63. Dolgozik a szabó: V... .
64. Exvilágbajnok sakkozó (Mihail).
67. Páros vese! 69. Vés.
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-  Jean! Hol a feleségem?
- Meghalt, uram!
- Hogyhogy? Egy órával ez -

előtt beszéltem vele!
- Igen, uram, de pár perce

rászállt egy darázs, és azt mond -
ta, hogy üssem agyon!

***
Szexuális felvilágosítás ó -

rán dolgozatot írnak a diákok.
A tanár feladja a kérdést:

- Rajzoljatok le egy női ne -
mi szervet!

Az egyik lány szégyen lő sen
lesüti a szemét, mire a mellette 
ülő srác felkiált:

- Tanárnő, ez nem ér! Tet -
szik látni, hogy puskázik?

***
Két vasutas barchobázik:
- Személy?
- Nem.
- Akkor gyors!

***

- Mi  a foglalkozása? - ordít 
rá az újoncra az őrmester.

- Bakteriológus vagyok.
- Ne cifrázza nekem, mond -

ja nyugodtan, hogy vasutas!

***
Válóperes tárgyaláson sír -

va panaszolja a feleség:
- A férjem úgy bánt velem, 

mint egy kutyával!
A bíró együttérzőn:
- Megverte önt?
- Azt nem, de azt akarta,

hogy hűséges legyek!

***
Székely bácsi kérdezi a fiá -

tól, hogy mennyi az idő.
- 10 perc múlva kettő - fe -

le li az, mire kap egy taslit.
- Ezt miért kaptam? - kér -

dezi, mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy

10 perc múlva mennyi lesz az idő.

***

Móricka megy haza és me -
séli, hogy ma a tanítónéni o lyat
kérdezett, amire egyedül csak
ő tudta a helyes választ az e -
gész osztályban.

- Nagyon ügyes vagy - mond -
ja az anyja.

- Hát igen, nem hiába, az én
fiam - mondja büszkén az apja.

- Na és mondd csak, kis fi -
am, mit is kérdezett a taní tó -
néni? - kérdi az anyuka.

- Azt, hogy ki dobálta meg
őt papírgalacsinnal...

***
Kutyakiállításon rott weiler

kiskutyákat árulnak. Az egyik
érdeklődőt győzködi az eladó: 

- Eladó ez a szép fajtatiszta 
rott weiler. 

- És tessék mondani, pa pír -
ja van? 

- Minek, úgysem hagyja ma -
gát becsomagolni!

***
Két kisfiú arról beszélget,

melyikük apja a gyávább. 
- Az én apukám annyira fé -

lős, hogy amikor villámlik, be -
bújik az ágy alá - mondja az el -
ső. 

- Az semmi - kontráz a má -
sodik. - Az apukám olyan gyá -
va, hogy mindig a szomszéd né -
ninél alszik, ha anyu éjszakás!

***
Két skót cimbora 65 év u -

tán újra találkozik. Miután meg -
ölelgették egymást, az egyik így 
szól:

- Ezer éve nem láttalak! Gye -
re, üljünk be egy kocsmába, i -
gyunk egyet és beszélgessünk!

Mire a másik: 
- Rendben, de ne feledd, leg -

utóbb én fizettem!
***

- Megvalósult valami a gyer -
mekkori álmaid közül? 

- Egy igen. Amikor taná -
rom megcibálta a hajamat, arra 
vágytam, hogy jó volna ko pasz -
nak lenni…

***
A férj beront a háló szo bá -

ba, és rákiált a feleségére. 
- Húzz valamit magadra,

mert ég a ház! 
Erre egy hang a szek rény -

ből: 
- Először a bútorokat ment -

sétek!
***

Az éjszaka közepén a kis
Oszkár megszólal a sötétben: 

- Anyu, szomjas vagyok! 
- Aludj már, Oszi! 
- De akkor is szomjas va -

gyok! 
- Oszkár! Ha még egyszer

szólsz, elverlek. 
Mire Oszkár: 
- Anya, ha már úgyis ide

jössz elverni, hozhatnál egy po -
hár vizet is…

***
- Mi a jó a mostani mag yar 

kormányban?
- ???
- Hogy minden dolognak

Happy End a vége...

***
- Miért akar válni? - kér -

dezi az ügyvéd.
- Mert a férjem arra kény -

szerít, hogy megegyem azt, a -
mit neki főzök!

***

Két ivócimbora beszélget a
kocsmában:

- Tegnap olyan részegen
men tem haza, hogy az asszony -
ból is kettőt láttam.

- És mit csináltál?
- Mondom, minek nekem

két asszony, egyiket agyon ü -
töttem, erre nem felfordult a
másik is!

***

Hittanórán a tanár felszólít
egy csinos diáklányt:

- Kisasszony, árulja el, hogy
hívták az első férfit?

A lány elpirul, és dühösen így
szól:

- Szégyellje magát, tanár úr!
Ez az én magánügyem!

***
Pistike osztályában fel sze -

reltek egy új fogast, amire az
volt írva: ,,Csak tanárok ré szé -
re.” Másnap az egyik gyerek a
szöveg felé írta: ,,Azért ka bá -
tot is szabad rá akasztani.”

***

Gazsi siratja a lovát, am e -
lyik  elnyúlva fekszik a földön,
a patak mellett. Arra jön egy
cimborája:

- Hát mi lett a lovaddal, ko -
mám?

- Szomjan döglött.
- Itt, a patak mellett? Az meg

hogy lehet?
- Nem volt mire inni neki.

***
- Miért nem tesznek vala -

milyen figyelmeztető táblát a
szakadék szélére? - kérdezi a
turista az idegenvezetőtől.

- Kérem, volt itt egy, de mi -
vel senki sem esett a szaka dék -
ba, fölöslegesnek tartottuk, és
eltávolítottuk.

***
- Ha elhagynálak egy má -

sik férfiért, sajnálnád? - kér de -
zi a feleség.

- Miért sajnálnék egy fér -
fit, akit nem is ismerek?

***
A székely bácsi komor arc -

cal vacsorázik az étteremben:
zavarja a zenekar hangos já té -
ka. Odahívatja a pincért:

- Mondja, főúr, meg lehet
kér ni a zenekart, mit játsszanak?

- Igen, uram. Mi volna a kí -
vánsága?

- Szóljon nekik, hogy amíg
ebédelek, játsszanak inkább pó -
kert.

***
- Milyen a nős férfiak szá -

mára kiadott Play boy?
- Ugyanazok a fotók van -

nak benne minden hónapban.
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EKE-bakancs
A kiadványsorozat első három ré sze 

(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)  látott nap vilá got az EKE
125. szü le tés nap jára, illetve az egye -
sület XXV. Vándortáborára. A kö te -
tek üze nete egyértelmű: kel jünk útra! 
Nézzünk szét Er dély ben, ve gyük
szám ba értékeinket, és mu tas suk meg 
ezeket má sok nak is! Legyünk büsz -
kék ja vaink ra!

Hátizsákos útitárs. Egy-egy vi -
dék ről egy-egy spirálozott kis fü ze -
tecske, ben ne néhány túrale írással,
történelmi ismer tetővel kalauz gya -
nánt ki sebb-  nagyobb társaságoknak.
Ez az Erdélyi Kár pát-Egyesület aján -
déka, és számos hasonlót is ter vez
megjelentetni a turistaság, honis me -
ret és környezet véde lem fontosságát
hirdető szer ve zet. Ára 12 lej.

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
hasznos tudás felé ka csint gat? Van rá 
mód, hoz zá pe dig eszközt kínál az 
Erdé lyi Kárpát-Egyesület. Az
EKE-memóriakártya 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 köte lességünk érté keink
átadá sa gyerekeink 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.

Receptek

Messinai rakott
húsgombóc
(Truscello)

Hozzávalók: 50 dkg darált mar -
ha hús; 8 db tojás; 20 dkg reszelt par -
mezán; 15 dkg zsemlemorzsa; aprí -
tott petrezselyem; 1/4 l húsleves -
alaplé; 50 dkg ricotta; só; bors; őrölt
szegfűszeg.

Elkészítés: A húst tálba tesszük
és megsózzuk. Hozzáadunk 3 db to -
jást és 2 ek reszelt sajtot, majd jól
összekeverjük a zsemlemorzsával,

íz lés szerinti mennyiségű petrezselyemmel és egy kevés alaplével. A masszából
kis gombócokat formázunk, és a bő vízzel hígított, forrásban levő alaplében
kifőzzük néhány perc alatt.

A ricottát összekeverjük a maradék sajttal és tojással, majd sóval, borssal,
szegfűszeggel ízesítjük.

Egy tűzálló edény aljára gombócokat teszünk, és némi főzőlét öntünk rájuk.
Elosztjuk rajtuk a ricottás keverék egy részét, majd folytatjuk a rétegezést, amíg
az edény meg nem telik, majd a tetejét bőven megszórjuk parmezánnal.Végül a
truscellót 200 fokra előmelegített sütőben sütjük 5 percig.

Karamellás-fügés galette
Hozzávalók: 7,5 dkg vaj; 2 evőkanál

kristálycukor; 1 db tojás; 15 dkg búza -
liszt; 5 db füge; 15 dkg kristálycukor; 1 dl 
habtejszín; 1,5 dl tej.

Elkészítés: A vajat, a cukrot, a tojást
és a lisztet alaposan összedolgozzuk,
majd fóliába csomagolva a felhasz ná -
lásig hűtőbe tesszük. A karmellhez a
cukrot egy lábasba tesszük, és lassú tűzön 
megolvasztjuk. Amikor a cukor megol -
vadt, hozzáöntjük a tej és tejszín keve ré -
két (ne ijedjünk meg, össze fog csomó -
sodni a karamell, de idővel szépen ki si -
mul), és simára keverjük. A megmosott
és szárazra törölt fügéket felszeleteljük. A tésztát 4 egyforma részre osztjuk,
majd kör alakúra nyújtjuk úgy, hogy valamivel nagyobb átmérője legyen, mint a
sütőformánknak. A tésztát ezután a formába tesszük úgy, hogy túlérjen a pe -
remén. Ezután rétesszük a karamellt, majd a fügéket és egy kis darab vajat, végül 
a tetejére hajtjuk a tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben 30-40 perc alatt
készre sütjük őket. A formában hagyjuk kihűlni. (mindmegette.hu)
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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.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
folyó év szeptember 8-án, a szeretett
apa, após, nagyapa

GYŐRFI SÁNDOR
77 éves korában örökké megtért az 

Úrhoz. Emléke örökké élni fog sze ret -
tei szívében.

Fájdalomtól megtört szívvel tu da -
tom, hogy szeretett testvérem

dr. BOROS RÓTH ANIKÓ
életének 73. évében, 2016. szep tem -

ber 8-án Szatmárnémetiben elhunyt és
ugyanott lett örök nyugalomra he lyez -
ve szeptember 10-én.

Akik ismerték és szerették, gon dol -
janak rá egy percet!

Áldott legyen az ő drága emléke!
Szerető húga Ruff Mária és csa -

ládja.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szeretet, barátság, mint minden,
múlandó, de emlékezete, öröme ál lan -
dó.

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
barátnőmtől

dr. BOROS RÓTH ANIKÓTÓL
Őszinte részvétem a gyászoló csa -

ládnak.
Ratiuné Baczay Katalin

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalomtól megtört szívvel em lé -
kezünk arra a 7 évvel ezelőtti szep -
tem ber 18-ra, amikor a szeretett férj,
apa, nagyapa

NAGY AL BERT
örökre eltávozott szerettei köré ből. 
Emlékét szívében őrzi a család.

Fájó szívvel emlékezünk szep tem -
ber 18-án arra a 8 évvel ezelőtti napra, 
amikor a szeretett 

TAR SÁMUEL
eltávozott szerettei köréből.
Bennünk él egy arc, / egy végtelen

szeretet, / amit tőlünk soha senki el nem
vehet. / Telnek a hónapok, / múlnak az 
évek, / szívünkből szeretünk / és nem
fe ledünk téged.

A bánatos család

Szeptember 21-én immár 1 éve, hogy
a drága testvérünk, a koltói

TAR BÁLINT
eltávozott az élők sorából.
Emlékét kegyelettel szívünkben ő -

rízzük. Testvére Ilona és családja.

Szeptember 14-én volt három éve
annak a szomorú napnak, amikor a
sze retett férj, apa, nagyapa, após, test -
vér és rokon

KOVÁCS JÓZSEF
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel őrzi szerető

családja. Nyugodjon békében!

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 – a jövő ked den
ELMARAD 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!

Nyíregyháza /
állatkert

2016. szeptember 21.

Vásárosnamény
2016. szeptember 29.

Debrecen,
termálfürdő

2016. október 6.

A Petőfi Pro gram
ösztöndíjasa
Nagybányán

Megérkezett Nagybányára Sza -
bó Sándor, a mag yar kormány Pe -
tőfi Programjának ösztöndíjasa, aki
a Kárpátaljáról érkezett hozzánk,
munkájával korábban a vajdasági
Doroszlón és környékén segítette az
ott élő mag yar közösségeket. A Fő -
tér Fesztivál ideje alatt a Teleki Ma -
g yar Ház sátrában személyesen is
meg ismerhetik, addig és azt köve tő -
en a Teleki Házban, illetve a 0748-
016321 telefonszámon lehet vele kap -
csolatba lépni!

Főtér Fesztivál 2016

Nagybánya-pólók,
helytörténeti kiadványok,
téglajegyek a Teleki Ház

sátrában!
Népszerű eddigi és új tervezésű

Nagybánya-pólóinkat keressék a Főtér 
Fesztiválon, a Teleki Mag yar Ház sát -
rában (gyermekméretben is)! Ugyan ott
a Teleki Társaság régi és legújabb ki -
adványai is megvásárolhatók, s külön -
böző címletű téglajegyekkel segít heti k
a Teleki-ház folyamatban lévő felú jí tá -
si munkálatait. Szeretettel várjuk!

Gyertek velünk
a Feketetói Vásárra!
Kétnapos kisbuszos kirándulás ok -

tó ber 8-9-én, szombaton és vasárnap,
a híres Kőrösfeketetói Vásárra, Erdély
ismert és kevéssé ismert tájaira. Je lent -
kezni lehet a Teleki Mag yar Házban!

Kemence- és kapuavató 
ünnep a Teleki Házban

2016. október 15-én, szombaton

A felújított 130 éves műemlék ka -
pu és az intézmény udvarán felé pí -
tett közösségi kemence ünnepélyes
átadása, az első kenyérsütés ün ne -
pe! Részletek hamarosan!

Medgyesi Pálra
(1604-1663)

I. Rákóczi György udvari pap já -
ra, Nagybánya és Szinérváralja lel -
kipásztorára emlékeznek 

2016. október 9-én
Nagybányán, az óvárosi refor má -

tus templomban
– a Sárospataki Református Kol -

lé gium Kórusa és a Gregus Táro ga -
tó Kvartett közreműködésével –

2016. október 16-án
pedig a szinérváraljai református 

gyülekezetben, ahol emléktábla ava -
tás ra is sor kerül!

További részletek a következő
lapszámban!

Az eseményekre szeretettel vá -
runk minden érdeklődőt!
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Figo szerint Eusebio
jobb volt, mint Ronaldo

A korábbi portugál válogatott labdarúgó nagy rajongója Ro nal -
dónak, de szerinte a Benfica kiválósága egy szinttel felette volt.

A Real Ma drid egykori közép pá lyá -
sa, Luis Figo szerint Eusebio fon to -
sabb szerepet tölt be a portugál fut -
ballban, mint Ronaldo, annak ellenére,
hogy utóbbi háromszor is megnyerte az
Aranylabdát.  

Eusebio 2014-ben hunyt el 71 é ve -
sen és sokan úgy vélik - többek közt
Figo is -, ő Portugália valaha volt leg -

jobb játékosa.
– Nagyon tisztelem Cristianót, hi -

szen minden évben egyre jobb és fo -
lyamatosan történelmi tetteket visz vég -
hez. Eusebiot sosem láttam játszani, de 
nekem ő az első számú portugál játé kos,
a tanácsai, a barátsága és szeretete mi -
att. Hihetetlenül tisztelem őt – mondta
az AS-nak. (Goal.com)

Megszerezte első pontjait
a Marosvásárhelyi ASA

labdarúgócsapata 
Megszerezte szezonbeli első pontjait a Marosvásárhelyi ASA él vo -

nalbeli labdarúgócsapata, ráadásul nem is akárhogyan: épp az ad dig
még veretlen Dinamót győzte le 2-1-re hazai közönsége előtt a Liga 1
hetedik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. 

Ebben a hajrában kiharcolt sikerben 
fontos szerepet játszott Zicu duplázása
(78. perc, 87. p.), de az is, hogy a bu ka -
restiektől Gnohere kihagyta a tizen e -
gyest (32. p.), Rotariu (60. p.) találata
után pedig Nedelcu (89. p.) gólját Oli -
va leshelyzete miatt érvénytelenítse a
játékvezető. A mérkőzés elején egyéb -
ként pár percig állt a játék, mert a lelátó 
lépcsőin leesett egy vendégszurkoló,
aki azonnali ápolásra szorult. A ro ham -
mentő a pályán keresztül sietett hozzá,
majd miután a helyszínen ellátták a
sérült fejét, kórházba szállították, ál la -
po ta stabil.

Az erdélyieket edző Dan Alexe elis -
merte, egy nyílt játék veszélyes lett vol -
na számukra, ezért a kapujuk előtt le -
zárva a réseket, ellentámadásokra épí -
tettek. „Szükség volt már erre a si ker -
re” – állapította meg a szakvezető. Sze -
rinte ez hatalmas eredmény számukra,
az viszont nyomasztó, hogy mínusz pont -
tal jegyzik őket az összetettben.

A csődvédelem alatt álló ASA-nak,
mint ismeretes, a Kolozsvári CFR-hez
hasonlóan hat pont levonással kellett
kezdenie a szezont, náluk csak a 14 pont
levonással büntetett Temesvári Poli van
rosszabb helyzetben. Alexe viszont még
így is meggyőződéssel hisz abban, hogy
elkerülhetik a kiesést. „Amikor nyu -
galom lesz az öltőzőben, több meccset
is meg fogunk majd nyerni. Ne felejt -
sük el, hogy vannak gondjaink, így még
több okot ad az örömre az, ahogyan a
játékosok ösztönözték magukat a Di na -
mo el len. Úgy gondolom, hogy a ta pasz -
talt futballisták mellett felnőhetnek itt
olyan tehetségek, akik később Maros -
vá sárhely emblematikus játékosai vagy
éppen a klub működésének pénzügyi
receptjei lehetnek” – fűzte hozzá.

Azt már Dan iel Stanciu, az ASA

menedzsere fűzte hozzá kedden a Pro -
Sport élő, on line műsorában, hogy já té -
kosaik már április óta nem kaptak fi ze -
tést, a pályán látottak alapján pedig egy
döntetlen valóban igazságosabb ered -
mény lett volna.

A bukarestieket edző Ioan Andone a -
zonban nem foglalkozott sem a bírók
vitatható döntéseivel, sem pedig „mi lett
volna, ha” elméletekkel. Rámutatott: hi -
ába birtokolták többet a labdát, és kel -
tették jó csapat érzését, mert a való ság -
ban nem voltak azok. „Rosszul ját szot -
tunk Ugyanazt az irányt folytattuk, a mit 
a Medgyes el len. Most is nagy hibákat
vétettünk. És nem szabad a játék ve ze -
tést hibáztatni, hanem előbb a saját ud -
varunkban kell söprögetnünk” – nyi lat -
kozta a találkozó után. Hangsúlyozta,
keretében nagyon jó játékosok vannak, 
de ha azok nem adják bele a lelküket,
ha nincs „dinamós-hozzáállásuk” ak -
kor a lelátóra küldi őket.

„Nem úgy játszottunk, ahogyan kel -
lett volna. Az ellenfél hagyta, hogy bir -
tokoljuk a labdát, de az utolsó harminc
méteren nem szakítottuk meg a rit must.
Volt egy-egy passzunk balra vagy jobb -
ra, néha meg egy középreadás Gno he -
réhez. Hát ez kérem a Dinamo?” – bosz -
szankodott Andone.

Veresége miatt a Dinamo most tért
vesztett a 17 ponttal listavezető Ste a u -
ával szemben, hiszen 12 pontjával a ta -
bel la negyedik helyére szorult a Bo -
toşani (13 pont) és a Craiova (13 pont)
mögé.

Győzelme ellenére az ASA (-3 pont)
sem tudott előrébb lépni az összetett
utolsó előtti, 13. helyéről, a hétfői já ték -
napon így csak a Viitorulnak (7 hely/
10 pont) ért azonnali előrelépést a ven -
dég Chiajna el len aratott 2-1-es győ -
zelme. (Krónika)

Orosz hekkerek feltörték
a WADA adatbázisát

Orosz hekkerek behatoltak a Nemzetközi Doppingellenes Ügy nök -
ség (WADA) adatbázisába, bizalmas, a riói olimpiával összefüggő in -
formációkhoz jutottak hozzá sportolókról, és ezek nyilvánosságra
hozatalával fenyegetőznek - áll a WADA keddi közleményében.

Olivier Niggali, a szervezet fői gaz -
gatója azt írta, hogy a hekkerek már
közzé is tettek néhány adatot.

A WADA elítéli a kibertámadást,
melynek célja, hogy aláássa az ügy nök -
ség tekintélyét és a nemzetközi dop -
ping ellenes rendszert” – olvasható a köz -
leményben, melyből az is kiderül: a
WADA bűnüldöző szervektől értesült
arról, hogy a támadás Oroszországból
indult ki.

Az elmúlt években kirobbant orosz
doppingbotrány miatt indított WADA-
 vizsgálat szerint Oroszországban köz -
pontilag irányított doppingolás zajlott
éveken át. Orosz atléták ezért nem is
vehettek részt a riói olimpián, és a töb -
bi sportágban sem engedték elindulni
azokat, akiknek volt már korábban dop -

pingügyük. A riói paralimpiáról pedig
– csakúgy mint a 2018-as téli para -
limpiáról – valamennyi orosz sportolót 
kizárták. (MTI)

Kivizsgálják az elcsalt
riói birkózómeccseket

A nemzetközi szövetség kiáll az olimpián csúnyán megveretett ma -
g yar birkózó mellett, és hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyesmi,
többek között mag yar szakértővel kivizsgálják az olimpiai eseteket.

A Nemzetközi Birkózó Szövetség a 
franciaországi ju nior világbajnokság a -
latt tartotta kongresszusát, amelyen ter -
mészetesen a Mag yar Birkózó Szövet -
ség küldöttsége is részt vett, méghozzá
igen aktívan. Egyrészt azért, hogy sza -
bályváltozásokkal tegye látvá nyosab -
bá, közérthetőbbé a sportágat, más részt
a Lőrincz Viktort a riói olimpián ért
méltánytalanság, több erősen vitatható
bírói ítélet után ígéretet tett arra, hogy
teljes mellszélességgel kiáll honfi tár -
sunk mellett.

Ennek megfelelően hivatalos leve -
let írt és küldött az UWW legfelsőbb
döntéshozó testületének, a bürónak, il -
letve javaslatokat tett arra, a jövőben
hogyan lehetne elkerülni a hasonló e -
seteket, csökkentve a bírók szerepét, és 
támogatva az akciózó birkózókat.

Ezek jegyében az UWW többek kö -
zött úgy döntött - ahogy azt a kong -
resszust követő hírlevelében is jelezte
-, hogy jelentős pénzt fektet be a mér -
kőzésvezetők és a bírók képzési prog -
ramjába. Az pedig friss hír, hogy Ne -
nad Lalovics, az UWW elnöke több ma -
gasan kvalifikált független szakértőt kért
fel az inkriminált riói esetek kivizs gá -
lására, és egyikük az MBSZ ügyvezető 
alelnöke, az egykori olimpikon birkó -
zó, későbbi olimpikon nemzetközi bí -
ró, Bacsa Péter lesz!

Túl nagy a bírók szerepe
a birkózásban

A felelősségteljes feladat előtt álló
sportvezető így kommentálta a meg bí -
zást: „Rendkívül megtisztelő a fel ké rés,

de egyben nagy felelősség is, hisz nem -
csak az olimpián történt esetek kivizs -
gá lása lesz a feladatunk, hanem aján lá -
sokat kell megfogalmaznunk a bírók
szerepének csökkentése és objekti vitá -
sa tekintetében. Bízom benne, hogy a
munkánk eredményeképp javul a sport -
águnk megítélése és a bírók tel jesít -
ménye.

A kongresszuson egyelőre nem szü -
letett döntés a 2018-as felnőtt világ baj -
nokság megrendezéséről, mert ugyan
Budapest esélyes pályázó, de mivel a
2024-es olimpia házigazdaságára is kan -
didál, az UWW-nek a Nemzetközi Olim -
piai Bizottság (NOB) etikai bizott ságá -
val is egyeztetnie kell az elbírálás me -
netéről. Nenad Lalovics – aki tavaly ó -
ta a NOB tagja – azt ígérte a mag yar
vezetőknek, hogy két-három hét múlva 
hivatalos levélben értesíti őket a remél -
hetően számunkra kedvező döntésről.

(Origo)
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