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Bérletes előadás
A szatmárnémeti Harag György

Társulat következő bérletes előa dá -
sára április 15-én, 18.00 órai kez -
dettel kerül sor, a Városi Szín ház -
ban. Móricz Zsigmond: Rokonok
című regényének színre vitt válto za -
tát tekinthetik meg.

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű kö dőképes nyomda, lap- és könyv ki a dási

engedély, kiépített lap ter jesztői hálózat, előnyös szék hely bér let.
Vállalkozók, magán be fek te tők, egyesületek, politikai a la ku latok
ér deklődésére szá mí tunk az újság tovább mű köd te té se érdekében.

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.

Április 11. - A Mag yar 
Költészet Napja 

KÁNYÁDI SÁNDOR:

Dél keresztje alatt
az indián és a néger
tüzet rakni éppúgy térdel
mint a hargitán a pásztor
számolni ujjain számol
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

a poncsónak nincsen ujja
ritkán telik mégis újra
rojtosul a rojtja rongya
kigyérül akár a condra
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

egy útmenti fogadóban
talán még boldog is voltam
rióból murryba tartón
a gitárszót most is hallom
más a dallam egy a nóta
itt a göncöl jön föl este
odalenn a dél keresztje

ó te istenáldott földrész
lenn vagy - a szemem rád fölnéz
érett banán az újholdad
íve akár a sarlónak
nézem hosszan vágyakozva
ha feljön a göncöl este
szívemen a dél keresztje

Áttörés a kisebbségvédelemben:

Az Európa Tanács elfogadta a
nemzeti ki sebb ségek helyzetéről és

jogairól szóló jelentést
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése keddi strasbourgi ü -

lésén elfogadta Kalmár Ferenc András magyarországi néppárti
(KDNP-s) országgyűlési képviselő jelentését a nemzeti kisebb sé -
gek európai helyzetéről és jogairól.

A jelentéstervezet összeállításában
Korodi Attilával, az RMDSz képvi se -
lőjével folytatott szoros együtt műkö -
dést a magyarországi politikus, így az
erdélyi mag yar közösség kisebb ség vé -
delmi törekvéseinek számos eleme be -
került a végleges jelentésbe.

„Áttörésnek tekintjük az Európa Ta -
nács Parlamenti Közgyűlése által elfo -
gadott jelentést a kisebbségvédelem te -
rén, hiszen ez egy olyan jelentős doku -
mentum, amely az őshonos ki sebbsé gek
védelme érdekében konkrét javas lato -
kat fogalmaz meg, és kihangsúlyozza a -
zokat a pozitív példákat, amelyeket a tag -
országoknak követniük kell. A Romá -
niai Mag yar Demokrata Szövetség szak -
embereinek a jelenléte az európai poli -
tikában meghozta gyümölcsét, ugyan -
akkor sikerült felmutatnunk egy példa
nélküli együttműködést a magyar or szági

politikai pártok képviselőivel a kisebb -
ségvédelem terén” – hangsúlyozta Ke -
lemen Hunor szövetségi elnök, minisz -
terelnök-helyettes.

A kedden elfogadott jelentés hang -
súlyozza, hogy az Európa Tanács azon
tagállamainak, amelyek ezt még nem
tették meg, alá kell írniuk és rati fi kál -
ni uk kell a nemzeti kisebbségek vé del -
méről szóló keretegyezményt, vala mint
a regionális és kisebbségi nyelvek eu -
ró pai chartáját. Az ET Parlamenti Köz -
gyűlése ugyanakkor felszólítja a tagál -
lamokat, hogy (folytatás a 2. oldalon)

Újabb gázár nö -
velést jelentett

be az E.ON
Románia

A különleges építkezésekre ki -
vetett új adó miatt öt százalék kö -
rüli drágítás valószínű jövő év -
től. Ez még hozzáadódik a gáz -
ár-liberalizálás által megkö ve -
telt árnöveléshez.

A vállalat vezérigazgatója szerint az
árak liberalizálásának üteme túl gyors
a romániai piachoz képest, és ezt leg -
inkább a háztartási fogyasztók, illetve
a kis- és középvállalkozások érzik meg.
Emlékeztetett: idén július elsejétől majd -
nem megháromszorozódik a gáz ára a
2012-es díjszabáshoz képest.

Vic tor Ponta miniszterelnök ked den
úgy nyilatkozott: Románia egyik prio -
ritása, hogy a nagy fogyasztók to vább -
ra is részesüljenek támogatásban, a mely
biztosítja számukra a nemzetközi ver -
senyképességet. (Kolozsvári Rádió)

Elkezdték a vásárlási
utalványok kiosztását a 

megyeszékhelyen
A közelgő ünnepekre való te kin -

tettel, mintegy 12 ezer nagybányai
kisnyugdíjas és fogyatékkal élő sze -
mély jut hozzá ezekben a napokban 
egyenként 20 lej értékű vásárlási
utalványhoz.

8 ezer, 700 lejnél kevesebb havi jö -
vedelemmel rendelkező nyugdíjas és 4
ezer I. és II. fokozatba sorolt rok kant -
nyugdíjas jogosult utalványra.

Az utalványokat élelmiszer- és gyógy -
szervásárlásnál lehet felhasználni, a part -
ner üzletek és gyógyszertárak névsorát
az utalványt tartalmazó borítékkal egy -
ben kapják kézhez a jogosultak.

Az illetékesek azt ígérik, húsvétig
mindenkihez eljuttatják a 20 lejes utal -
ványt tartalmazó borítékot. Azok a jo go sul -
tak, akik valamilyen oknál fogva nem kap -
ják kézhez utalványukat, a Szo ci á lis Szak -
szolgálatnál érdeklődhetnek. (tamási)

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la jegye ket bo csát ki DUDÁS GYULA e gyik

festmé nyé nek kisorsolására.
Dudás Gyula városunk itthon és kül föl dön ismert és elismert festő mű vé sze,

a nagy bányai festőiskola ha gyományainak hű á po lásáért 2012- ben a Ma gyar
Köz társasági Érdem rend Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

A sorsolásra kerülő festmény cí me Híd utca a református temp lom mal, mé re -
te 84x60 cm, felbecsült ér téke 2000 lej.
Az alkotást a Bá nya vi déki Új Szó anya -
gi támogatására aján lot ta fel a művész.
Ezúton is kö szönjük!

Tombolajegyek 10 lejes áron a szer -
kesztőségben és a Teleki Mag yar Ház ban 
kaphatók. Amikor a 200 jegy gazdára ta -
lált, nyilvánosan sor so lunk, és valaki a
fest mény boldog tulaj do nosa lesz. 

Több tombolajegy = nagyobb esély!

Tavaszi hérics (Fotó: Deák László)
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Egyházi hírek
*A felsőbányai római katolikus Nagyboldogasszony

Plébániatemplomban szombaton kerül sor az idősek szent -
ségének kiszolgáltatására, melyre minden 60. életévét be töl -
tött kedves hívet nagy szeretettel várnak. Ugyanitt lelki gya -
korlat lesz csütörtökön, pénteken és szombaton.

*A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség -
ből kísértük utolsó útjára Kocog Mózes testvérünket, akit 81
évesen szólított magához az Úr. Nyugodjon békében!

* Ugyanitt Buju Oleg és Nohel Noémi tartotta kereszt víz
alá Dobai Krisztián Ferenc és Moldován Kinga kisfiát, aki a 
keresztségben a Dominik Ferenc nevet kapta.

 * A Nagybánya-újvárosi református templomban vi -
rágvasárnap kerül sor az ünnepélyes konfirmációi isten tisz -
te letre, amely keretén belül több nagybányai ifjú fogja meg -
e rősíteni hitét.

* Ugyanitt minden délelőtt 9 órától és délután 17 órától
bűn bánati istentisztelet lesz, nagypénteken delután 17 órá tól
úrvacsoraosztással.

* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházköz ség -
ben a keresztség sakramentumában részesült Sepsi János
Konrád, Sepsi At tila és a Fröhlich Melanie kisfia, akit Elif
Kochkirlioglu és Lars Daniele Kaschuge tartott keresztvíz alá.

* Múlt héten került sor az Éneklő Ifjúság - Kodály Zol -
tán szellemében VII. gyermekkari találkozóra, amely az ó vá -
rosi református templomban volt megtartva.  

* Április 27-én, a vasárnapi istentisztelet után vonós né -
gyes hangversenyre várnak minden érdeklődőt az óvárosi
református templomba, ahol a Proff cafe Strings előa dá sá -
ban hallhatunk  J.S.Bach, A. Dvorak, J. Pachelbel, A . Vi -
valdi, S. Joplin, I. Albeniz műveket.

* A felsőbányai református templomban a keresztség 
sakramentumában részesült március 9-én Módis Márk, Mó -
dis András At tila református apa és a Gájer Rodika római ka -
tolikus anya kisfia; ugyanitt keresztelték március 30-án Nagy
Gábor Levente református apa és Molnár Éva Helga refor -
mátus anya kisfiát, aki a keresztségben az Erik nevet kapta.

* Ugyaninnen helyezték örök nyugalomra Kiss Sán dor -
né született Baróti Jolán asszonytestvérünket, akit 88 éve -
sen szólított magához az Úr, valamint Bauer István testvé -
rünket, aki  60  évesen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* A felsőbányai református templomban a következő 
napokban bűnbánati hét lesz, és a bűnbánati istentiszteletek
minden reggel 8 órakor és délután 17 órakor lesznek meg -
tartva. Kivételt képez nagypéntek, amikor vasárnapi rend -
tar tás szerint várják a híveket délelőtt 10 órára isten tisz te -
letre, déli 12 órára Passio-felolvasásra és délután 17 orára is -
tentiszteletre. A továbbiakban húsvét első és másodnapján
ünnepi istentisztelet lesz a vasárnapi rendtartás szerint, ter -
mészetesen úrvacsoraosztással a húsvét hétfői szertartás ke -
retén belül is.

* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyház köz -
ség viragvasárnap a megszokott órarend szerint várja sze re -
tettel híveit. Nagycsütörtökön délután 18 órától, nagy pén te -
ken is délután 18 órától, húsvét vasárnap délelött 10 órától
lesz ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, valamint hús -
vét hétfőjén délelött 10 órától is ünnepi istentisztelet úr va -
cso raosztással.

* Az Evan géli kus- Lu -
theránus Egyházközség áp -
rilis 25-én, pénteken látja
vendégül a Proff Cafe Strings
vonós négyes előadóit, akik
J.S.Bach, A. Dvorak, J.
Pachelbel, A. Vivaldi, S.
Joplin, I. Albeniz rövid mű -
veiből adnak elő egy kis íze -
lítőt. Az előadást rövid e van -
gélikus vespera követi majd.
Mindenkit nagy szeretettel
várnak!

* A veresvízi Krisztus
Király Plébánia temp lo má -
ból  fáklyás, gyertyás, csa -
ládos keresztút  indul a Ke -
reszt hegy re, 2014. április 12., 
szombat este 19.30-i kez -
dettel. Min denkit szere tet -
tel várnak a szervezők!

A nagybányai katolikus
Szentháromság plébánia hirdetései:

* Hétfőn, április 14-én reggel 9 órától a templomunk hús véti
nagytakarítása lesz. Kérjük az áldozatkész hívek se gít sé gét.

* Hétfőn, április 14-én Hitmélyítő Találkozó a Scheff -
ler Házban 17 órakor, a Ferences Világi Rend  vezetésével.

* Kedden, április 15-én elkezdjük a Szent Antal nagy
kilencedet. Kilenc héten keresztül, minden kedden este 7 ó -
rakor szentmisét és szentbeszédet tartunk.

A SZENT HÁROM NAP
LITURGIKUS PROGRAMJA:

NAGYCSÜTÖRTÖK: 19.00 óra – Szentmise az U tol -
só Vacsora emlékére; 23.00 óra – Szentségimádás, em lé -
kez vén Jézus Olajfák hegyi szenvedésére

NAGYPÉNTEK – 11.00 óra – Keresztút; 19.00 óra –
Nagypénteki szertartás (Passió, Kereszthódolat, áldoztatás)

NAGYSZOMBAT – 11.00 óra – Szentségkitétel, egész 
napos szentségimádás; 20.00 óra – Feltámadási szertartás,
ételszentelés. A munkálatokra való tekintettel, idén a kör -
me net elmarad. 

A Szent Három Napban, minden szertartás előtt egy ó -
rával gyóntatunk.

HÚSVÉTVASÁRNAP – 7.00 óra – Szentmise és étel -
szentelés; 8.00 óra – Szentmise és ételszentelés; 10.00 óra –
Ünnepi szentmise; 11.30 óra – Szentmise; 19.00 óra - Szent mise

Arra kérjük a kedves híveket, hogy az ételszentelést in -
kább nagyszombat este vagy húsvétvasárnap reggel 7 óra kor oldják
meg, mert a 8 órai szentmise után a szomszédos or to dox
plébánia is szentel ételt. Helyszín: templom és isko la udvar.

HÚSVÉTHÉTFŐ  – 8.00 óra – Szentmise; 10.00 óra - Szent -
mise; 19.00 óra – Szentmise. A 11.30-as szentmise elmarad.

Megkérjük a kedves híveket, hogy szerda este 19.00 ó -
ráig a szentsír díszítésére hozzanak virágot.

Bunda Csilla Annamaria

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.

 A nagybányai ál -
latmentő egyesület az 
állatbarátok se gít sé gét
kéri a menhely felújí -
tá sá hoz. Faanyagra, tö -
rött, de még fel hasz -
nálható raklapokra,
drót hálóra vol na nagy szükség.

És természetesen minden kit sze -
retettel várunk, aki ol tott, ivar tala -
nított, barátságos kutyát szeretne ö -
rök befo gad ni!

Tel.  0771 747 534
Köszönik szépen -

90 vidám, kóbor eb

Áttörés a kisebbségvédelemben
(folytatás az első oldalról) mozdítsák
elő a hagyományos nemzeti kisebb sé -
gek által lakott területen beszélt nyelv
hivatalos használatát.

„Az RMDSz az alkotmány módo sí tá si
folyamat alatt már konkrét lépéseket tett
annak érdekében, hogy regionális szin -
ten a mag yar nyelvet elismertesse, mint
hivatalos nyelvet, mert úgy gondoljuk,
hogy a román állampolgároknak ezzel
nem csorbul semmilyen joga, hanem csu -
pán azt a valóságot ismernék el, hogy a 
magyarság itt nemcsak őshonos kisebb -
ség, de értékteremtő, értékalkotó és min -
denféle szempontból ugyanolyan jog gal
bíró emberek, adófizető polgárok, mint 
a románok. Az Európa Tanács által el -
fo gadott jelentés megerősíti a Szö vet ség
tárgyalási pozícióját ilyen szem pont ból”
– emlékeztetett az RMDSz elnöke. 

A kedden elfogadott jelentés másik
sarkalatos pontja megfogalmazza a ki -
sebbségek kollektív védelmének az igé -
nyét - nem csupán a kisebbségekhez tar -
tozó egyének védelmének az igé nyét.
Vagyis az elfogadott szöveg a területi
önkormányzatiság erősítésére ösztönzi 

az európai államokat. Ilyen szem pont -
ból is követendő példaként említi a dél-
 tiroli autonómiamodellt, illetve a finn -
országi svédek kisebbségvédelmi háló -
zatát.

„Az RMDSz autonómiatervezete ép -
pen a dél-tiroli modellt alkalmazta ki -
indulási pontként. Szoros kapcsolatot
tar tunk fenn a Dél-Tiroli Néppárttal, és
nagyon sokmindenben a segítségünkre 
voltak. Az olaszországi régióban tett
látogatásaink alkalmával azt láttuk, hogy 
Dél-Tirol Olaszország egyik legfej let -
tebb régiója, és bebizonyította azt, hogy
nem az állam el len, és nem a többségi
lakosság el len van a területi auto nó mia”
– nyomatékosította Kelemen Hunor. Hoz -
zátette, Kalmár Ferenc András, a KDNP
országgyűlési képviselője létrehozta azt
az európai többséget, amely nyomán az
Európa Tanácsban elfogadták a kisebb -
ségvédelmi jelentést.

Az Európa Tanács Parlamenti Köz -
gyűlése szerint politikai prioritásként kell
kezelni a nemzeti kisebbségek jogvé del mét,
mert a kisebbségvédelem a konflik tusok 
megelőzésének egyik eszköze. (rmdsz.ro)
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A Híd utcai iskoláért

Tisztelt Nagybányaiak!
Kedves Barátaink!

A nagybányai mag yar nyelvű köz -
oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
Mint arról korábbi híradásainkban is
szól tunk, a Nagybánya-óvárosi Refor -
mátus Egyházközség, Nagybánya Ön -
kor mányzata és a Németh László El mé -
leti Líceum, együtt gondolkodva kö zös -
ségünk ügye iránt érzékeny, nemes lel -
kű nagybányai magyarokkal arra az el -
határozásra jutott, hogy tovább szer ve -
zi városunkban a mag yar nyelvű ok ta -
tást és nevelést szolgáló intéz mény há -
lózatot.

Nagybányán jelenleg három intéz -
ményben folyik mag yar nyelvű álta lá -
nos és középiskolai oktatás: a Nicolae
Iorga vegyes tannyelvű iskolában (I-
 VIII. osztály), a Petre Dulfu Általános
Iskolában (I-IV. osztály, román tann yel -
vű csoportokkal vegyesen), valamint a
Németh László Elméleti Líceumban (V-
 XII., tisztán mag yar tannyelvű osztá lyok).

Meglátásunk szerint mivel a „tudati
képzés” az I-VIII. osztályos kor cso por -
tokban történik, s mivel az anyanyelvi
oktatás körülményei, a szülői prefe ren -
ciák, valamint a demográfiai jellemzők 
az elmúlt években megváltoztak, szük -
ségessé vált még egy erős 0-VIII. osz -
tályos tagozat kialakítása a Nicolae
Iorga Általános Iskola I-VIII. osztálya
mellett. Első lépésként a Református
Egyházközség által nemrég vissza -
kapott iskolaépületbe tervezzük ösz -
sze vonni a Petre Dulfu Általános Is -
kola mag yar 0-IV. osztályát, mint a 
Né meth László Elméleti Líceum alsó
ta gozatát, valamint olyan óvodás és nap -
közis mag yar csoportokat, amelyek

jelenleg a város különböző pontjain,
vegyes tannyelvű óvodákba vannak el -
helyezve. 

Az Egyházközség és a Líceum kö zött
az Önkormányzat beleegyezésével lét -
rejött ingyenes bérleti szerződés ér tel -
mében, az intézmény – amely a re for -
mátus egyház Híd utcai épületében lel
otthonra –, a Németh László El mé leti
Líceum alsó tagozataként fog mű köd -
ni. Az ingatlan a Református Egy ház köz -
ség tulajdonában marad és mind ad dig a
mag yar tannyelvű oktatást és ne velést
szolgálja, ameddig erre szük ség van.

Az épület külső javítása az elmúlt
években részben megtörtént. A meg kö -
tött szerződés értelmében a hátralévő
külső és belső javításokat Nagybánya
Önkormányzata fogja finanszírozni és
az épületet, illetve az intézményt mint
a Németh László Elméleti Líceum alsó
tagozatát fogja működtetni.

Az Egyházközségre hárulnak vi -
szont azok a feladatok, amelyeket a
jelenlegi törvények értelmében az Ön -
kormányzat nem tud finanszírozni,
beruházásokat ugyanis nem esz kö zöl -
het olyan épületeknél, amelyek nem az
ő tulajdonát képezik. Ilyenek a javí -
tási tervek kifizetése és egy teljesen
új fűtési rendszer kiépítése, kazán -
házzal együtt.

A munkálatok költségvetése el ké -
szült. Eszerint a javítási tervek elké szí -
tése 11.000 EUR, a fűtési rendszer ki -
vitelezése 38.000 EUR kifizetését teszi 
szükségessé. A teljes szükséglet tehát 
49.000 EUR, amelynek törlesztése az 
Egyházközségre és Nagybánya ma -
gyarságára hárul.

Ahhoz, hogy az intézmény a 2014-
 es tanév kezdetén működését el kezd hes -
se, szeptemberig el kell végeznünk a
földszint és az emelet belső javítását, a -
mely az általános belsőépítészeti mun -
kákat, az épületgépészetet és az udvar
rendbetételét is magába foglalja.

Az iskola beindítása elodázhatat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket
több más épület fenntartása is igény be
veszi, más támogatókat kell keresnünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy
támogassák az iskola ügyét!

Újra megnyitjuk a Román Keres ke -
delmi Bank (BCR) nagybányai fiókjá ban
korábban az iskola érdekében elkü lö ní -
tett számlánkat, amelyen eddig 16.489
lej és 1.050 euró gyűlt össze, az alábbi -
ak szerint:

– Valdman István és Bonyhai Nóra 
adománya: 2.000 lej

– Virágh Gábor adománya 300 lej
– Nemes József Antal és Nemes And -

rás adománya: 300 lej
– Iskoláinkért és Gyermekeinkért

E gyesület adománya: 13.900 lej
– Dobri Réka (Bruxelles) ado má nya:

50 EUR
– Tenger Iván (Bu da pest) ado má nya: 

1.000 EUR
Dudás Gyula művész úr árve re -

zésre ajánlott fel egy festményt, a -
melynek sorsáról a későbbiekben
fo gunk dönteni.

Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for -
mata Baia Mare Oraşul Vechi.

Adószám (cod fis cal): 7875704.
Elérhetőségeink:
Bak László református lelkipásztor
Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Jelen felhívásunk megjelenik a Bá -
nyavidéki Új Szóban, az Egyházközség 
honlapján (nagybanyaoref.ro), illetve
a nagybanya.ro hírportálon.

Április 27-én délelőtt 10 órától
rö vid istentisztelet után a Profcafe
Strings Vonósnégyes tart jóté kony -
sági koncertet a Nagybánya-óvárosi
református templomban!

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!

Nemzetközi Kórusverseny Nagybányán
A „Liviu Borlan” Nemzetközi Kórusverseny Fesztivált 2014. szeptember 11.

és 14. között rendezik meg amatőr ve gyeskarok számára. A jelent kezé se -
ket 2014. április 30- ig fogadják el. 

A részleteket, illetve a nevezési feltételeket a múlt heti lapszámban kö -
zöltük, valamint a http://festivalborlan.ro/regulament2014.php?lang=en ol da -
lon találhatjak.

Kedden indult a roncsautóprogram
Tizedik alkalommal indította hiva talo -

san útnak a roncsautóprogramot a kör -
nyezetvédelmi minisztérium. A prog ram -
mal segítséget nyújtanak az embereknek,
hogy lecseréljék régi autójukat, és ezzel hoz -
zájáruljanak a környezet- és lég szennye -
zés csökkentéséhez.

A magánszemélyek április 8-tól, keddtől, ke res -
hetik fel a gépkocsiforgalmazókat, hogy kivá laszt -
hassák a számukra legmegfelelőbb új autót, azt kö -
vetően pedig leadhatják nyolcévesnél régebbi gép -
kocsijukat.

Idén összesen 20 ezer elektronikus értékjegyet
biztosít a környezetvédelmi minisztérium, ebből 17
ezret magánszemélyeknek, 3 ezret pedig cégeknek 
és közintézményeknek. A cégek és közintéz mé nyek

számára a roncsautóprogram április 20-án veszi kez -
detét. Egy elektronikus értékjegy (voucher) értéke
6500 lej, a pro gram keretösszege pedig 119 ezer lej.

Újdonság, hogy idéntől már a nyolc éves autó -
kat is le lehet cserélni, míg korábban csak tíz é ves -
nél régebbi járműveket lehetett.

Ugyancsak újítás, hogy az értékjegyeket idén nem
osztják szét a megyék között aszerint, hogy az a dott
megyékben mennyi régi járművet tartanak nyil ván,
az elektronikus értékjegyeket egyenesen a köz pon ti
adatbázisból kapják meg a kedvezményezettek, így
csak a jelentkezési sorrend számít.

A jogi és magánszemélyeknek az autóke res ke -
dőnél kell leadniuk a járműveket, és ugyanott kell
kérniük az értékjegyeket is. Ugyanakkor arra is le -
hetőség nyílik, hogy a saját régi autójukért kapott
értékjegyet másnak adják át gépkocsivásárlásra az
érintettek. (marosvasarhelyi.info)

Identitások
Nyolcadik alkalommal ren dez -

nek kiállítást kortárs nagybányai 
művészek, „Identitások” címmel.

Idén a Gold Plaza Galériájában nyílt
a tárlat, április 10-én, azaz tegnap, 18 ó -
rakor. A 2014-es tematika a társadalmi
bizonytalanság és a félelem.

Kiállítók: Győri Csaba (Nagybánya)
- egyben a kiállítás kurátora -, Mihai
Ciplea (Nagybánya), Ioan Sbârciu (Ko -
lozsvár).

A kiállítás május 10-ig látogatható.

Gyöngyszemek
- Azt mondja a szomszédasszony, az a rihe rongy,

hogy én egy nagy hazug vagyok, pedig életemben még 
soha nem hazudtam senkinek. Édesanyám még kis ko -
romban megtanított arra, hogy hazudni csúnya dolog
- mondta felindultan Nagyné Kisnének.

- Drágám, akkor ez volt az első, ugye? - kérdezte
Kisné, aki nagyon is jól ismerte barátnéját.

***
Szép öregkort ért meg, vélekednek nem egyszer az

öregekről. Szép ifjúságról tudok, hogy mi a szépsége az
öregkornak, még nem tapasztaltam. Talán a jó nyug -
díj, unokák, és egy fiatal feleség.

***
Nagy zseni ez a költő, szinte az ujjából szopja ki a

verseket, hallottam ezt a dicsérő véleményt az egyik
fiatal költőnkről. Aha, most már értem, miért szopja
minden kisgyerek az ujját. Zseni akar lenni.

Vicsai György
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A piac nemcsak adás-vétel helye
Felsőbányának Nagy Lajos király a XIV. szá zad -

ban adományozott vásártartási jogot. A vásárt álta -
lában hétfőn vagy szombaton tartották. Felső bá nyán
és a többi mag yar kisvárosban a főteret még a múlt
század elején is sokan piacnak nevezték.

A XVII-XVIII. században a katolikus templom kö -
rül, majd a templom déli oldala előtt, a szö kő kút nál, 
az országút, a járda mentén kínálták portékáikat a
ko fák és a mesteremberek. A piacot a múlt század -
ban a városházától délre, a Zazar partja melletti  te -
rületre helyezték át.

Ebben az évben, egy enyhe, április eleji hétvégén 
körülbelül egy órát töltöttem városunk heti pia cán. 
Régebben már messziről szekerek zörgését hal lot tam,
napjainkban azoban a szekérzörgést autók mo tor -
jának a zúgása váltotta fel.

A piacon a sokszínű nyüzsgésben, a jellegzetes 
piaci lármában zöldellő salátában, sóskában, hagy -
mában, pirosló retekben, múlt évi mosolygó al má -
ban gyönyörködtem.

Azt tapasztaltam, hogy a heti piac napjainkban is
nemcsak adás-vételnek, hanem roko nok, barátok, is -
merősök találkozásának, szórakozásnak, „pletyka -
fészeknek” a helye.

Vernóczi Erzsike azért is szívesen jár a piac ra,

mert Editke, a kedvenc kofája figyelmesen kiszol gál -
ja, és soha nem  csapta be.

- Editke mindig megkérdi tőlem, hogy vagyok,
férjem, gyermekeim állapotáról is kérdez engem. Úgy
érzem, hogy barátnőkké váltunk - mondta nekem  ré -
gi kedves ismerősöm.

Az általam megkérdezettek elégedettek a ter mé -
kek minőségével és árával. Kozma Julianna és Bre -
zovszki György 1 köteg zöld hagymát 1 lejért, 1 kö -
teg piros retket szintén 1 lejért, Matkó Mária pedig
1 kiló káposztát 2 lejért és 1 kiló fekete retket pedig
2,5 lejért vásárolt.

Kovács Géza Juliannával, a feleségével 55 éve
együtt járnak a piacra. Már nagyon hosszú ideje u -
gyanattól a kofától vásárolják a szükséges zöld sé -
get és gyümölcsöt.

2004 októberében a „kótai” Tar Katáról írtam
egy cikket. A felsőbányaiak „kótaiaknak” nevezték el
a piacunkon hétvégén rendszeresen árusító koltói ős -
termelőket. Kata néni több mint ötven éven át áru sí -
tott piacunkon. Körülbelül fél évszázaddal ezelőtt
zord időben gyalog ment Nagybányára, majd on nan
a „kávédarálónak” becézett gőzmozdonnyal jutott el
Felsőbányára. A többi kofától megtudtam, hogy a
78 éves Kata néni még viszonylag egészségesen jár -

kál, és lelki szemei előtt gyakran megjelenik az a
pult, amelynél hűséges vevőit, például Weisz Zsu zsát,
Kiss Ferit és feleségét és a Slézinger családot szív -
ből jövő mosollyal szolgálta ki.

- Hova tűntek a régi szép idők, amikor sorban
álltak a pultunk előtt, kérdik felsóhajtva a fejkendős
kofák.

Sok nyugdíjas, munkanélküli, alacsony jövedel mű
alkalmazott sovány pénztárcája nem engedi meg, hogy
megvásárolják mindazt, amit szemük-szájuk ki ván.

Szaszarán Judit, akinek a férje felsőbányai, 30 é -
ve Katalinból hozza termékeit városunkba. Azon az
április eleji piaci napon elégedett volt, mert kevés
zöld ségét kellett visszaszállítania falujába.

Tar Erzsébet, aki 24 éve reggel hat órakor, nyá -
ron pedig korábban indul a piacra, keveset árult, de 
ezután is minden hétvégén már nem stráf sze kérrel,
hanem autóval szállítja termékeit a piacunkra.

A 76 éves Incze Margit, aki félévszázada u gyan -
annál a pultnál árusít, szomorúan mutatja nekem
vevőkre váró zöldségeit. A szerény Margitka férje nem -
rég halt meg, fia pedig 30 éves korában gyó gyít ha -
tatlan betegségben hunyt el. Keresztjét türelmesen
viselve addig fog árusítani piacunkon, amíg le nem
veri a lábáról egy betegség.

Az általam megkérdezettek bíznak abban, hogy
u tódaik még a következő évszázadban is a fel ső bá -
nyai piacra fognak járni. (Boczor József)

Kányádi Sándor Ferenc pápánál
Az olasz fővárosba vitte el verseit Kányádi Sándor, aki egyik

mű vét Ferenc pápának is átadta. A Kossuth-díjas költő a költészet
világnapja alkalmából érkezett Rómába, a Római Mag yar Aka -
démia meghívására, hogy előadást tartson.

A neves erdélyi költő és író március 
19-én, az általános pápai kihallgatáson
személyesen is köszönthette Ferenc pá -
pát. Átnyújtotta neki a Dél keresztje a -
latt c. kötetét, amelynek verseit an gol -
ra és spanyolra is lefordították, így a
Szentatya anyanyelvén is elolvashatja
a szülőföldjéről szóló verseket. 

A kötet mindössze három pél dány -
ban készült el Vincze László szent end -
rei papírmerítő és könyvkötő mester mű -
helyében. 

Sándor bácsi nagyon örült a pápá -
val való személyes találkozás lehe tő sé -
gének, hiszen már megválasztása óta
érezte: Ferenc pápa a szegények pá pá -
ja.

A Római Mag yar Akadémián tizen -
két európai költőtársával verseikből ol -
vastak fel eredeti nyelven, kivetített o -
lasz feliratozással.

Az Európai Uniós Nemzetek Kul tu -
rális Intézetének Egyesülete szervezte
költői esten Kányádi mellett Karl Lu bo -
mirski (Ausztria), Jekatyerina Joszi fo -
va (Bulgária), Sa rah Zuhra Lukanic (Hor -
vátország), Ulrike Draesner (Német -

or szág), Tomaso Binga (Olaszország),
Wojciech Bonowicz (Lengyelország), José
Tolentino Mendonca (Portugália), Petr
Borkovec (Cseh Köztársaság), Danie la
Crăsnaru (Románia), Katarína Kuc -
belová (Szlovákia), Dusan Sarotar (Szlo -
vénia), Zingonia Zingone (Spanyol or -
szág) versei hangzottak el.

Kányádi Sándor a Szent Péter téren
tartott szerdai audiencián is részt vett,
és átnyújtotta a Dél keresztje alatt cí mű
versének spanyol fordítását az egy ház -
főnek. (Ezzel a verssel emlékezünk meg
az első oldalon április 11-re, azaz a Ma -
gyar Költészet Napjára. - szerk. megj.)
A költő erről a Római Mag yar Aka dé -
mián a helyi mag yar közös ség gel tar -
tott találkozóján számolt be. A beszél -
getést Cinzia Franchi, a padovai egye -
tem mag yar irodalomtanára ve zet te.

Kányádi kötetlenül beszélt Erdély -
ről, irodalomról, verseiről. Többek kö -
zött elmesélte, hogy az egyik erdélyi
kis faluban sírt emeltek Petőfi Sándor -
nak arra hivatkozva, hogy „ilyen nagy
költőnek mindenhol lehet sírja”, aho -
gyan az ókorban görög földön Homé -

rosszal is történt.
Ugyanakkor a Vatikáni Rádiónak a -

dott interjújában Kányádi Sándor egye -
bek mellett azt mondta: „Csak a jóhi -
szemű kételkedés viszi előbbre a vilá got”.

(A 3szek.ro és a
Vatikáni Rádió anyagai nyomán)

Kányádi Sándor Benedek Elek
kútjánál Budapesten.
(Fotó: Dávid Lajos)

Homokszemcsék a szemben
1.) A brassói RO MAN gyárból az u -

tolsó típusra fejlesztett autóbuszok az
a rab országokban leltek piacra. Ne künk
nem tetszik, mert hazai gyártmány. Saj -
nos így vagyunk lassan mindennel, pe -
dig ha jobban hozzáállnánk, nem lebe -

csülendő árucikkeink védelmében, le -
kö röznénk nem egy esetben azokat a kül -
földi csicsás, márkás cuccokat is.

2.) „Zsírosabb” bukszájú góréink el -
titkolt jövedelmeiket a nagyvilágban
o lyan helyekre mentették titoktartás vé -

gett, mint Gibraltár, An dorra vagy Ber -
muda. Az utóbbi helyen valóban el tün -
tethetik pénzecskéjüket, sőt, hazai vész -
helyzet esetén a Ber muda-há rom szög -
ben még nyomtalanul el is tűnhetnek.

3.) Még mondják egyesek, hogy lus -
ta népség lakik errefelé, pedig hon fi tár -
saink között vannak olyanok, akiknek
a munkatempója felér a Forma 1 ke -
rék cserélőivel. Példa rá az, amikor a
télen az egyik olténiai településen, míg 
a mentőkocsi személyzete a házban volt
a betegnél, addig az üzemanyagot le -
szív ták valakik a rohamkocsi tar tá lyá -
ból. Hogy az UFÓ-k nem, az biztos.

4.) A „konstancai szultán”, Radu Ma -
zăre a télen, míg városa hó alatt „nyö -
gött”, addig őfelsége Svájcban sielt. Na
és, felelte, egy kis szórakozás nekem is 
kell. Szerintem a síléceket nyugodtan
szeretett városában is felköthette volna 
azokban a napokban.

5.) A télnél maradva, hír a te le ví zi -
ós csatornák csillagrendszeréből: „9 mil -
lió eurót fizettek ki hazánkban hóta -
karításra, oda, ahol nincs is út”. Ej, de
fordított helyzet. Ennyi pénzért sok u -
tat lehetett volna tavasszal tatarozni, ha 
időben jobban odafigyelnek. Vagy bi -
zo nyos pénzösszegeket csak így lehet
más útra téríteni?

6.) A királyok hazája vagyunk. Van -
nak cigánykirályaink, manele-ki rálya -
ink, autópálya- és aszfaltkirályaink stb. 
Ez valóban királyi dolog, mert az 1990-
 es években királyt látni egyeseknek fel -
ért a végveszéllyel, mert azonnal párt -
vezéri, országelnöki széket ingadozni
érezte.

Vicsai György

Háború lesz
Az egy hónappal korábban be in -

dult természet az 1944-es eszten -
dőre emlékeztet. Akkor is hatalmas,
gazdag, bő terméssel mentett meg
sokunkat Isten, mert ígérete szerint
az emberiséget nem engedi még egy -
szer elpusztulni az özönvíz óta. Még 
emlékszem az akkori betakarításra.
Kukoricából annyi termett, hogy 2
góré, 3 padlás (parókia, református 
iskola és pince) megtelt.

Jött a front, és édesapánknak tá -
bori lelkészként vissza kellett vonul -
nia, mert a hadsereg kötelékébe tar -
tozott.

1944. október 14-én jött a hír, hogy
az oroszok nagyon gyorsan tör nek
előre, a nőket meggyalázzák, a fér -
fi akat kényszermunkára viszik. Szü -
leim 7 gyermekkel mihez kezdenek?
A Magyarláposon állomásozó had -
se regparancsnok kiutalt számunkra 
egy teherautót, amelyre felpakol tunk,
a tetejére a 7 gyermeket, és elin dul -
tunk. A nagy kaland 5 hónapig tar -
tott, s ezalatt mindenünktől ki- és meg -
fosztottak. Visszaérkeztünk a nagy 
semmibe. Istenem, mi lesz velünk? -
búsultunk, de édesanyám erős hite
bátorított: Ne féljetek! 1946-ban meg -
született a 8. gyermek, és mind fel -
nőttünk, mert hitünk megtartott.

Ma talán még erősebb hitre van
és lesz szükség. Só, petróleum, gyu -
fa legyen.

Szilágyi Béla



2014. április 11.KULTÚR-TÁJ

 ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (4.)
- folytatás az előző lapszámból -

 Nagyon szép volt az idő, úgy tűnt,
hogy arany fényben ragyog az egész vi -
lág. Hangáék jól megfigyeltek minden
elsuhanó épületet, amit tudtak, minden
feliratot elolvastak, örültek a tiszta asz -
faltos utaknak, a mag yar feliratoknak.

- Szép ez az anyaország, az enyém
is! Igen. Még akkor is, ha más nyelvű -
ek a papírjaink! - mondta ki Hanga han -
gosan, amit gondolt.

A söfőr mosolygott:
- Igen, de most tegyétek maga to kat,

hogy mélyen alusztok, jön a határ, jobb 
lesz így.

  Annyira színlelték az alvást, hogy
valóban elaludtak, jóval Bécs után éb -
redtek fel, már hegyek voltak körben és
sötét. Miután benzint vett, a söfőr fél -
re húzott, ültében hátra dőlt:

- Alszok egy órát - jelentette ki.
Hanga meg Andráska pedig vették

az útravalót, s leültek egy padra enni.
Az éjszakát sok lámpa  tette világossá,
a rengeteg kocsi, ami éjjel is közle ke -
dett, az áruval teli hatalmas fényes ki -
rakatok. Sokáig csendben voltak, le nyű -
gözte őket a sok újdonság.

- Honnan van egyeseknek ennyi vi -
lágosságuk, fényük? - kérdezte And ris -
ka, de Hanga nem tudta a választ, hir te -
len haragudni kezdett a mások fényére, 
vállat vont.

- Legyenek vele boldogok, nekem
jobb lenne otthon, a kemence tüzénél
kenyeret sütni... - sóhajtotta, s csak azért
nem sírt, hogy a szegény árva gyer me -
ket ne kese rítse...

Miután a söfőr kipihente magát, in -
dultak tovább. Mire a német határhoz
értek, már reggeli világosságban pom -
páztak a hegyek. Hangának feltűnt, hogy
minden sötétebb zöld, hidegebb, vize -
sebb, hatalmasabb. Az emeletes falusi
házak nagyon messze épültek egy más -

tól, kerítés sehol. Olyan tanyavilág. Itt
laknak a friccek. Itt lesznek ők biz ton -
ságban? Megrázkódott. Sóhajtott. Na pok
óta egyre többet sóhajtott, és csak men -
tek, mentek..., de jó lenne már megér -
kezni. Hová? Akkor jött rá, hogy tulaj -
donképpen nincs is célja, csak mások
segítségével, az anyósa pénzével uta zik
az idegenbe.

Egy mellékútra tértek, megint ka nya -
rogtak keveset, végül megálltak egy tó
mellett. A tiszta vízű tó partján pad állt, 
körben virágok, bokrok, messzebb egy 
nagy ház. A söfőr a padra tette Hanga
hátizsákját:

- Itt várjatok, megyek szólok a há -
zi aknak.

Alig ültek a padra, már futott felé -
jük egy nagy fekete kutya, először mor -
gott, de kevés szaglásás után helyet fog -
lalt Andriska mellett. Végül a legényke 
térdére tette fejét.

- A német kutyákkal már nincs baj,
téged azok is szeretnek - mondta Han -
ga. - Drága kis táltosom..., de büszke len -
ne rád nagyapád! De hallgass a tu do -

mányoddal, mert itt is bajba kerü lünk!
Visszajött a söfőr, de sietett is a ko -

csihoz, menet közben elhadarta:
- Baleset volt, az em ber meghalt, a

fiúk fekszik, egy év múlva jövök a fi -
ze tésért. Sziasztok!

Indított, ment, és ők megint ott ma -
radtak a kipufogógázban. Hanga úgy
é rezte, hogy fejbe verték. Nem tudott
még nyelni sem, de akkor megjelent az
úton egy feléjük siető asszony, úgy né -
zett ki majdnem, mint az anyósa. Rövid,
ősz haj, barátságos tekintet, előtte kö -
tény, lábán gumicsizma. Már messzi -
ről nyújtotta a kezét, kezet fogott Han -
gával, meg is ölelte, közben beszélt, de
akármit mondott is, nem értették. Ma -
gára mutatott:

- Helga, ich Helga.
Ezt már értették. Hanga is magára

mutatott:
- Hanga, ich Hanga.
Kacagtak Helga, Hanga. Helga Han -

ga, ismételték egymás nevét. A H betű
már közös volt bennük.

- folytatás a következő lapszámban -

Péter Károly jegyzete:

Ősi föld, ősi nyelv
A legnagyobb sikert akkor érték el, amikor a családfőből domn lett, Bö zsi -

kéből pedig doamnă, azaz igazi úrinő. Mindez egyik napról a másikra történt,
ötvenöt évvel ezelőtt,  miután felköltöztek Nagybányára.

Mára már oda jutottak, hogy elfelejtették mi a puliszka: ma már mămă li gat
esznek, azt is csak nagy ritkán, mert közben paraszteledelt lenézők lettek, iga -
zi városlakók.

Ötvenhárom évvel ezelőtt még megkeresztelték gyereküket, de az unoká ju -
kat ma már botezálják: ha jól értettem, Răzvan lesz a neve.

Nemrég kapták vissza a szüleiktől erőszakkal elvett földet. Most éppen în -
tabulalják, nem pedig telekkönyvezik, mint régen. Sokba kerül az utánajárás,
panaszkodnak, de az ősi földet nem hagyják, renuncálni róla nem akarnak.
Jól is teszik. És az ősi nyelvvel mi lesz? Arról lassan-lassan lemondanak?

Háló-klub Nagybányán –
a beszédtanulásról

Ismét betévedtem a Háló-klubba. Igaz, nem véletlenül. Ezennel
a nagybányai Krisztus Király-templom Don Bosco Közösségi há -
zában tartották, március 26-án.

A hirdetést látva csak annyit je gyez -
tem meg, hogy logopédus az előadó.
Nevét nem jegyeztem meg, de az e lő -
adás címe kíváncsivá tett. Elérkezett az 
előadás napja, mivel ismertem a hely -
színt, a Krisztus Király templomig nem
jelentett gondot elmenni. Csak ott szem -
besültem azzal a ténnyel, hogy nem tu -
dom, hol kell bemenni a közösségi ház -
ba, igaz mostanában ritkábban járok o -
da, és a közösségi ház is új. Szép szám -
ban gyűltünk össze, mintegy har minc -
an voltunk. Voltak fiatal anyukák, akik 
gyerekeikkel együtt érkeztek. 

Az előadó Mazalik Éva logopédus
volt, előadásának címe pedig „Beszéd -
problémák gyermek- és felnőtt kor ban”.
Előadásában kitért a beszéd fejlő dé sé -
re, születésünk pillanatától egészen fel -

nőttkorig, öregkorig. Most tudtam meg,
hogy az újszülött gyermek sírása is már
a beszéd kezdete. Majd bemutatta a be -
széd fejlődési szakaszait, a gőgi csélés -
től a beszéd teljes kialakulásáig. A be -
széd kialakulásában szerepe van az i -
deg rendszernek, a hallásnak és legfő kép -
pen a szeretetnek, a másik elfoga dá sá -
nak, a környezetnek. Az előadás során
példaként mesélt néhány kirívó esetről,
ami során azt emelte ki, hogy a szere -
tet, a gyengédség milyen csodákat tud
tenni a gyermek beszédének fejlő dé sé -
ben. Napjainkban sokszor hallom, hogy
a mai gyermekeknél nagyon gyakori a
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Most
megtudtam, hogy mindez tulaj donkép -
pen valamilyen apró agykárosodásnak
az eredménye.

Az előadást követően Gál Rozália a 
Szeretetszolgálat csoport működését mu -
tatta be. Főbb tevékenységi területük
az Állo más negyedi hajléktalanok, va -
lamint a szegények felkarolása.

Nem utolsó sorban a jelenlévőkkel

közösen elhatároztuk, hogy május 1-jén
kirándulni megyünk, ahova mindenkit
szeretettel várunk.

Siklódi Olga bogozó, 

Szent József plébánia

Nőileg: bemutatták az első erdélyi női magazint
Bemutatkozott a Nőileg, az első erdélyi mag yar nyelvű női magazin. Az er -

délyi nőkről szóló havilap tízezer pél dány ban jelenik meg. 
Hétfőtől kilenc megyében (Hargita, Kovászna, Ma -

ros, Kolozs, Szatmár, Temes, Bihar, Arad, Brassó) lesz 
kapható a mag yar lapokat kínáló újságárusoknál. 

Sebestyén Kinga, a Nőileg magazin felelős kiadója
elmondta: megérett az idő arra, hogy Erdélyben egy o -
lyan lap jelenjen meg, amely itthoni témákat, értékeket
mutat be, dolgoz fel. 

A független havilap szerkesztőségi tagjai közismert
erdélyi újságírók. A teljesen saját, minőségi tarta lom -
mal jelentkező magazint Székelyudvarhelyen nyom -
tatják, kiadója a Magazin Line Kft. 

A Nőileg hivatalos bemutatóját a székelyudvarhelyi 
Gondűző Étteremben tartották, ahol Tóth Kati és ze ne -
kara is fellépett. (közlemény)
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A baromfiudvarba telje sít -
mény ösztönző gazdasági szak -
ember érkezik. A fickó össze -
hívja a tyúkokat. Kinyitja a tás -
káját, és kivesz belőle egy strucc -
tojást.

- Nem akarlak kritizálni ben -
neteket, de nem árt, ha lát já tok,
mire képes a külföldi konku -
rencia!

***
- Egyszer olyan éhes vol -

tam - meséli egy felfedező a
barátjának -, hogy megettem a
papagájomat.

- Milyen íze volt?

- Mint a pulykáé, a vadli -
báé vagy a bíbicé. Az a papa -
gáj bármit tudott utánozni.

***
A medve, a róka és a nyu -

szika kártyáznak az erdő szé -
lén. Megszólal a medve:

- Ha még egyszer észre ve -
szem, hogy valaki csalni pró -
bál, beverem a vörös pofáját!

***
- Mikor peches a méh? 
- Ha allergiás a virágporra.

***
A kis béka elmegy a jós nő -

höz. A jósnő azt mondja:
- Hamarosan találkozni fogsz

egy nagyon szép lánnyal, aki
majd mindent tudni akar rólad.

- Valóban? És ugye egy par -
tin fogunk találkozni? - kér de -
zi a béka.

- Nem, biológia órán.

***
A medvecsaládnál össze jö -

vetel van. Az anyamedve meg -
szólal:

- Kisfiam, még be sem mu -
tatkoztál a vendégeknek.

- Bocs!
***

Fiatal tyúkokat árulnak a pi -
acon. Valaki megkérdezi:

- Eladja a kakast is?
- Nem, a kakas nem eladó.
- Akkor miért hozta ki a pi -

acra?
- Nélküle nem jöttek volna 

a tyúkok.
***

Az egér összeházasodik az
elefánttal, de a nászéjszaka e lőtt
közvetlenül az elefánt szív ro -
hamban meghal. Mire az egér -
ke így szól:

- Na, süsd meg, még nem is
szeretkeztünk egy jót, most meg
életem végéig áshatom a sí ro dat!

***

A kis csiga kérleli a ma má ját :
- Hadd szaladjak át az út -

testen!
- Most nem lehet! Két óra

múlva jön a busz.

***
- Szia, kígyó! Bocs, hogy

múltkor csúfoltalak, amiért nincs
lábad...

- Semmi baj!
- Biztos?
- Persze!
- Akkor kezet rá!

***
Egy meztelen és egy házá -

tól megfosztott éticsiga talál -
ko zik az országúton.

- Mi az, haver, te is nudista 
lettél? - kérdezi a meztelen.

- Á, dehogy, válófélben va -
gyok! - feleli a másik.

***
Kukacfiú a kukaclánynak:
- Ha nem leszel a fe lesé gem,

egy csirke elé vetem ma gam!
***

- Miért vannak olyan so kan
a hangyák?

- Mert még nem találtak fel
olyan kicsi gumióvszert.

***

Cinkék ücsörögnek a faá gon. 
A cinkefiú kétségbeesve a pár -
jának:

- Higgy nekem, én nem va -
gyok nős! Ezt a gyűrűt a ma -
dártani intézetben húzták rám.

***
- Mikor van a tyúkon a leg -

több toll?
- Amikor a kakas rajta van.

***
- Mi a „müz-müz”?
- Méhecske hátramenet ben.

***

Két veréb beszélget a ló ver -
senypálya mellett.

- Miből él maga?
- Tudja, van itt egy szem fel -

szedő vállalkozásom.

***
A tehén nézi az arénában a

bikát, majd ellágyultan így szól 
társaihoz:

- Nézzétek, milyen intelli -
gens! Csak a fejével dolgozik.

***

A fókafiú udvarol a fóka lány -
nak, de az erősen kéreti ma gát.

- Ez nem igaz! - dühöng a
fókafiú. - Rajta vagyunk a ki -
halófélben levő állatok listá ján, 
ez meg itt kéreti magát!

***
Egy hernyó megkérdezi a ma -

májától:
- Anya! Lejöttem a fáról.

Most már én is em ber vagyok?

Egy EU-disznó naplójából
Ma fél nyolckor keltem, akkor ébresztett a steril ruhában

érkező gondozó, valamilyen Lajos. Felhúzta a redőnyt és be -
kapcsolta a klímát, mert a termopán ablakon át is érezni a nap
melegét. Megbökdöstem az orrommal, ebből tudta, hogy be
kell kapcsolnia a CD-lejátszómat, amiben még estéről bent ma -
radt a Rómeó és Júlia zenéjének nagyzenekari feldolgozása.
Imádok erre a zenére vakarózni.

Ezután Lajos behozta a zsúrkocsin a tápos zsákot, és elém
borított vagy 8 kilót, melléje pedig Pí-vizet adott. Reggeli u -
tán egy kicsit ledőltem, majd ebédre ébredtem. Lajos szagos
mügét hozott be, ami mellé tejporral sűrített vizet ittam. La -
jos a Kärcher takarítógéppel kimosta az ólam alját, és habos
szivaccsal lemosta habtestem, és befújt a kedvenc Azzaro par -
fűmömmel. Ezután a sarokból elővettem a lasztit, és egyé rin -
tőztem vagy másfél órát, utána a lelógó lánccal játszottam még
egy kicsit. Vacsorára forrázott csalánt és főtt kukoricát kap -
tam, valamint héjában főtt krumplit. Este bekapcsoltam a DVD- t, 
és megnéztem a Futrinka utcát. Hogy milyen jó fej ez a Ma -
nócska, csak kár, hogy fekete-fehér volt a film, és monóban
szólt.

Holnap megyünk valahova teherkocsival, valami olyasmit 
mondott Lajos, hogy jó, bizsergető érzés lesz...

A tücsök és
a hangya

Találkozik a tücsök és a
hangya.

- Hogy vagy, hangya? -
kér dezi a tücsök.

- Köszönöm! Dolgo zom,
gyűjtögetek, mert nemso ká -
ra itt a tél, és kell az enni va -
ló az én népes csalá dom nak. 
És te?

- Egész jól. Csináltam né -
hány jó bizniszt, egész este
muzsikálok a nyugatiaknak, 
most vettem belőle egy Ladát.

- Nem lesz ennek jó vége 
- rázza a fejét a hangya. - Mi
lesz, ha jön a tél?

Nemsokára újra talál koz -
nak. A tücsök egy vadonatúj 
Mercedessel áll meg a gyűj -
tö gető hangya előtt.

- Hogy vagy?
- Köszönöm. Gyűjtö ge tek

télire. Hát te?
- Van egy új Mercim, te -

le vagyok csajokkal, elze nél -
getek. Most indulok egy nyu -
gati turnéra.

- És Párizsba is elmész?
- El én..
- Akkor, kérlek, keresd 

meg La Fontaine sírját, és a 
nevemben köpd le...
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Teleki Napok 2014: „Aranyfészek, aranymadár”

Székely pajzánságok
és egyéb cifra történetek 
Sokan vannak ma, akik szívesen énekelnek színpadon nép da lo kat,

de egyre kevesebben vannak, akik gyermekkortól természetes for -
mában, a legnemesebb anyanyelvként sajátították el azok sa já tos
kifejezésmódját. A bukovinai székely Sebestyén István e keve sek közül 
való. Ráadásul nem csak énekelni tud szépen az And rás falváról
elszármazott, végül Kakasdra került bukovinai székelyek
leszármazottja, hanem kiváló mesemondó is!

Pedig gyermekkorában az ő szülei
generációjának nem sok örömben volt
része. S hogy hogyan kerültek a szé ke -
lyek Bukovinába és onnan a Dunán túl -
ra? Úgy, hogy Mária Terézia uralko -
dá sa alatt az osztrákok erőszakos ha tár -
őr ség szervezése el len felszólaló sza -
bad székelyek tiltakozását az osztrák
kato naság vérengzéssel torolta meg. A
szé kelyek a további vérengzés elől tö -
me gével menekültek ki előbb Mold vá -
ba, majd Bukovinába, ahol letele ped tek,
és öt új falut alapítottak.

Bő kétszáz év múlva a népesség egy 
részét a mag yar állam az Al-Duna mel -
lé telepítette, végleges Magyar ország ra
telepítésükre pedig 1940-ben került sor.
Alig telepedtek le azonban Bácskában, 
az új otthon helyszínét is elérte a má so -
dik világháború, így onnan tovább küld -
ték őket a Dunántúlra. Nem könnyen
hagyták el saját javaikat, főleg pedig
nehéz szívvel foglalták el a kitelepített
németek, horvátok házait. Mindezeket

politikailag nehéz, beszolgáltatásokkal 
terhes hazai viszonyok nehezítették. A
nehéz időkön átsegítette őket hitük, tisz -
tességük, a hagyományok tisztelete és
az éneklés. Erőt adtak a gyöngy szem -
nek beillő, dallamban, szövegben egy a -
ránt veretes keservesek, az istenes éne -
kek, a vidámságot sugalló kedves tánc -
dallamok, a nehéz helyzetet sokféle ön -
iróniával megoldó, bőséges humorral
megáldott mesék, és egyéb történetek,
melyeket Sebestyén István hagyomány 
iránti fogékonysága máig megőrzött. S 
bár valóban egyre fogy az idős gene rá -
ció, amely még az eredeti bukovinai szé -
kely nyelvjárást, dallamvilágot, élet for -
mát és gondolkodásmódot hozta magá -
val, Sebestyén István ma már tudatosan 
vállalja a hagyomány őrzését, népdal,
népmese, népi színjáték, viselet megis -
mertetését és továbbadását.” (TMH)

Sebestyén István pajzán meséivel
MÁJUS 10-én lép fel Nagybányán,
az idei Teleki Napok keretében!

TELEKI ÖSZTÖNDÍJ

Május 1-ig várjuk a felajánlásokat
Tizenkettedik alkalommal kerül

kiosztásra 2014-ben a Teleki- ösz tön díj.
Az elismerést 2003-ban nyúj tot tuk át
először, tanulmányi e redmé nyeik te -
kin tetében és az iskolán kí vüli kö zös -
sé gi szerepvállalásban is é lenjáró IX- XII.
osztá lyos diákoknak.

Az azóta folyamatosan működő tá -
mogatási pro gram anyagi hátterét – a -
melynek keretében a nagybányai és
Nagybánya-környéki első (illet ve e -
lő ké szítő) osztályosok is rendsze res 
könyv ajándékban részesültek –
2005- től a nagybányai mag yar kö zös -
ség bizto sítja. Vállalkozóknak, po liti -
ku soknak, ön kormányzati tiszt ség vi -
selőknek, magáncé geknek és egyház -

községeknek, ne ves és név te len jóa ka -
róknak köszönhető, hogy az elmúlt év -
ekben minden tavasszal mara dékta la -
nul átnyújthattuk az ösz töndíjakat, és
minden februárban el ső osztályo sa ink
is megkaphatták könyvajándékaikat.

Hogy idén is kioszthassuk a tá mo -
gatást, továbbra is szükség van mind -
annyiunk segítségére. Kérjük, legké -
sőbb 2014. május 1-ig je lez zék tá mo -
gatási szándékukat és a fel ajánlott ösz -
szeget személyesen, vagy a Ház telefon -
számain. Az ösztön dí jak átadására az 
idei Teleki Napok keretében, május
8-11. között kerül sor.

Segítsenek, hogy segíthessünk!

Pályázati kiírás 2014
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma esztendőről-esztendőre ösz tön díj -

jal igyekszik felhívni a figyelmet a legkiválóbb nagybányai középiskolás
diákokra. A kiemelt összegű egyszeri tanulmányi-közéleti ösztöndíjat – a
nagybányai mag yar közösség támogatásának köszönhetően – ezúttal is
olyan IX-XII. osztályos diákoknak kívánjuk átnyújtani, akik a 2013/2014-es
tanév élenjáró diákjai voltak és nem csak tanulmányi eredményeiket il -
le tően, hanem az iskolán kívüli közösségi szerepvállalásaik tekintetében
is pél dát mutattak. Az ösztöndíj elnyerésére a nagybányai Németh László
Gim náziumban mag yar nyelven tanuló diákok nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar Házban, vagy letölthető
a telekihaz.erdely.org honlapról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki és rö -
viden az osztályfőnök, valamint az iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyázatokat a Ház irodájában kell leadni, április 30., szerda este 20 óráig!

Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadhatunk el. (TMH)

Teleki Napok 2014: „Tudod, hogy nincs bocsánat”

HOBO József At tila estje
NAGYBÁNYÁN

Május 9-én este Földes László Hobo lesz az idei Teleki Napok
vendége, aki hoss zú évek óta sikeresen futó József At tila estjét adja
elő,  melynek címe „Tudod, hogy nincs bocsánat.”

Földes László ezt az előadását 2005-
 ben mutatta be az Új Színházban, Vid -
nyánszky At tila rendezésében. Hobo így
vall József Attiláról: „Verseit úgy olva -
som, mint szent könyveket, és néha mint -
ha a saját gondolataimat látnám leír va.”
A műsorban 34 vers hangzik el, me -
lyek zenéjét Hárs Viktor, Márta István
és Nagy Szabolcs szerezték. „Az elő a -
dás nak az a célja, hogy bevonja és to -
vább gondolkodásra késztesse a nézőt”
– fogalmazta meg Hobo.

A mag yar blues és a Hobo Blues

Band megalapítója több évtizede a ma -
g yar zenei élet egyik meghatározó i -
konja. Gazdag életutat és nagy sike re -
ket tudhat maga mögött. Előadóestjein
nagy költők és művészek műveinek sa -
játos megidézésével varázsolja el kö -
zön ségét. Mind a mai napig nagy siker
Villon-, Faludy- és József At tila-estje, de
szintén nagy elismerés övezi a Vla gyi -
mir Viszockijt és a Jim Morrisont meg -
i déző műsorát is.

2010-ben Fonogram Életműdíjat ka -
pott. (TMH)

Az 1848. március 15-i pesti ese -
ményekről, a sajtószabadság életbe -
léptetéséről és a független mag yar
kormány megalakulásáról szóló hí -
rek, gyorspostán keresztül, március 
21-én érkeztek Nagybányára. Más -
nap a városi tanács közgyűlésén
elhatározták, hogy ezen örvendetes 
hírek közzététele érdekében már -
cius 23-án a városban nyilvános
gyűlést tartanak, melyen most már
a közteher-viselés elfogadásáról és
a jobbágyi kötöttségek megszün te -
té séről is értesítik a nagyszámú je -
lenlévőt. Az ekkor 8020 fős város a
közzétett híreket kitűnő lelkese dés -
sel fogadta. A városházára kitűzték
a nemzeti lobogót és az egész vá -
ros ban fényes ünnepséget ren dez -
tek. A pesti ifjúság 12 pontos kö ve -
telését magukénak vallották, Kos suth
Lajost, érdemei elismeréseként a
város díszpolgárává választották s

erről az országos főbb tisztségeket
és közösségeket átiratban értesí tet -
ték. A közbiztonság megőrzése érde -
kében a városban is megindul a
magát előbb még polgárőrségnek
nevező nemzetőrség szervezése...

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

***

MEGJELENIK hamarosan,
a Teleki Társaság kiadásában,

AZ IDEI TELEKI NAPOKRA!



Tíz százalékkal csökkent
a koraszülések száma
A dohányzást korlátozó törvények

bevezetése után 10 százalékkal csök -
kent a koraszülések és a súlyos gyer -
mekkori asztmás rohamok száma - ál la -
pította meg egy nagyszabású nem zet -
közi kutatás. A kutatócsoport Észak-
 Amerikában és Európában készült 11
korábbi tanulmány adatait elemezte -
idézte a BBC hírportálja a The Lan cet
brit orvosi hetilapban ismertetett kuta -
tást. Ez az egyik első, nagyszabású
mun ka, mely a dohányzásellenes tör -
vé nyek gyermeki egészségre gyako -
rolt hatásait vizsgálta. Az intézmények 
és nyilvános, közforgalmú helyek - mun -
kahelyek, bárok, kávézók, étter mek -
füstmentességéről már korábban bizo -
nyí tották, hogy védi a felnőtteket a
passzív dohányzás veszélyeitől. Ebben 
a tanulmányban a skót Ed in burgh-i
Egyetem, a hol land Maastrichti Egye -
tem, a belga Hasselt Egyetem és az
amerikai Har vard orvosi karának tu dó -
sai több mint 2,5 millió szülést és csak -
nem 250 ezer, gyermekkori asztma
miatti kórházi kezelés adatait vizs gál -
ták meg. A dohányzás törvényi korlá to -
zása óta a korukhoz képest nagyon kis
súllyal született babák száma is öt szá -
zalékkal csökkent. A szerzők sze rint le -
hetséges, hogy a füstmentesség a gyer -
mekek egészségének további ja vu lá sá -
hoz vezet. Egy korábbi tanul mány alap -
ján a világon a gyermekek 40 száza lé -
kát veszélyezteti a rend sze res passzív
dohányzás, amelyről ki mu tatták, hogy
légúti betegségeket okoz hat, illetve aszt -
marohamot válthat ki ná luk. Egy friss

európai kutatás arra is fényt derített,
hogy a passzív dohány zás a gyer me -
kek nél az artériák falának megvasta go -
dásához vezet, ez pedig nö veli a ké sőb -
bi szívroham és az agy vérzés kocká za -
tát. A kutatók szerint a gyermekek kü -
lö nösen érzékenyek a passzív dohány -
zásra, mert tüdejük és immunrend sze -
rük még fejlődésben van. Jelenleg a vi -
lág lakosságának 16 szá zalékát óvják a 
dohányzást korlátozó törvények. (mti)

Megtalálták a Szent
Grált - állítja két tudós
A spanyolországi Léonban, a Szent

Izidor-bazilikában hosszú ideje látható 
díszes kehely a Szent Grál, amelyből a
legendák szerint Jézus az utolsó va cso -
rán ivott és amelybe Arimathiai József
felfogta a vérét a keresztre feszítés után 
– állítja két tudós. Az ereklye körüli
felhajtás miatt a székesegyház vissza -
vonta kiállításáról a kupát. A kelyhet,
amelyről a jeruzsálemi keresztény kö -
zösségek a 4-5. század óta úgy tartják,
hogy az az utolsó vacsoráról szár ma -
zik, az 1050-es évek óta őrzi a Szent
Izi dor-bazilika és mítosszá vált az év -
századok folyamán – mondta Marga -
rita Torres, a Léoni Egyetem közép -
kori történelemmel foglalkozó tanára,
a kutatás egyik résztvevője. Az arany -
nyal és drágakövekkel díszített erek -
lyé ről mindeddig úgy vélték, hogy
Kasztília 1037 és 1065 közötti ki rá -
lyának, I. (Nagy) Ferdinándnak a lá -
nyáé, Urracáé volt. A kairói Azhar
Egye tem könyvtárában 2011-ben fel -
fe dezett két pergamen, valamint a Tor -
res és kollegája, José Miguel Ortega
del Rio művészettörténész hároméves
kutatása Jeruzsálemig és arra az ered -
ményre vezetett, hogy a kasztíliai her -
cegnő kupája valójában az, amelyből
Jézus ivott az utolsó vacsorán. Mar ga -
rita Torres szerint a kehelynek csak a
dí szítés alatti alsó része, egy achátból
készült római kupa a legendás ereklye,
amely hét évszázadon át pihent a Szent 
Sír-templomban Jeruzsálemben, aztán
pedig egy arab emír a béke jeleként fel -

ajánlotta Ferdinándnak, kora egyik leg -
hatalmasabb keresztény uralkodójának 
az Ibériai-félszigeten. A történészek a
napokban mutatták be a témában A
Grálok királya címmel megjelent köny -
vüket, azóta az érdeklődők elárasz tot -
ták a bazilika múzeumát, ahol a kehely
látható. A tárgyat ezt követően vissza -
vonták a kiállításról, a múzeum igaz -
gatója szerint azért, hogy megfelelő
he lyet találjanak neki. Margarita Tor -
res és José Miguel Ortega del Rio sze -
rint csak Európában hozzávetőleg két -
száz olyan kupa van, amely a Szent
Grál lehet. Könyvükben a történészek
többnek is cáfolták az eredetiségét.
Hangoztatják ugyanakkor, hogy az
egyip tomi pergamentekercsekben fog -
laltak illenek a léoni kehelyre. (mti)

Bionikus olimpiát szervez 
Svájc 2016-ban

Bionikus olimpiát, vagyis Cybath -
lont rendeznek 2016 októberében Svájc -
ban. A rendezvényen olyan verseny is
lesz, ahol a résztvevők agyhullá maik -
kal mozgatják majd az avatárjukat.

Művégtagot és exoszkeletont, azaz
mesterséges külső vázat viselő részt ve -
vőknek is lesznek futamok – adta hírül
a BBC. A Svájci Nemzeti Kompeten -
ciakutató Központ reméli, hogy a ren -
dezvény felkelti az érdeklődést az em -
beri teljesítményt növelő technológiák
iránt. Az agy és a számítógép össze köt -
tetését használó versenyt olyan részt -
vevőknek írják ki, akik nyaktól lefelé
nem képesek önálló mozgásra. Ők az
avatárjukat mozgatják majd egy szá -
mí tógépes játékban egy fejhallgató út -
ján, amely az agyat a géppel köti össze. 
Végtagprotézist, exoszkeletont viselők -
nek, valamint kerekes székeseknek is
lesz futam. Minden számban két érmet
osztanak ki, egyet a “pilótának”, egy
má sikat az eszközt fejlesztő társa ság -
nak. A mod ern technika bemutatásán
túl a másik cél, hogy olyan emberek is
versenyezhessenek, akik korábban ezt
sosem tehették. Itt olyan technológiák
segítségét is igénybe vehetik az indu -
lók, amelyeket a paralimpián nem en -
gedélyeznek – mondta Rob ert Riener,
az esemény szervezője, a Svájci Egye -
tem kutatója. (mti)

Mo liere a házasságról
VÍZSZINTES: 1. “A házas ság -

ban, mint ...” (Moliére). 13. Időmérő
szerkezet. 14. Szodoma “sorstársa”.
15. Hiszen (nép.). 16. Pótmama. 18.
Az utcára hajít. 19. Tüzet éleszt. 20.
Ady Endre egyik álneve. 21. ... de Ja -
neiro; brazil nagyváros. 23. Omszk fo -
lyója. 24. Haiti NOB-jele. 25. Egymás
után mond. 27. Szigetlakó nép. 28.
Tartályhajó. 30. Erő rejlik benne. 31.
A virág pártáját alkotó levelek egyike.
33. ... kezekkel! (Glad stone). 34. Jerry
társa. 35. Motorkerékpár-márka. 36. A
kakas dísze. 38. Veremszélek! 40. Ma -
g yar kártyajáték. 43. Sakkjátszma. 45.
Bevitet! 47. Rakás. 49. Nézd, csak! 50. 
Akváriumban lubickol. 52. Kipling
egyik kígyója. 54. Díszes épület. 56.
Londoni képtár. 57. Uralkodik a ki -
rály. 59. Lóerő (röv.). 60. Rossz ta -
nácsadó. 61. Évszak. 62. ... Derek; film -
színésznő. 63. Bálna. 64. Kicsinyítő

képző. 65. Búzadara. 67. Az első bű -
vös négyzet ötödik szava. 69. A katód
párja. 71. Athéni sportklub. 72. Várat -
lanul megtámad. 74. Karéjbelső! 75.
Faggatás.

FÜGGŐLEGES: 1. Megváltoztat. 
2. Lelkesedéssel beszélő. 3. Novi ...;
Újvidék. 4. Két gramm! 5. ... Ono; John
Lennon özvegye. 6. Hármat ré mít! 7.
Göndörré tesz. 8. Halogén elem. 9. Er -
bium és bór vj. 10. Napszak! 11. Ki -
kericsféle virág. 12. Belga, zambiai és
olasz gkj. 17. Vörösmarty eposza. 19.
... Ma rino; európai törpeállam. 22. Il -
jusin gépe. 24. Operaénekesnő (Júlia).
26. Az örök város. 27. Lekvár. 28.
Buddhista templom díszkapuja. 29.
Egyetemes érvényű törvényszerűség.
31. Hangot ad, beszédre emelkedik.
32. Mod ern zenei irányzat. 35. Kóros
folyadékot a szervezetből elvezet. 37.
A végére hajt! 39. A gondolat be fe je -
ző része.41. A málha része! 42. Costa
del ...; a Földközi-tenger partvidéke
Andalúzia területén. 44. A juhar népies 
neve. 46. Csillog a feje! 48. “Kok té -
los” orosz politikus. 51. Benini hegy.
53. A románt követő művészeti irány -
zat. 55. Magad. 56. Indiai autómárka.
58. Szemlél. 60. Kezd helyezkedni!
62. Svéd teniszező volt (Björn). 63.
Nem játszik tisztességesen. 66. ...
River; amerikai folyó. 67. A tetejére.
68. Norvég rockegyüttes. 70. ... King
Cole; amerikai dzsesszzenész. 72.
Belső részek! 73. Nyílvégek!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Már nem Ukrajnáé a legrövidebb villamos-
és leghosszabb trolivonal a világon

A Krím Oroszországhoz csatolásával Ukrajna több rekordot is el veszített.
A világ leghosszabb trolijárata a Szimferopol-Jalta útvonalon közlekedik. A
trolibuszok 85 kilométert tesznek meg az 1961 júniusában átadott vonalon.

Ugyancsak a félszigeten járnak a világ legrégebben üzemelő trolibuszai, a
fenntartó Krímtrolibusz vállalatot 2010-ben be is jegyezték a Guinness- re -
kordok könyvbe. A legtöbb buszt a Skoda cég gyártotta még a hetvenes évek -
ben, és 2010-ben a járműparkban levő 287 troli átlagéletkora 25,7 év volt, mi -
közben a gyártó eredetileg max i mum 14 éves élettartamot jelölt meg . Európa leg -
hatalmasabb asztrofizikai obszervatóriuma a Bahcsiszeráji já rás ban, Naucs -
nij település mellett található. Az első teleszkópot 1949-ben ál lították fel az
állomáson, amelynek kutatói azóta több mint 850 aszteriodát fe deztek fel. 

A Krímben épült fel és üzemel a világ leghatalmasabb naperőműve. Az Ac -
tiv So lar osztrák vállalat 2011 végén fejezte be a 105,56 mega watt össztel je -
sít ményű, napenergiával működő erőművet Kljucsi falu közelében, leköröz -
ve a korábbi rekordert, a kanadai Sarnia naperőműtelepet (97,5 mega watt).

A félszigeten működik a világ egyetlen falusi villamosa, amely egyben a
vi lág legrövidebb ilyen vonala. A mindössze 1480 méter hosszú vonalat 26 év -
vel ezelőtt fektették le a Jevpatorija üdülőváros közeli Molocsne településen.
A villamost egy helyi panzió megrendelésére, az ott üdülők szállítására lé te -
sítették, de bárki használhatja, így teljes értékű tömegközlekedési eszköz.

Ugyancsak a Krím dicsekedhet Európa leghosszabb, ívelt (nem egyenes)
hídjával, a Hurzuf híddal. A Krímben van Európa leghosszabb földgátja is, a
“szimferopoli tenger nek” is nevezett hatalmas víztározónál - olvasható a
Szobityija Kríma című újság összeállításában. (mti)
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A leghíresebb női
feltalálók és találmányaik

Ha feltalálókról van szó, többnyire férfiak jutnak eszünkbe, pedig
jó néhány olyan innováció kötődik nők nevéhez, amik nélkül ma már
nehezen tudjuk elképzelni az életünket.

Jo se phine Cochrane –
Mosogatógép

Az ohiói háziasszony meglehetős jó -
módban élt, így nagyon valószínű, hogy
soha életében nem mosogatott el e gyet -
len tányért sem. Ehelyett élénk társa dal -
mi életet élt és fényes estélyeket adott.
Az ilyen alkalmak után mindig fel kel -
lett venni jó néhány tányért és edényt a
veszteséglistára, ugyanis a személyzet
ügyetlensége miatt eltörtek. Jo se phi ne-t
annyira zavarta edényei megfo gyat ko zá -
sa, hogy tervezett egy biztonságos mo -
sogatógépet. A masina az 1893-as chi -
ca gói világkiállításon debütált, és hatal -
mas sikert aratott. Igaz, ekkor még nem 
a hétköznapi háziasszonyok körében hó -
dított, hanem az étterem- és szállo da tu -
lajdonosok láttak benne fantáziát. Szá -
mos gépet adott el ezeknek az intéz mé -
nyeknek, amiért jókora összeggel gya -
ra píthatta vagyonát.

Mary Phelps Ja cob –
A mod ern melltartó

Mary Phelps Ja cob 1914-ben kapta
meg a szabadalmat mod ern mell tartó -
jára. Már korábban kísérleteztek ahogy 
akkor hívták „melltámasz” készítéssel, 
de Ja cob ötlete, hogy a mellek ketté vá -
lasztódjanak. Mary találmánya előtt a
melltartók rendkívül kényelmetlenek
voltak, mint minden más fehérnemű. A 
halcsontok és acélrudak könyörtelenül
összenyomták a belső szerveket amik
ezáltal károsodtak, a hölgyeket tartós
légszomj, ájulás fenyegette. Ja cob mell -
tartója lágy és könnyű volt és követte
viselőjének anatómiai felépítését. Az I. 
világháború idején vált népszerűvé a
melltar tó tervezés, amikor az amerikai
kormány azt kérte, hogy a nők hagyják
abba a fűzők vásárlását a fém megőr zé -
sének érdekében.

Mary An der son- Ablaktörlő
A New York-i Mary An der son 1903-

 ban egy havas januári napon villa mo -
son utazott amikor feltűnt neki, hogy a
vezető alig lát a szélvédőre tapadt hó tól.
A probléma annyira megragadta, hogy
hazaérkezése után megtervezte a ma is

használatos ablaktörlőt, vagy ahogy a
szabadalmi leírásban szerepelt: „egy -
sze rű mechanizmus, amely az esőt, ha -
vat, jégdarát hivatott letörölni a vezető
előtti ablakfelületről.” A történet érde -
kessége, hogy a találmány öt évvel mege -
lőzte az első tömegautó, a Ford T-mo -
dell gyártását, 1915-től pedig  alap tar to -
zék lett az ablaktörlő az autóknál.

Hedy Lamarr – Titkos
kommunikációs rendszer

A „Se cret Com mu ni ca tions Sys tem”
nem más, mint torpedó rádió- táv ve zér -
lésére szolgáló adóberendezés. Lamarr,
anyai ágon mag yar, amerikában élő fé -
lig zsidó színésznő volt. Szülei hozzá
adták egy náci szimpatizáns milliomos
fegyvergyároshoz. Ebből a házasság -
ból komoly ismeretekre tett szert a fegy -
verekről, a torpedókról, és az irányítás -
technika kérdéseiről. A készülék lé nye -
ge melyet zongorista szomszédjával kö -
zösen talált fel, hogy a ma frekven cia -
ugratásos adásmódnak nevezett mód -
szer segítségével a torpedókat irányító
rádiócsatornát megvédjék a felderítés és
a zavarás el len, amellyel biztosítható a
tengeri célpontok el len indított torpe -
dók találati valószínűségének növelé -
se. 1942 augusztusában szabadalmaz -
tat ták, majd felajánlották a haditenge -
részetnek, de ők nem használták fel a
háború során. Első alkalommal 1962-
 ben, a Kuba elleni tengeri blokád ide -
jén alkalmazták, a blokádban résztve -
vő hajókon. Az egyidejű frekvenci a vál -
tást (fre quency-hop ping) napjaink ban
a mobiltelefon-rendszereknél, il let ve
bluetooth-kapcsolatoknál alkalmaz zák.
A haditengerészet csak 1985-ben tette
hozzáférhetővé a civil alkalmazások
számára.

folytatás a köv. lapszámban

Zsidó származású lehetett
Hit ler felesége

Adolf Hit ler feleségének zsidó származásáról árulkodik egy
DNS-teszt, amelyet Eva Braunnak tulajdonított hajszálak vizsgá -
latával végeztek egy brit tudományos tévémű sor szakértői.

A Chan nel 4 csatorna Dead Fa mo -
us DNA című műsorában a törté ne -
lem néhány legismertebb alakjának
maradványaiból kívánják megoldani
az adott személyek – mások mellett
Napóleon, John F. Ken nedy és El vis
Pres ley – körüli titkokat.

Az Eva Braun nal foglalkozó rész -
ben a tudósok egy a nő nevének kez -
dőbetűivel díszített hajkeféből szárma -
zó hajszálakat vizsgáltak, és arra a meg -
állapításra jutottak, hogy a személy,
akitől a minta származik, az N1b1 hap -
locsoporthoz tartozott. Ezt a DNS- -
szekvenciát egyértelműen az aske ná -
zi zsidókhoz kötik.

A világon ma élő zsidók 80 szá za -
léka askenázi, vagyis a középkorban
Közép-Európában élő, elsőként a Raj -
na-vidéken letelepedett zsidók leszár -
ma zottja. A 19. századi Német or szág -
ban sok askenázi zsidó áttért a kato li -
kus hitre, így igencsak valószínűtlen,
hogy Eva Braun tudott volna szár ma -
zásáról, amelynek egyébiránt Hit ler
megbízására alaposan utánajártak a
náci időkben.

A műsor készítői hangsúlyozták,
nincs perdöntő bizonyítékuk arra, hogy
a hajszálak Eva Brauntól szár maz nak,
nem is volt lehetőségük szerezni, u -

gyanis Hit ler feleségének életben lé -
vő két női rokona nem volt hajlandó
DNS-mintát adni az összeha sonlí tás -
hoz. A hajkefe amúgy igen kalandos
utat járt be az évek alatt: a világ há bo -
rú végén egy amerikai hírszerző tiszt, 
Paul Baer találta a Berghofban, Hit -
ler bajorországi rezidenciáján, Eva Bra -
un lakosztályában.

Egyéb személyes tárgyakkal együtt
hazavitte magával az Egyesült Álla -
mokba. Fia, Alan Baer szerint a vi lág -
háborús ereklyék – köztük egy em b e -
ri koponya és díszes náci tőrök – so -
káig egy zsákban hevertek a pincé -
ben. Apja 1970-es években bekövet -
kezett halála után Alan Baer eladta a
tárgyakat egy John Reznikoff nevű
gyűjtőnek, a tévéműsor szerkesztő-mű -
sorvezetője, Mark Ev ans tőle vett meg
nyolc hajszálat 1200 fontért – írta a
Daily Mail.

Eva Braun 1912-ben született, és
17 évesen ismerte meg a nála 23 év -
vel idősebb Adolf Hitlert. A náci ve ze -
tő hosszú ideig rejtegette a nőt a nyil -
vánosság elől, s csak a háború vége
fe lé, 1945. április 29-én a berlini bun -
kerben vette feleségül. Egy nappal ké -
sőbb mindketten öngyilkosságot kö -
vettek el. (mult-kor)

Már Kolozsváron is szedi áldozatait egy véres „játék”, a knock out game
Öt em ber esett áldozatául az Egyesült Államokból im portált, e rőt

fitogtató „knock out game” típusú játéknak Ko lozs váron – szá molt be 
a stiridecluj.ro. Egy 16 éves bokszoló, Alexandru Macingo előbb a
Párizs utcában ütött le három embert, majd néhány ut cá val odébb
további két áldozatot szemelt ki magának, akiknek a zon ban sikerült
elmenekülniük.

A „knock out game” lényege, hogy
a bántalmazó egyetlen ütéssel teperje
földre az áldozatát.

Macingo két barátjának és egy 15 é -
ves lánynak mutatta be a módszert, kö -
zös italozás után. Az első áldozathoz o -
dalépett, egyetlen ökölcsapással földre 
teperte, majd két egyetemistát szólított
meg . Az egyik az állkapcsára kapott ö -
köl csapástól összeesett, és beverte a fe -
jét a járdaszegélybe. A másik egye tem -
is ta az arcába kapott ütést. Mindhárom
áldozat kórházban van, kettejüknek 45-

 50 napos gyógyulási időszakra van szük -
sége, egyiküknek 20-25 napos keze lés re.

Macingo és barátai nem érték be
ennyivel, néhány utcával odébb újabb
áldozatokat szemeltek ki. A bokszoló
felszolította a 15 éves lányt, hogy po -
fozzon fel az utcán beszélgető két ka -
masz fiút. Ezt a lány meg is tette, a fiúk 
pedig nem reagáltak az agresszióra. Ak -
kor közbelépett Macingo, ám a fiatalok 
elfutottak, egyikük menekülés közben
elvesztette telefonját. A telefont hétfőn 
zálogházba adta le bokszoló, de mivel

az áldozat már megtette feljelentését a
rendőrségen, a készülék nyomra ve ze -
tett – így sikerült elkapni a tetteseket.

A 16 éves bokszolóról edzője el mond -
ta a helyi sajtónak, hogy ő a hazai ököl -
ví vás „legújabb Mike Tysonja”.  A tré ner
az esetről a rendőrségen azt nyilat koz -
ta, tanítványa „vagánykodásból” randa -
lírozott. A kihallgatás során az is kide -
rült, nem az első ilyen eset, hogy Ma -
cin go vérben fekve hagy embereket az
utcán, „játékból”. Február 28-án ugyan is 
egy férfi ismeretlen tettes el len tett fel -
jelentést, miután egy ütéssel földre te -
perték, és arccsontja, állkapcsa eltö rött.

Bár Macingót és társait a rendőrség
előzetes letartóztatásba helyezné, a Ko -
lozsvári Törvényszék ügyésze, Marius 
Pantea Călin a szabadlábon való vizs -
gá lódást rendelte el, mivel az agresszo -
rok „kiskorúak és nem minősülnek köz -
veszélyesnek”.

A knock out game Amerikában kez -
dő dött, kamaszok körében, a kilenc ve -
nes évek elején. Az első halálos áldo -
za ta 1992-ben egy norvég egyetemista
volt. A „játék” lényege, hogy váratla nul,
egyetlen jól irányzott és erős ütéssel
üsse ki az áldozatot, lehetőség szerint
halálosan, de legalábbis öntudatlan álla -
potba hozva. Sikertelen ütés esetén a bün -
tetés az, hogy a bántalmazót saját társai 
jelentik fel a rendőrségen. Tizenegy év 
alatt a játéknak számtalan halálos áldo -
zata volt, a nemzetközi média felkapta
az eseteket. Ennek következmé nye ként
az egyesült államokbeli hatóságok ren d -
kívül erőteljesen léptek fel, az ilyen e -
setekben ugyanazokat a büntetéseket al -
kalmazva a kiskorú bántalmazókra, mint
a felnőttekre, bűnrészesként kezelve a -
zokat is, akik valamilyen formában rög -
zítik az eseményt.

(maszol.ro)
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 A reggeli napfény segít
 a fogyásban

A fogyni vágyó nyaralók jobban teszik, ha reggelente süttetik hasukat a
na pon, mert így valószínűleg könnyebben fogynak, mintha délután tennék
ugyan ezt - derül ki a chi cago-i Feinberg Egyetem frissen publikált ku ta -
tásból.

A tanulmány szerint a napfürdő intenzitása, időtartama és időzítése összefügg 
a testtömegindexszel. Azok, akik a korareggeli napsugarat választják, nagyobb
valószínűséggel fogynak, mint a délutáni napozók. A kutatásban 54 önkéntes -
26 férfi és 28 nő - vett részt, átlagéletkoruk 30 év körül alakult. Dr. Kathryn Reid
professzor, a tanulmány egyik szerzője szerint minél korábbi napszakban került
sor a napfürdőre, annál alacsonyabbnak bizonyult az alany testtömegindexe.

“A fény az első számú tényező, amely hatással van a belső óránkra és az ener -
giaszintünket is befolyásoló cirkadián ritmusunkra. Az üzenet egyértelmű: mi -
nél gyakrabban kell a napon tartózkodnunk reggel nyolc és dél között” - foglalta
össze a lényeget Dr. Phyl lis Zee. A professzor szerint már napi 20-30 perc reg ge -
li napfürdő is jótékony hatással van a testtömegindexünkre.

“Ha valaki nem tölt elég időt a napon a megfelelő napszakban, és nem jut
megfelelő minőségű fényhez, a test belső időérzéke felborul, ami az anyagcserét
is negatív irányba befolyásolja, és súlygyarapodáshoz vezethet” - tette hozzá a
szak ember. A kutatás során az önkéntesek hét napon át egy karperecet viseltek,
amely mérte a napozással töltött időt és az alvási szokásokat, miközben a hét köz -
napi életüket élték.

Egy cirkadián ritmus (“napi biológiai óra”) olyan, nagyjából 24 órás ciklus,
ami az élőlények (növények, állatok, gombák, cianobaktériumok) biokémiai, fi -
zio lógiai folyamataiban vagy viselkedésében lép fel. A “cirkadián” (cir ca dian)
kifejezés Franz Halbergtől származik, a latin circulus (kör) és dies, diei (nap)
sza vakból, szó szerinti jelentése “körülbelül egy nap(os)”. A biológiai ritmusok,
ciklusok (napi, árapályhoz köthető, heti, évszakos, éves ciklusok) vizsgálatával
foglalkozó résztudomány neve kronobiológia. (hazipatika.com)

Több csokoládét esznek
a depressziós emberek!

Egy  tanulmány szerint a depresszióban szenvedő betegek több csoko lá -
dét esznek, és az elfogyasztott mennyiség betegségük súlyosságával növek -
szik.

„Kutatásunk megerősítette azt a régóta uralkodó feltételezést, hogy az embe -
rek előszeretettel esznek csokoládét, amikor rossz kedélyállapotban vannak” –
állítja Dr. Beatrice Golomb, a San Diego-i Kalifornia Egyetem kutatója, az Ar -
chives of In ter nal Med i cine folyóirat legújabb számában megjelenő tanulmány
társszerzője.

A kutatók körülbelül 1000 felnőtt esetében vizsgálták a csokoládéfogyasztást 
és a kedélyállapotot, akik nem szedtek antidepresszáns gyógyszereket, és nem
szenvedtek szívbetegségekben illetve cukorbetegségben. Az alanyokat arról
kér dezték, mennyi csokoládét fogyasztanak hetente. Depressziójuk szintjét az
Epidemiológiai Kutatási Központ – Depresszióskála (CES-D) alapján érté kel -
ték.

A kutatásból az derült ki, hogy a legmagasabb értékekkel rendelkező vizs gá -
lati alanyok, vagyis azok, akik a legdepressziósabbak, majdnem 12 adag (kb. 28
gramm/adag) csokoládét fogyasztottak havonta, szemben a depressziós tüne te -

ket nem mutató alanyok esetében mért havi öt adaggal. A mérsékelten depresz -
sziós alanyok havonta nyolc adag csokoládét fogyasztottak. A vizsgálatban nem
tettek különbséget a tej- illetve étcsokoládé között.

„Az eredményeket nem magyarázza a koffein, a zsír, a szénhidrát vagy az
ener giabevitel általános növekedése, ami azt jelenti, hogy az eredmények csak a
csokoládéra vonatkoznak” – hangsúlyozta Golomb.

A depressziós és a depresszióban nem szenvedő alanyok között más anti oxi -
dánsokban gazdag élelmiszerek, például a hal, a kávé, a gyümölcsök és a zöld -
ségek fogyasztásában sem mutattak ki eltérést. A kutatók szerint további vizs gá -
latokra lesz szükség annak meghatározásához, mi lehet az összefüggés alapja,
illetve okként vagy gyógyírként milyen szerepet játszhat a csokoládé a depresz -
szióban. (noinetcafe)

Erdélyi Kárpát-Egyesület

Rajzpályázat
óvodásoknak

Mesés Erdély, a szívünkhöz leg kö -
zelebb álló föld. Itt semmi sem vész el a 
múlt homályában, inkább megszépül,
mesék szárnyán tér vissza a legkisebb
gyerekekhez is. Tán nincs nép, mely
ily sok leg endát ismerne, melyek mind -
egyike egy-egy történelmi esemény -
hez, vagy természeti szépséghez kö -
tőd ne. E gazdagságot veszni hagyni
vétek lenne – tudták a Leg endárium
megalkotói is, számos változatban kí -
nál va fel mindannyiunknak megisme -
résre e történeteket. 

A Leg endárium megalkotói öt Szí -
nezővel ajándékozták meg nemrég az
Erdélyi Kárpát-Egyesületet, és mi úgy
döntöttük, az ajándékot tovább adjuk

azoknak, akik ebben a legnagyobb örömüket lelik. 
Az óvodás korúakra gondoltunk, viszont az ajándék nem jár ez esetben in -

gyen, versengeni kell, hogy az odaítélésről a legjobb döntést meghozhassuk. A
feladat, hogy a szülők, pedagógusok olvassanak fel a legkisebbeknek egy-egy
tetszőlegesen kiválasztott erdélyi leg endát, majd biztassák őket arra, hogy a
történetet rajzolják le egy A4-es oldalra. Ezennel a munka java el is végeztetett,
mindössze borítékolni (vagy szkennelni) kell az alkotást, és április 30-ig el jut tat -
ni az Erdélyi Kárpát-Egyesület címére. A beérkezett munkák legjobbjainak tu -
laj donosai Színezővel lesznek gazdagabbak. Eredményt az EKE-nap alkal má -
val, május 12-én hirdetünk, a legjobb munkák az Erdélyi Gyopár folyóiratban is
közlésre kerülnek. 

Sok sikert a kicsik biztatásához, majd számukra az alkotáshoz és nyeréshez!
Beküldési cím: S.C.A., O. P. 1, C. P. 41, 400750 Cluj vagy e-mail:

gyopar@eke.ma
Megjegyzés: kérjük, minden munkához csatolják a legenda címét, a rajz ké -

szítője nevét, lakcímét, életkorát, illetve az egyik szülő vagy irányító pedagógus
telefonszámát.

Megjelent az
Erdélyi Gyopár
idei második

lapszáma
Tartalmából:
• Erőss Zsolt Teljesítménytúrát

szerveznek Gyergyóban
• Kisbakancs minitábor lesz

gyerekeknek az Úz völgyében
• Pályázat óvodásoknak és isko -

lásoknak
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

2015-ös falinaptár fotópályázata
• Hetedszer a legmagasabb ma -

g yar hegycsúcson – sítábor a Mada -
rasi Hargitán

• A XXIII. EKE Vándortábor
túrái 

• Dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, az EKE egykori alelnökének emlékezete
• 45 éve „föld alatt” a tenkei Czárán Gyula Barlangkutató Klub
• A csíkszentkirályi Tiva Hargita ásványvíz
• A Canaraua Fetii-erdő Természetvédelmi Terület

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás,
hon is meret, környe zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát ke resse
az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tő sé gé ben, va -
la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban.
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• Gyermekgondozást vállalok. Te le -
fon: 0741-355751.

• 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 -
veket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

TÁRSKERESŐ – 65 éves nyug -
díjas szobafestő korban hozzáillő
hölgy ismeretségét keresi.

Tel: 0753-936828

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya, nagymama, anyós

FAZEKAS EMESE JOLÁN
91 éves korában örökre itt

hagyta szeretteit. Nyugalma legyen
csen des, emléke áldott.

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik temetésén részt vettek,
fáj dalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte szívvel osztozunk Dávid 
Lajos kollegánk fájdalmában, me lyet
drága édesanyja elvesztése okozott.

Nyugodjon békében! A Bá nya -
vi dé ki Új Szó szer kesz tősége

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
ezúton is Dávid Lajosnak szeretett
édesanyja elhunyta felett érzett fáj -
dalmában. Nyugodjék békében!

Az EMNT és az EMNP Mára -
ma ros megyei elnöksége

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is él...” (Jn. 11,25-26)

A Nagybányai Református Egy -
házmegye lelkipásztori közössége a 
feltámadás reménységében bízva
kí ván vigasztalódást Dávid
Lajosnak édesanyja halála miatt
érzett fájdal mában.

A Teleki Mag yar Ház Kurató -
riu ma őszinte részvéttel áll Dávid
Lajos mellett édesanyja elvesztése
miatt ér zett fájdalmában. 

Isten nyugtassa, pihenjen béké -
ben!

Együtt érzünk Zalányi Ferenc
kol legánkkal szeretett édesapja
halála miatti fájdalmában. Őszinte
rész vé tünk a gyászoló családnak.

A Vi tal RT tervezőirodájának
mun kaközössége

Őszinte részvétünket és együtt -
ér zé sünket fejezzük ki a gyászoló
csa ládnak a szeretett gyermek, férj,
é des apa, a koltói

SZABÓ SANYI
korai halála miatt érzett mély

fájdalmukban. Nyugodj békében! Em -
léked legyen áldott, pihenésed csen -
des. Nagybátyád Csolti Károly és csa -
ládja, unokatestvéreid Csolti Fe renc
és családja, Tar Bözsike és családja, 
Csendes Gizike és családja!

MEGEMLÉKEZÉS

Én a magas égre néztem, önzőn,
/ s nem láttam, hogy itt a földön / ki -
hunyni készül egy gyertyaláng / A -
pám elment, s ott a sírnál, / ahon -
nan mégegyszer visszanézett, / sír -
tam, s nem gondoltam semmi szé -
pet. / Most felnézek, és kinyitom az
eget / még egy percre, hogy el mond -
jam neked, / hogy megnyugtas sa -
lak, nem vagyok árva, / mert itt vagy 
velem, a lel kem be zárva, / s most én
őrízlek, védelek, / míg felettem is
elszállnak a hűtlen évek. / S mielőtt
bezárulna az ég, / még két szót
felkiáltanék, / mit ritkán mondtam,
azután elengedlek:

Apu szeretlek!
Fájdalommal emlékezünk

MÓRA MIHÁLY
halálának 16. évfordulóján.
A bánatos család

Fájó szívvel emlékezünk halá lá -
nak 10-ik évfordulójára, amikor a
drá ga é desapa, nagytata, dédnagytata 
és após

METZ JÓZSEF
ny. tanár

örökre megpihent. Csendes
álma fölött örködjön a szeretet és az 
em lé kezés. Drága emlékét
kegyelettel őr zi családja.

Szomorú szívvel és könnyes
szem mel emlékezünk arra az 1
évvel ez e lőtti április 12.-i napra,
amikor el vesz tettük szeretett
lányunkat és test vért

BALÁZS MELINDA-NOÉMIT
(Linda)

„Nem sírt, soha nem pa nasz ko -
dott, / Tűrte csendesen mit az Úr rá -
szabott. / Kora április reggelén / A
sö tétből elindult a fény után / Szólt
volna talán, de nem tudott. / Csen -
de sen a világtól elbúcsúzott.”

Drága emlékét örökké őrzik
szülei, testvére Norbi és családja

Soha el nem múló szeretettel
em lékezem drága édesapámra

LÖNHARDT ISTVÁNRA
aki április 14-én lesz 3 éve, hogy 

örökre itt hagyott. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott.
Erika és ba rát ja

„Virágerdő sűrűjében pihen egy 
szív csendesen / Rég nem dobban
csa ládjáért, messze vitted Istenem. / 
Ál ma inkban találkozunk, lelked vár
ránk ott fenn / hol uralkodik a hit,
bé kesség, szeretet. / Telhetnek hó -
na pok, múlhatnak évek / akik szív -
ből szeretnek, nem felednek téged.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk április 12-én az egy
éve elhunyt

BALÁZS MELINDA-NOÉMIRE

Keresztanyád Nóra, Kovács
Sán dor és családja

Szomorú szívvel emlékezünk a
sze retett testvérre és nagynénire

SĂLĂGEAN (FARAGÓ)
MÁRIÁRA

(Manci nényu)
aki 6 hónapja örökre eltávozott

kö zülünk. Nyugodjon békében.
Test vé re Gizi és leánya Angica,
testvére Ö csi, sógornője Ida

HIRDETÉSEK 2014. április 11.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

április 24-én, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á nál. Sze re tettel várok mindenkit!

2% A TELEKI
MAG YAR HÁZNAK!
Az adótörvény értelmében min -

den állampolgár rendelkezhet éves
személyi jövedelemadója 2%-ával, 
egy olyan civil szervezetnek ajánl va
fel azt, amelyet támogatni szeretne.

A szükséges formanyomtatvány
kitöltése egyszerű:

– öt percbe sem telik
– nem kerül semmibe
– az összeget az állam utalja át.
Nincs vesztenivalója.
AMENNYIBEN NEM él a lehe -

tőséggel, a jövedelemadó 2%-a az
államé marad.

HA VISZONT a Teleki Mag yar
Házat segíti - a bányavidéki mag yar 
közösséget segíti, hozzájárulhat ha -
gyományőrző, gyermek és ifjúsági
programjaink, táboraink, kulturális
rendezvényeink szervezéséhez, az in -
tézmény fenntartásához.

Űrlapok letölthetők a Ház hon -
lap járól, vagy beszerezhetők az in -
tézmény irodájában.

A Teleki Mag yar Házat mű köd -
te tő szervezet adatai:

Societatea Maghiară de Cultură
din Transilvania, Filiala Baia Mare

Adószám: 11722571
Bankszámlaszám (IBAN):
RO60-WBAN-2511- 0000-

 2560-5465
A kitöltött, aláírt űrlapot postai

úton ajánlott küldeményként, vagy
személyesen kell eljuttatni a te rüle -
tileg illetékes adóhivatalba. Váro -
sokban mindenhol van adóhivatal,
falvak esetében forduljon tájékoz ta -
tásért a polgármesteri hivatalhoz.

A Teleki Mag yar Házhoz el jut -
tatott űrlapok továbbításáról sze mé -
lyesen gondoskodunk.

Előre is köszönjük!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

Nyitva munkanapokon 16-20 
óra között, a Teleki Házban!
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Bűnvádi eljárás Dragomir
el len a tévéközvetítési

jogok ügyében 
Bűnvádi eljárást indított a román élvonalbeli futballbajnokság

tévéközvetítési jogainak 2011-es eladása ügyében az Országos Kor -
rupcióellenes Ügyosztály. A DNA sikkasztás, adócsalás és pénz mo sás
gyanúja miatt nyomoz. Hétfőn Dumitru Dragomirt, a Hiva tá sos
Labdarúgóliga (LPF) volt elnökét kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A korrupcióellenes ügyosztály köz -
leménye szerint alapos a gyanú, hogy
2011 és 2013 között 3 millió euróval ká -
rosították meg az LPF-et. Mindezt egy
fiktív közvetítői hálózat segítségével,
amelynek részesedést számoltak fel a
Liga 1-es mérkőzések tévéközvetítési
„csomagjainak” értékesítése alkalmá -
val.

Csakhogy a sugárzási jogok oda íté -
lé se közvetlenül történt, a szerző dése -
ket az LPF és a nyertes tévétársaságok
kötötték meg közvetítők nélkül. A DNA
szerint az elsikkasztott pénzt fiktív cé -
geken keresztül mosták tisztára.

A rendőrség hétfőn 11 helyszínen tar -
tott házkutatást Bukarestben, többek kö -
zött az LPF székházában, illetve Dra -
go mir lakásán is. A liga volt elnökét a
fővárosi rendőr-főkapitányságra szállí -
tották, ott hallgatták ki. A DNA cá fol -
ta, hogy az RCS-RDS telekommuni ká -
ciós társaságnál is házkutatást tartottak 
volna.

Az LPF 2011-ben összesen 81,6 mil -
lió euróért (áfával együtt 101,184 mil -
lió euróért) adta el a Liga 1-es mérkő -
zé sek tévéközvetítési jogait, a megálla -
podás három bajnoki idényt ölelt fel. A 
fordulónkénti 9 mérkőzésből hetet a
Teszári Zoltán nagyváradi üzletember
tulajdonában lévő RCS-RDS „vett meg”,
egyet a Romtelecom-Dolce, egyet pe -
dig az Antena csatornákat birtokló In -
tact médiacsoport.

Az „árverés” hónapokon keresztül
húzódott, ugyanis Dragomir – a három 
évvel korábban bezsebelt 85 millió eu -
rón felbuzdulva – áfa nélkül min i mum
111 millió 300 ezer eurót szeretett vol -
na kicsikarni a tévétársaságokból, ame -
lyeknek végül sikerült „lenyomniuk” az
árat.

Dumitru Dragomir tizenhét éves fut -
balluralma tavay novemberben ért vé -
get, amikor kihívója, Gino Iorgulescu
11-7 arányban legyőzte a Hivatásos
Labdarúgóliga elnöki tisztségéről dön -
tő szavazáson.

A Hivatásos Labdarúgóligát 1992-
 ben hozták létre az élvonalbeli klubok
vezetői a román futballszövetség (FRF)
keretein belül. A négy évet alelnökként 
tevékenykedő (már jóval 1989 előtt ta -
pasztalt sportvezetővé vált) Dragomirt 
1996-ban választották meg az LPF élé -
re, négy évvel később pedig újravá lasz -
tották – akkor szintén Gino Iorgules cu -
val mérkőzött meg, és 11-5 arányban
nyert. 

A 2000 és 2008 között a Nagy- Ro -
mánia Párt színeiben parlamenti kép -
vise lőként is tevékenykedő Dragomir -
nak (akit Miticának, Corleonénak és a
bălceşti-i jósnak is becéznek) 2005- ben
és 2009-ben nem volt kihívója. Egyik
legfőbb érdemeként azt emlegetik, hogy
a tévéközvetítési jogokat a klubok szá -
mára rendkívül előnyös áron értéke sí -
tette. (Krónika)

Újabb CFR-döntetlen, ezúttal a Petrolul el len 
A Kolozsvári CFR labdarúgócsapata 1-1-es döntetlent játszott a

Petrolul Ploieşti együttesével a Liga 1 26. fordulójának vasár nap esti 
mérkőzésén. Az Astra nem tudta kihasználni a Steaua botlását.

Az utóbbi időben nyújtott telje sít mé -
nyek alapján nagy volt a valószí nű sé -
ge, hogy a CFR–Petrolul összecsapás
„iksz” legyen.

A hazai közönség előtt szereplő e -
gyüttes – mely végül a Román Lab da -
rú gó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsá -
gának korábbi döntése ellenére a Gé -
pész utcai Stadionban játszhatta a mér -
kőzést – Geraldo Alves kiállítása miatt
az 54. percben emberelőnybe került, a
vezetést Teixeira góljával mégis a Pet -
ro lul szerezte meg.

A CFR a hajrában a csereként beál -

ló Flo rin Costea találatával egyenlített.
Labdarúgás, Liga 1, 26. forduló:

Brassói FC–Astra Giurgiu 2-1, Ko lozs -
vári CFR–Petrolul Ploieşti 1-1, Dina -
mo – Otelul 3 – 1, Săgeata – Kv. „U” 1
– 0, Gaz Metan – Pandurii 0 – 1, Con -
cordia – Ceahlăul 2 – 0, Vaslui – Vii to -
rul 0 – 1, Botosani – Co rona 3 – 1, Poli
– Steaua 0 – 0. (Krónika)

Megérdemlik a gyalázást a
magyarok a vásárhelyi felirat

szerzői szerint 

A nagyszebeni Ul tra Sound szurkolói csoportosulás büszkén
magára vállalta a múlt szombati Maros KK–Nagyszebeni CSU
férfi kosárlabda-mérkőzésen kifeszített magyarellenes, nyom da -
festéket nem tűrő molinót.

A csoportosulás a 285 kedvelővel
rendelkező Facebook-oldalán megje -
lent bejegyzésben vállalja magára a
ban ner kifeszítését, kiemelve, hogy ak -
ciójukban nem támogatta őket sem a
Nagyszebeni CSU többi szurkolója,
sem pedig a klub vagy a város.

Az Ul tra Sound – amely 2007-ben 
alakult, és a kosárlabdacsapat mellett
a Nagyszebeni Vointa futballklubot is
támogatja – a bejegyzésben kifejti,
hogy az Ez itt Románia (román nyel -
ven) – Szopjátok le a f...unkat ma -
gya rok (magyarul) feliratú transz pa -
renst csak néhány másodpercig tart -
hat ták magasba, ugyanis a csendőr -
ség közbelépett, és elkobozta azt.

A szurkolói csoport felteszi a kér -
dést: miért lett most akkora balhé az
ügyből, ha a helyszínen az őket iga -
zoltató rendfenntartók – akik így el vi -
ekben gond nélkül azonosíthatják ő -
ket – hagyták, hogy tovább szurkol ja -
nak csapatuknak?

Az Ul tra Sound magyarázata sze -
rint egyébként a sértő feliratot nem egy
kosárlabdacsapatnak, városnak vagy
személynek szánták, hanem „azok nak
a mag yar nemzetiségű embereknek,
a kik több ízben ellenszenvüket fejez -
ték ki a román állam és annak állam -
polgárai el len”.

Erre vonatkozóan a szurkolói cso -
port „példákat” is felhoz: megemlí tik,
hogy egy gyergyószentmiklósi Pro -
gym- Steaua jégkorongmeccsen a ha -
zai szurkolók kifütyülték a román zász -
lót lobogtató bukarestieket, közben pe -
dig Ria, Ria, Hungáriát kiabáltak.

Azt is „rossz néven vették”, hogy
állításuk szerint Magyarország nem -
ze ti ünnepén Marosvásárhelyen „cigá -
nyoztak” és románellenes rigmusokat 
skandáltak a felvonulók (az Ul tra
Sound „jól informált” tagjai minden
bizonnyal nem a március 15-ei ren -
dezvényekre, hanem a 10-ei autonó -
miatüntetésre gondolnak).

A szurkolócsoport „ezen meg nyil -
vá nulások elleni fellépésként” ma -
gya rázza a Marosvásárhelyen történt
eseményeket. A csoport ugyanakkor

elnézést kér a nagyszebeni kosárlab -
dacsapattól, annak szurkolóitól, aki -
ket amúgy szerintük verbálisan zaklat -
tak „az úgynevezett áldozatok”. E -
mellett elnézést kérnek a maros vá sár -
helyi klubtól, annak szurkolóitól, il -
letve a város polgáraitól, mondván,
hogy nekik semmilyen közük nincs a
bejegyzésben „tisztázottakhoz.”

Eközben a Nagyszebeni CSU ko -
sár labdacsapata is bocsánatot kért Ma -
rosvásárhely polgáraitól és a Maros
KK szurkolóitól, abban bízva, hogy
városuk nevét nem azonosítják majd
néhány figyelemre éhes fiatal szél ső -
séges megnyilvánulásaival – áll a klub
által csütörtökön kiadott közle mény -
ben.

A nagyszebeni klub közleménye ki -
emeli: csapatuk mindig azt vallotta,
hogy a sport csak sport, és a fair play
szellemének kell uralkodnia nemcsak 
a pályán, de azon kívül is, és ettől az
elvtől nem kívánnak a továbbiakban
sem eltérni.

„A vásárhelyi sportcsarnokban tör -
téntekre vonatkozóan szeretnénk alá -
húzni, hogy a klubnak befolyása nem 
volt az ott történtekre. A csapat szur -
kolói egyénileg – nem a klub által szer -
vezett keretek között – utaztak Ma -
ros vásárhelyre, ők oldották meg a jegy -
vásárlást és ők az egyedüli felelősei
an nak, ami a sportcsarnokban tör -
tént” – áll a közleményben.

A Nagyszebeni CSU állásfog lalá -
sá ban reményét fejezi ki, hogy az e -
fajta megnyilvánulásoknak nem lesz
helye a sporttermekben, „a dolgok itt
véget érnek, és a sport megmarad sport -
nak”. Emellett kifejezik, hogy a tiszta 
sportért fognak harcolni, illetve azért, 
hogy a fair play a pályán és a lelátó -
kon is érvényesüljön.

Amint arról beszámoltunk, a Ma -
ros KK vezetősége feljelentést tett a
rendőrségen, illetve a Román Ko sár -
labda-szövetséget is értesítette az e -
setről. Utóbbi elítélte a történteket, de 
büntetést egyelőre nem helyezett ki -
lá tásba.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Forma 1: Végre harc! Ham il ton
nagy csatában győzte le Rosberget

A 10. Bahreini Nagydíjat Lewis Ha -
m il ton nyerte Nico Rosberg és Sergio
Perez előtt.

Lewis Ham il ton és Nico Rosberg az
igazán izgalmas és látványos 2014-es
Bahreini Nagydíj bizonyos szaka szá -
ban öldöklő csatát vívott egymással. Vé -
gül 2008 bajnoka volt az, aki a dobogó
legfelső fokán állhatott. Ez volt a 24.
győzelme. A német csapattárs kissé dü -
hös volt a britre, aki rendkívül közel au -
tózott hozzá, és többször leterelte a pá -
lyáról, melyből akár baleset is lehetett
volna.

A Force In dia fennállása lege rő sebb
versenyét futotta, Sergio Pérez és Ni co -
las Hülkenberg is káprázatos telje sít -
ményt nyújtott, miközben sorra falták fel
az ellenfeleiket. A mexikói rendkívül ag -
resszív volt, de egyúttal precíz is, még
a csapattársa el len is. A Wil liams ismét
elfogyott a versenyen, noha Felipe Mas -
sa parádésan kezdett az FW36 volánja
mögött és nem sokkal a rajt után már a
harmadik helyen autózott.

A Ferrarinál senki sem lehet elége -
dett. Fernando Alonso és Kimi Räik kö -
nen alatt is súlytalan volt az F14-T, de
ismét a spanyol végzett előrébb. A Red 
Bullnál Sebastian Vettel és Dan iel Ric -

ciardo is szép csatát vívott egymással a 
végén. Az ausztrál végzett előrébb, aki
kis híján ismét felállhatott a dobo gó -
ra. Mc Laren? Egyik autó sem tudta be -
fe jezni a versenyt.

A nap leglátványosabb eseménye Es -
teban Gutierrez bukása volt a Sauber -
rel. Pas tor Maldonado egyszerűen felbo -
rította a fiatal mexikóit, aki hatalmasat
bukott. 10 másodperces stop-and-go
bün tetés lett a vége.

Egy biztos, ez a verseny tökéletesen 
megmutatta, hogy a Mercedes erőfor rá -
sa sokkal erősebb, mint a Ferrari, vagy
a Renault csomagja.

Bahreini Nagydíj:
1. Ham il ton (brit, Mercedes) 
2. Rosberg (német, Mercedes) 
3. Pérez (mexikói, Force In dia- Mer -

cedes) 
4. Ricciardo (ausztrál, Red Bull- Re -

nault)
5. Hülkenberg (német, Force In dia-

 Mercedes) 
6. Vettel (német, Red Bull-Renault)
7. Massa (brazil, Wil li ams- Mer ce des)
8. Bottas (finn, Wil liams- Merce des) 
9. Alonso (spanyol, Ferrari) 
10. Räikkönen (finn, Ferrari)
(SamsungSport)


