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FÜVES KÖNYVEK
– Az Élet nagy kérdései - a Gyulai Várszínház előadásában –

Egy különleges szellemi utazásra hív -
juk a Nagybánya környéki közön sé get:
a Gyulai Várszínház előadására há rom
szellemi óriás, Márai Sándor, Hamvas
Béla és Weö res Sándor írásainak fel -
hasz nálásával kerül sor április 4-én,

pénteken 18.00 órától, a Teleki Ma -
gyar Házban. A BELÉPŐ 15 LEJ.

„Illatáradat, szellemi lakoma, ma -
dár dal – írja az elő adásról a rendező
Ri deg Zsófia. – Nyarat idéző összeállí -
tásunkban három bölcs Prosperónk, nyel -

vünk egzotikus szi getén párbeszédet foly -
tat egymással e különös, kiismer he tet -
len lényről, az emberről. Vallanak a nő -
ről és a férfiról, a virágokról és a fák -
ról, a madarakról és a természetbe ol -
vadás szépségéről, világunk válságá -
ról, a mindent el bo rító trágyaözönről,
és az állam- és hazaszeretet különb sé -
géről, ördögökről és angyalokról, az
útipoggyász helyes mé retéről és a séta
lényegéről – nem recepteket adva, ha -
nem mintegy útközben vissza-vissza né -
zve tapasztalataikat megosztva velünk. 
Komor színekkel, minden szépítés, kö -
dö sítés nélkül lefestett reménytelen vas -
kori világunkban a lélek hangjait hall -
hatjuk soraikból, és gondolataik – köny -
nyed, bódító szórakoztatás helyett – va -
ló di vigaszt, hitet ad nak nekünk, min den -
napi életünk súlya alatt roska dozók  n ak.”

Az est előadói:

DUNAI TAMÁS – Jászai Ma ri-
 díjas színművész,

BINDER KÁROLY – Erkel Ferenc-
 díjas zongo ramű vész

BARKÓCZI BEÁTA – táncos.
Dramaturg Rideg Zsófia, a rendező

Gedeon József.
Márai Sándor örökösének engedé -

lyét a Balla-Sztojkov Irodalmi Ügy nök -
ség és a Hofra Színházi és Irodalmi
Ügy nökség Kft közvetítette.

NAGY SZERETETTEL
VÁRUNK MINDENKIT!

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 
létrejött ingyenes bérleti szerződés ér -
telmében, az intézmény – amely a re -
for mátus egyház Híd utcai épületében
lel otthonra –, a Németh László El mé -
leti Líceum alsó tagozataként fog mű -
ködni. Az ingatlan a Református Egy -
házközség tulajdonában marad és mind -
addig a mag yar tannyelvű oktatást és
nevelést 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.

- folytatás a 4. oldalon -

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.

A múlt hét csütörtökön sorra került „Kis kecse lányom...”
elnevezésű, óvodásoknak meghirdetett és az Eminescu

Óvodában megrendezett népdalverseny résztvevői.

Éneklő  ifjúság
Kodály  Zoltán  szellemében

Hetedik  Gyermekkari  
Találkozó

Nagybánya, Óvárosi Református Templom, 2014. április 7. , hétfő 15 óra.

Köszöntőt mond:
Dr. Váradi Izabella i -

gaz gató
Tóth Guttman Emese

RMD elnök
Szervezők: Romániai

Ma gyar Dalosszövetség, 
Nagybányai Németh Lász -
ló Elméleti Líceum, Nagy -
bánya-óvárosi refor má tus
gyülekezet, Erdélyi Mag yar
Közművelődési Egye sü let.

Támogató: Bethlen Gábor Alap.

Kézmíves szombatok...
HOLNAP, április 5-én, szombaton 11-14 óra között

szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat a Teleki Mag yar
Házba, ahol 

Húsvétra készülődve
szebbnél-szebb ünnepi díszeket lehet készíteni,
Boca Ildikó (Szatmárnémeti) és Bálint Katalin (Nagy bá -

nya) irányításával.
Költséghozzájárulás: 2 lej.

... és szerdák
Április 9-én, JÖVŐ SZERDÁN 18.00 órától

CSAK FELNŐTTEKNEK:
tanító néniknek, óvónéniknek, anyukáknak és apu kák -

nak, nagyobb fiataloknak:
- kosárfonás Boca Ildikóval
- bőrmunkák Lévai Lózseffel
- agyagozás Sályi Pannával és Róberttel
Költséghozzájárulás: 5 lej. Szeretettel várunk!

EKE-túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Gutin

Osztálya április 6-án, vasárnap sza -
lon nasütéssel egybekötött kirándulást
szervez a Diósrétre.

Találkozás 10.00 órakor a klast rom -
réti szobor előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangé likus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön délután 6 órakor és vasárnap
a szokásos időpontban tartja isten tisz -
teleteit, melyekre mindekit nagy szere -
tettel vár. A vasárnapi szentmise kere -
tén belül úrvacsora osztásra kerül sor. 

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Komlódi László test vé rün -
ket, akit 76 évesen szólított magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus gyülekezet templomában részesült 
a keresztség szentségében Zaharia Va -
sile Dănuţ ortodox apa és Kovács And -
rea Éva református anya kisfia, aki a
keresztségben a Zaharia Eric Dan ne -
vet kapta. Keresztszülők voltak Ko vács
Zoltán, Nagy Marius, Kengyel Magda
és Kulcsár Simona.

* Ugyanebből a gyülekezetből he -
lyez ték örök nyugalomra özvegy Vári
Jánosné született Moré Katalin asszony -
testvérünket, akit 69 évesen szólított ma -
gához az Úr, valamint Szabó János tes t -
vérünket, aki 75 évesen hunyt el. Nyu -
godjanak békében!

* A Nagybánya-újvárosi refor má -
tus gyülekezetből kísértük utolsó út -
jára Magyari Imre  testvérünket, aki 83
évesen hunyt el és Beci Károly test vé -
rünket, akit 79 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr. Nyugodjanak békében!

Hirdetések
Nagyböjt ötödik vasárnapja

* Április 4-én elsőpéntek - meg lá -
to gatjuk a betegeket és kiszolgáltatjuk
a szentségeket, délután. 6.15 órától ke -
resztút, melyet a plébániai csoportok ve -
zetnek: elsőpénteken az ifjúság, követ -
kező héten április 11-én az Egy ház ta -
nács. A pénteki napokon szentmisét is
tartunk este 7 órakor.

* Április 6-án, vasárnap, a reggel 8 
és 10 órai szentmisék után fogjuk ki -
szolgáltatni a betegek szentségét mind -
azoknak, akik kellőképpen felké szül tek
rá. Megkérjük mindazokat, akik a szent -
kenetet szeretnék felvenni, iratkoz za nak
fel a sekrestyében, járuljanak szent gyó -
náshoz és szentáldozáshoz.

Elsővasárnap lévén, a 11.30 órai szent -
mise után estig szentségimádásra lesz
kitéve az Oltáriszentség. A közös ima
este 6 órakor kezdődik.

* Kedden elkezdődik a Szent Antal 
nagy kilenced. Kilenc kedden este 7 ó -
rakor szentmise és szentbeszéd.

* Április 8-án, kedden a szentmise
előtt este 6 órától a Cintermi park pá -
lyázatának  bemutatása.

* Jövő vasárnap virágvasárnap. A
10 órás szentmisén barkaszentelés lesz,
valamint a felnőtt énekkar énekli a
Pas siót, a 11.30 órai szentmisén az if -
jusági kórus a Rock Passiót énekli.

* Hétfőn, április 7-én, Hitmélyítő
Találkozó a Scheffler Házban, 15.00
órakor a Mária Légió vezetésével.

* Pénteken, április 11-én Hitmé lyí -
tő Találkozó a Scheffler Házban 15.00
órakor a Nőszövetség és Skapuláré ve -
zetésével.

* Plébániánk Lourdes-ba szervez za -
rándoklatot május 8. és 16. között. Út -
vonal: Bécs, Velence, Pádua, Torino,
Nice, Cannes és más gyönyörű vá ro -
sok. A zarándoklat ára: 400 euro egy
főre. Részletek a plébánia irodájában.

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,Semmi sem állandó. Még 
a Mona Lisa is kifakul.”

 (Chuck Palahniuk)

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 kép -
vi selő te le fon szá ma: 0726200756.

Színe és fonákja:

Hol csattan az ostor?
A címbeli kérdésre a válasz egyszerű, hadd ne mondjam, közmondásszerű: 

a végén csattan az ostor. Erre tudományos magyarázat is van: mivel az os tor -
szíj a tövétől kifelé folyamatosan vékonyodik, keskenyedik, így az átadott moz -
gási energia a könnyebb keresztmetszet felé irányulva egyre nagyobb sebes sé -
get vesz fel, ideális esetben átlépheti a hangsebességet. Ily módon a vékony rész -
hez kiérő hullám a visszacsapódás következtében hangrobbanást idézhet elő.

Nos, nem hiába vált közmondássá, hogy a végén csattan az ostor. A szó sze -
rinti értelmet ugyanis megduplázza egy átvitt értelem is, ami kiválóan alkal -
mazható az élet különböző területeire. Hazai társadalmi, és azon belül ki sebb -
ségi vonatkozásban azt is mondhatnám, hogy az ostor vége mindig a szór vány -
ban csattan. A Székelyföld adja meg a kezdeti suhintást, ám a periféria felé
egyre vékonyodó ,,szíj” miatt a csattanás a szórványvidékeken következik be.
A székelyföldi hirtelen fellángolásokért itt, a szórványban szedik a sarcot, mert -
hogy a legtöbb román polgártársunk a hazai magyarságot egy kalap alá ve -
szi, nem tesz különbséget tömb- és szórványmagyarság között.

Ott, a Székelyföldön mag yar szomszédja magyarnak, míg itt, a szórvány -
ban a román szomszédság a divat. Így, ha a hírcsatornák arról számolnak be,
hogy Székelyföldön a magyarok ezt és ezt tették, vagy mondták, a román szom -
széd azonnal a ,,bűnös” nemzet úgymond kéznél levő képviselőjére hárítja, ve -
títi a felelősséget, tőle kérvén elszámolást a vélt vagy valós sérelemért.

Mindeközben a székelyföldi kimegy udvarába, és szintén székely (magyar)
szom széd jával megvitatják közös igazukat. Sőt, néha ezek a találkozások ajzó -
szerként hatnak, újabb, még polgárpukkasztóbb megnyilvánulásoknak bizto -
sítva táptalajt. Nekik nem kell magyarázkodniuk ahhoz, hogy a szomszédjuk
ne orroljon meg, ne nézzen ferde szemmel rájuk. Ily módon könnyű a más ká -
rára vitézkedni.

Távol áll tőlem a szándék, hogy megbántsam székelyföldi földijeimet, csak
mérsékletre, megfontoltságra inteném őket, mert ha az ostor vékony vége le -
sza kad, a szíj előbb-utóbb náluk fog csattanni. Előbb csak vérszegény cset tin -
tések formájában, majd a szíj vékonyodásával, hangrobbanásszerűen.

Elmondtam már, de nem árt megismételnem: a szórványvidék képezi a tá -
gabb értelemben vett er délyi magyarság várának a vizesárkát, amelyen, ha
átjut az ellenség, többé semmi sem állíthatja meg az előrenyomulásban.

Tamási At tila

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.

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 anyagi támogatására aján lot -
ta fel a művész. Ezúton is kö szönjük!

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

Több tombolajegy = nagyobb esély!
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Mag yar parlamenti választással kapcsolatos tájékoztató
magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgároknak

A Nemzeti Választási Iroda a szavazási le vél -
csomagot eljuttatja a választópolgárnak pos tai
úton arra a lakcímre vagy arra a külkép vise -
let re, ahova a választópolgár a reg iszt rá lás kor
azt kérte. A Főkonzulátusra kért szava zási le -
vél cso magot a választópolgár csak sze mé lye sen
ve heti át 2014. március 24-április 4. (péntek) kö -
zött, munkanapokon Csíkszere dá ban 6-21 óra
között, Kolozsváron 9-19 óra kö zött személyi 
i gazolványuk vagy útlevelük be mu tatásával.
Kérjük, hozza magával lakcím kár tyáját is.

A szavazási levélcsomag
tartalmazza:

- a levélben szavazás szavazólapját,
- a választópolgár azonosításához szükséges

nyi latkozat nyomtatványát,
- a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot 

(bel ső, jelzés nélküli boríték),
- az elsőbbségi válaszborítékot, amelynek cím -

zé se: NVI, Bu da pest, 1855,
- a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

A levélben szavazás módja:
- kitölteni a szavazólapot, azaz egyértelmű x vagy

+ jelet tenni a párt mellé, amelyre szavazni akarunk,
- a szavazólapot beletenni a kisebb méretű, je lö -

letlen belső borítékba,
- a belső borítékot lezárni,
- kitölteni az azonosító nyilatkozatot. Itt a sa ját

sze mélyi adatokat kell megadni a mag yar lakcím kár -
tyán, vagy a mag yar útlevelén, vagy a honosítási
okiraton szereplő információk sze rint, valamint a
nyi lat koza tot alá kell írni, 

- a szavazatot tartalmazó lezárt belső borí té kot
és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a nagyobb a la -
kú NVI, Bu da pest, 1855- címét tartalmazó vá lasz bo -
rí ték ba kell helyezni, és azt is lezárni.

A válaszboríték eljuttatása a
Nemzeti Választási Irodához:

- postán feladni Magyarországon vagy Romá -
niá ban bérmentesítés nélkül. A szavazást tartal ma -
zó bo rítéknak 2014. április 5. (szombat), 24 óráig be 
kell érkeznie a budapesti Nemzeti Választási Iro dá -
hoz. A mag yar postahivatalokban április 3-ig kell

le ad ni a válaszborítékokat.
- Főkonzulátusokon leadni 2014. március 24-

 áp ri lis 4. között munkanapokon, Kolozs vá ron 9-19
óra között, Csíkszeredában 6-21 óra között, vala -
mint mindkét helyszínen áp ri lis 6-án, 6-19 óra
között.

- Magyarországon az országgyűlési egyé ni vá -
lasztókerületi választási irodák egyikében le adni
2014. április 6-án, 6-19 óra között.

Megye Város Cím Telefon
Békés Békéscsaba Szent István tér 7. 66/523-800

Békés Békés Petőfi Sándor u. 2.  66/411-011

Békés Gyula Petőfi tér 3. 66/526-810

Békés Orosháza Szabadság tér 4-6. 68/413-022

Csongrád Szeged Széchenyi tér 10. 62/564-164

Csongrád Szentes Kossuth tér 6. 63/510-303

Csongrád Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. 62/530-120

Hajdú-Bihar Debrecen Piac u. 20. 52/511-400

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19. 54/505-450

Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló Hősök tere 1. 52/557-300

Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. 52/563-200

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 42/524-532

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Kisvárda Szent L. u. 7-11. 45/500-751

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Vásárosnamény Tamási Á. u. 1. 45/470-022

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Mátészalka Hősök tere 9. 44/500-364

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nyírbátor Szabadság tér 7. 42/281-042

Határmenti választási irodák elérhetőségei:

Van-e gazdasági válság...?
A kérdés viszonylagos, relatív, bár a médiában szin -

te naponta hallunk gazdasági válságról. Ha mégis
e gyik-másik ország időnként 1-2 százalékos növe ke -
désről számol be, az már jelentős sikernek számít.

Nehezen érthető a válság fogalma, amikor bár -
merre járva a piac láthatóan tele van áruval, legyen 
az ipari cikk, vagy élelmiszerféleség. Óriási a vá lasz -
ték, minden kapható, egy rég hallott reklámszöveg
szerint „gombostűtől elefántig”. A polcok tele van -
nak padlótól plafonig, legyen az kis-, vagy óriás á ru -
ház. Készruhák, lábbelik, bútrok, hűtő- és mosó gé -
pek, tévékészülékek, műszaki cikkek, szerszámok, ki -
sebb-nagyobb fogyasztási cikkek halmozódtak fel min -
denfelé. Ez a bőség elmondható a különféle élelmi -
szerekről is. A polcok tömve vannak konzervekkel,
tejtermékekkel, hús- és pékáruval, édességgel, zöld -
ségekkel, gyümölccsel, az üzletekben és a sza bad pi -
acon egyaránt. Miközben az egyik nap a rádió arról 
számol be, hogy a FAO (Világélelmezési Központ) a -
datai szerint földünkön egy év alatt közel másfél mil -
liárd tonna élelmiszer kerül megsemmisítésre, mert
szavatossági idejük lejárt. Ezalatt pedig egy mil li -

árd körül van azok száma, akik naponta éhesen fek -
szenek le, hangzott el a megdöbbentő hír.

Ezek szerint mégiscsak a jövedelmek, illetve a vá -
sárlóerő közötti aránytalansággal, a javak elosz tá -
sával, valamint bizonyos érdekszférák által pro pa -
gált válságról van szó a világban. Egyes polgárok
jövedelme között pedig óriási különbségekről lehet
hallani itt, az országban is. Nemrégen olvastam az
egyik helyi újságban, hogy vannak, akik több tízezer 
eurós javadalmazásban részesülnek, míg milliók öt-
 hatszáz lej nyugdíjjal, vagy nyolcszáz lej minimál -
bér rel kell beérjék. Példának sorolja az újság Dan
Radu Ruşianut, az Országos Pénzügyi Felügye lő ség
elnökét, aki a múlt év novemberében és decem be ré -
ben 72 ezer eurót kaszált be a nagy közös kasszából. 
Dan iel Dăianu 68 ezer eurót, Mircea Ursache 47 e -
zer eurót. De tovább sorolja pártelnökök, parla men ti 
képviselők családtagjainak nevét is (feleségek, fiak,
lányok), akik bizonyos mondvacsinált tisztségekben
szintén 8-12 ezer eurót vesznek fel. Nos hát ezért há -
borog a mindennapi újságolvasó polgár. Ezért van
szükség növelni minden áron a büdzsé bevételeit, hogy

legyen miből fedezni hatalmas fizetéseket egyazon
országon belül. Íme egy példa az igazságtalan be -
vé telek egyik formájára: a monopolhelyzetben lévő
földgázszolgáltató vállalat (E-on) emberei nemrég el -
lenőrzést végeztek a lakásokban, ami persze saját
biztonságunkat hivatott szolgálni, tehát rendben van. 
Ami viszont nincs rendben, hogy a hatszáz lejes nyug -
díjjal rendelkező özvegy néni egy gáztűzhely és két
konvektor műszeres vizsgálatáért, amely alig öt perc -
ig tartott, pár nap után 102 lejes számlát kapott (34 lej
per darabszám). A milliárdos villájában is u gyan -
annyi a vizsgálat tarifája, ami nem méltányos, hely -
telen.

Végül pedig gazdasági változást az országban -
még akkor is, ha a kínálat jelentős része külföldi -
csak úgy lehet elérni, ha a nyugdíjak és fizetések
nagy há nyada nem csupán 200-300 euróból ten gő -
dik, mert a kormány fél egy nagyobb arányú eme -
léstől, bár a „pénz pénzt csinál” (örök igazság). Ha
nő a vá sár ló erő, illetve a fogyasztás, akkor több ÁFA
és profit a dó folyik be az államkasszába, beindul az
újrater melés és kevesebb áru marad raktáron év -
ről- évre.

Ezt kéne figyelembe venni!
Varga Imre

A Máramaros megyei EMNT nagy bá nyai
iro dá jában fo lya ma tosan, in gye ne sen segítenek
az ál lam pol gársági ké rel mek ki töltésé ben, a
ma g yar állam pol gár ság hoz szükséges i ratok
össze állításában. Az iro dában lehetőség van
Ma gyar Igazolvány, Peda gó gus- és Di ák
Iga zolvány i gény lésére is.

A nagybányai irodában - Thö köly utca
(Mi ne ri lor) 7. szám a latt, hét fő től péntekig
9-16 óra között -, csak úgy mint az EMNT-
 EMNP felső bá nyai i ro dájá ban (Felsőbánya,
P-ţa Li bertaţii u., 2A. szám, hétfőtől pén tekig
19.00- 20.00 óra kö zött).

Minden más, a mag yar állam polgár ság -
gal és közü gyeink kel kap csolatos kérdésben
ke res sék fel bi zalommal az EMNT- EMNP
nagy bá nyai és felső bá nyai irodáit.

Elérhetőségeink: 0262-212.040; 0768- 193.576;
e-mail: maramaros@emnt.org.

 A nagybányai állatmentő
egyesület az állatbarátok se gít -
ségét kéri a menhely felújí tá sá -
hoz. Faanyagra, tö rött, de még
felhasználható raklapokra, drót -
hálóra vol na nagy szükség.

És természetesen minden -
kit szeretettel várunk, aki ol -
tott, ivartalanított, barátságos 
kutyát szeretne örök befo gad -
ni!

Tel.  0771 747 534
Köszönik szépen -

90 vidám, kóbor eb
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Példamutató északi nyelvrokonaink
A múlt század második felében Máramarosból a

Szovjetunióhoz tartozó Kárpátaljára áttelepült ma -
g yar olyan ritka volt, mint a fehér holló. Egy fel ső -
bányai özvegyasszony tizenéves kislányával, Zirzák
Elvirával a hatvanas években telepedett le Be reg -
szászon. A kislány néhány év múlva férjhez ment egy
kárpátaljai mag yar mérnökhöz. A házaspár fia Tal -
linban, a Szovjetunióhoz tartozó Észtország fő vá ro -
sában textilmérnöki dip lo mát szerzett.

A kilencvenes években Felsőbányára küldött le -
ve leiből jobban megismerhettem északi nyelv roko -
nainkat és az észt-mag yar kapcsolatok történetét.

A  Balti-tenger partján élő észtek több mint ezer
évig harcoltak függetlenségükért. Vikingek, dánok,
svédek, németek, oroszok szállták meg rövidebb- hosz -
szabb ideig földjüket. 1989-ben az észt nyelvet az or -
szág főnyelvévé nyilvánították, és bevezették a több -
pártrendszert. Az 1991-es népszavazáson a la kos -
ság 77,8%-a függetlenségre szavazott. A kö rül belül
másfélmillió lakosú ország az Európai Unió és a
NATO tagja. Az észt koronát 2011. január 1-jén  az
euró váltotta fel. Az életszínvonal magasabb, mint
országunkban és Magyarországon.

A mag yar származású mérnök egyik levelében így
magyarázta nyelvrokonaink sikerének a titkát:

- Az észtek gyermekkoruktól hozzászoknak a mun -
kához, fegyelmezettek, vállalkozó szelleműek, taka -

ré kosak. A korrupciót és a bürokráciát a haladás fő
akadályainak tekintik.

Első tallini munkahelyén a mérnök egyszer a vál -
lalat igazgatójával a munka céljáról be szél getett.

- Sok országban azért élnek, hogy dolgoz za nak,
mi viszont azért dolgozunk, hogy emberhez mél tón
éljünk -állította az igazgató.

A mérnök egy júliusi reggelen csodálkozva né -
zett ki lakása ablakán, mert több tízezer tallini egy
kö zeli hegyoldalra kapaszkodott fel. Amikor ő fel ju -
tott oda, már körülbelül 300 ezren gyűltek össze.
Megtudta, hogy az észtek évente ott emlékeznek a
függetlenségi mozgalom hőseire, népi, nemzeti ha -
gyo mányaikat, szokásaikat, dalaikat, verseiket fel e -
levenítve. Ilyenkor a hegyoldal a sokszínű népi vi se -
lettől tarkállik és az ősi hangszereken előadott dal -
lamoktól visszhangzik.

Nyelvrokonaink szintén évente rendezik meg az
Észt Kultúra Napját.

A nemzeti azonosságtudat a fiatalokban is mély
gyökeret eresztett. Idősek és fiatalok a közösségi ösz -
szetartozás szellemétől áthatva, egymás iránt fe le -
lősséget éreznek, és meddő sirán ko zás, önsajnálat
helyett becsületesen, hozzáértéssel dolgoznak, és
bizakodva tekintenek a jövőbe.

Főként női olvasóinkat valószínűleg érdekli az észt
konyha is. Az észtek szívesen esznek füstölt halat,

sűrű leveseket, savanyú káposztát, sült csirkét, gom -
bát, kovászolt rozskenyeret és bur go nyát. Észtor -
szág a második helyen áll a világ bur go nyater mesz -
tésében. Az észtek kedvenc itala a sör. A közép kor -
ban főként a mézbort kortyolgatták szíve sen.

Az észt-mag yar kapcsolatok kezdete a XV. szá -
zad ra nyúlik vissza. Először valószínűleg Mátyás ki -
rály egyik követe látogatott el nyelvrokonaink föld -
jére. Báthori István, Erdély fejedelme és Len gyel or -
szág királya Észtországban harcolt Rettegett Iván 
o rosz cár seregével. Több mag yar huszár elesett a
csatában, az ütközet túlélőinek egy része pedig le te -
lepedett nyelvrokonaink földjén.

A mérnök leveleiből azt is megtudtam, hogy 1989-
 ben 241 mag yar élt Észtországban. Ugyanabban az
évben alakult meg az Észtországi Magyarok Mun -
kácsy Mihály Egyesülete. Az érdekvédelmi szervezet 
fő feladatai többek között a nemzeti azo nos ság tu dat,
a mag yar népi hagyományok, a mag yar nyelv á po -
lá sa, az összetartozás megerősítése. Az egye sü let nek
az is fő célkitűzése, hogy a kis mag yar kö zös ség gyer -
mekei ismerjék meg a mag yar történelmet és irodalmat.

Írásom olyan közmondásokkal fejezem be, ame -
lyek meggyőzően tükrözik az észtek gon dolko dás mód -
ját, észjárását.

Aki nem birkózott meg a gondokkal, nem tudja i -
gazán értékelni az életet. Az élet túl rövid ahhoz,
hogy semmiségekre pazaroljuk el. Ha meg akarod
előzni a fejfájást, pletykálj kevesebbet. Bármit cse -
lekszel, mindig gondolj a következményeire is.

Boczor József

A Híd utcai iskoláért
- folytatás az első oldalról -

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 jelentkezéseket 2014. április
30- ig fogadják el. 

A versenyre kizárólag amatőr vegyeskarok jelent ke zé -
sét várják, azaz a kórus 90%-a nem lehet profi énekes (a
karvezetőt leszámítva). A jelentkező énekkarnak április 30-
 ig kell néhány darab felvételével jelentkezni CD, DVD vagy
Mp3 formátumban. A Művészeti Bizottság 2014. május
15-ig tíz kórust választ ki a jelentkezők közül, akiknek má -
jus 25-ig kell megerősíteni jelentkezésüket.

Minden kiválasztott kórusnak négy művet kell be mu -
tat nia a versenyen. Az első - kötelező mű - a Művészeti Bi -
zottság által összeállított listáról választható. A második
műnek a reneszánsz, barokk, vagy klasszikus korszakot
kell képviselnie. A harmadik – a ca pella – darabnak 1900
után komponált műnek kell lennie, a negyediknek pedig az
énekkar országát képviselő népzenei darabnak, melyet szük -
ség esetén tradicionális hangszerekkel kísérhetnek. A tel -
jes előadási időtartamnak 11 és 17 perc között kell lennie.
A zsűri max. 100 pontot adhat. Az elért pontszám szerint
bronz, ezüst és arany diplomákat adnak ki.

Az első díj (min. 85 pont) 3000 Euro, a második díj

(min. 75 pont) 2000 Euro, a harmadik díj (min. 70 pont)
1000 Euro jutalommal jár. A Liviu Borlan-díjat – mely
1000 Euro pénzjutalmat jelent – a legjobb kötelező mű e -
lő adásáért adják ki. A média és a szponzorok egyéb kü lön -
díjakban részesítik a versenyző kórusokat.

A héttagú nemzeti és nemzetközi zsűri három tagja a
bukaresti, kolozsvári és jászvásári zeneakadémia egy-egy
professzora, három nemzetközi kórus-specialista, és a nagy -
bányai művészeti főiskola képviselője lesz. A verseny mű -
vészeti igazgatója Prof. Andrea Angelini.

A verseny időtartama alatt az énekkarok harminc per ces
műsort adhatnak Nagybányán szabadon választott reper -
toárral.

A versenyszabályok és a jelentkezési lap megtalálható
a http://festivalborlan.ro/regulament2014.php?lang=en ol -
da lon.

Liviu Borlan zeneszerző, karmester Szaniszlóban szü -
le tett (Szatmár megye, Románia), 1936-ban. Kolozsvári ügyvédi
tanulmányai után a kolozsvári Konzer vató rium ban tanult
zeneszerzést, vezénylést és pedagógiát. 1966-ban telepe -
dett le Nagybányán, ahol különböző pozíciókban dol go zott.
Sikeres hangversenyturnékon is részt vett, így Magyaror -
szágon is, ahol 1990-ben járt. 1994-ben hunyt el. (kota.hu)
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ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (3.)
- folytatás az előző lapszámból -

A tes tes férfi elindult valamilyen é -
pület felé, menet közben káromkodott,
majd bekiáltott a házba a nyitott ajtón
keresztül:

- Gyere már, Rózsikám! Románból 
vannak itt, én hátul vagyok, itatom a
köcsögöket, pípot kapnak a nya va lyá -
sok.

Kis idő múlva megjelent Rózsika
rózsaszín pongyolában, szőke gön dö -
rített frizurával, ő is jó húsban volt.

- Mi a bajod?
Hanga nem tudta mire vélni azt a sér -

tő beszédet, viszont kissé irígykedve
néz te a rózsaszín pongyolát, neki soha
nem volt ilyen... Ő reggel hamar fel öl -
tözött, és ment az éhes állatokhoz etetni.

- Gyertek be! - kiáltott Rózsika. - Ne
lásson ország-világ titeket. Tudtok ma -
gyarul?

- Igen - felelte Hanga -, csak úgy
tu dunk.

- Csak azért kérdem mert, hogy Ro -
mániából jöttetek. Hogy hívnak?

- Hanga.
- És téged, öcsi? - borzolta meg a

gyerek haját.
- Csillag András.
- Hű..., van egy neved, elég lesz míg

élsz! - kacagott Rózsika. - Hány éves 
vagy?

- Tizenkettő.

Leültette őket, fehér kenyeret, Ráma
margarint, szalámit, paprikát tett az asz -
talra, magának kávét öntött, cigarettára 
gyújtott. Fújta a füstkarikákat, lábait egy
másik székre tette fel, közben beszélt:

- Remélem tudjátok, hogy Ma g yar -
országon nem maradhattok?

Hanga szájában megállt a falat, ré -
mülten kérdezte:

- Miért? Mi magyarok vagyunk, és
ez az anyaország!

- Azt te csak hiszed, a határ túlol -
da láról jöttél, román papírokkal, te ro -
mán vagy. A mi rendőrségünk vissza -
ad, ezek itt pont olyan kommunisták,
mint azok - intett a fejével valamerre.

Az asszony többet nyelni nem
tudott.

- Akkor végünk... - nézett a gyer -
mekkel farkasszemet.

Rózsika felkacagott:
- De megijedtetek! Ne féljetek tagok,

van egy kedves sofőr ismerősöm, az
majd elvisz titeket Németországba, a
friccekhez, ott nem lesz bajotok. Van
pénzetek?

Hanga azonnal az asztalra tette a ma -
radék pénzét. Rózsika megnézte, meg -
számolta, zsebre tette, majd kije len tet te:

- Kevés. De ne törődj  vele, mi tud -
juk, hol leszel, egy év múlva je lent ke -
zünk, majd fizetsz márkában. De
fizetsz!... Én most megyek vásárolni,
csak húzok valami tisztességes ron gyot
magamra, ti itt várjatok meg, a házból
ki nem mentek! Sok a spicli.

Távozott. A kis Andris napok óta e -
lőször fordult kérdéssel az anyjához:

- Édesanyám, az egész Magyar or -
szág ilyen?

Hanga sokág hallgatott mielőtt vá -
la szolt:

- Remélem, nem..., de csak ők is -
me rik az utakat.

Míg Rózsika távol volt, Hanga nem
tudta, mit kezdjen magával, hát taka rí -
tott. Volt mit. Közben arra gondolt, mi -
lyenek a „friccek”? Andriska meg ta -
lált valamilyen olvasnivalót, aztán ki -
nyitotta a kertre nyíló ablakot, nézte a
virágokat, a fákat. Hamarosan vad ga -
lambok vették körül, az ablak párká nyon,
a vállain meg is pihentek. Otthon is
megtalálták mindig az állatok, ő meg
símogatta őket, örültek egymásnak.

  Rózsika visszaért, látta a gyermek
körül nyüzsgő vadgalambokat, száját el -
tátotta, darabig el is felejtette bezárni. Mi -
kor magához tért, flegmán kije len tette:

- Jó lennél cirkuszba, Csilla gocs ka...
Hanga három napig takarított, a kony -

hát, a szobákat, a sörözőt. Végül meg -
érkezett a söfőr, aki a „friccekhez“ vi -
szi. Közepes termetű férfi volt, erősen
kopaszodó. Jól megnézte Hangát, az -
tán azt mondta.

- Papíron a feleségem leszel, míg o -
daérünk, de vegyél más ruhát és ereszd
ki a hajad, úgy jobban fogsz ha son lí -
tani a képre.

- Nincs más ruhám... - vallotta be
Hanga szégyenkezve -, otthon maradt.

- Adok én - ajánlotta Rózsika, s már
hozta is a rég kihízott krémszínű szok -
nyát, blúzt.

Majd nagy élvezettel bontotta ki Han -
ga szigorú kontyát, fésűlgette világos
gesztenyeszínű, sűrű hosszú haját. Be -
púderezte, kirúzsozta. A tükör elé állí totta:

- Most nézd meg magad, Marcsa... 
Hanga nézte a tükörbeli új nőt, majd 

ijedten kijelentette:
- De cigarettázni nem fogok!

- folytatás a következő lapszámban -

Péter Károly jegyzete:

Szóvirágok
Most már naptárilag és csilla gásza -

tilag is tavasz van: vígan nyílnak a vi rá -
gok.

Csak a szóvirágok nem igazodnak az
évszakokhoz. Az efféle virágok a poli ti -
ku sok kertjeiben teremnek, és általában
a választások előtt nyílnak, évszakoktól
függetlenül. Bravúros szóvirágok szü let -
nek ilyenkor: illatuk és színük nincs, ál -
talában a pozitív tulajdonságok túlméretezését és a beszéd ékesítését szol gál -
ják, valamint az időhúzást, a mellébeszélést, a semmit mondást.

Pedig mi, egyszerű választók, cikornyás szóvirágcsokrok helyett jobb éle -
tet várunk; mi a szóvirágok által elfedett lényeget, a valóságot akarjuk látni.

Barátaim! Hagyjátok a politikusokat, hadd kertészkedjenek szóvirágos kert -
jeikben, gyertek inkább velem, szedjünk igazi virágokat most, amikor „tavasz
van, tavasz van, gyönyörű tavasz”. 

Kós Károly emlékestre
Nagy örömet szerzett a Nagybányai Krisz -

tus Király Plébánia plébánosának, Szmutkú 
Róbertnek a meghívása a Kós Károly épí té -
szeti munkásságát méltató emlékestre, mely 
által születésének 130. évfordulójára emlé -
keztek. Az eltelt évtizedek során ebben az
Egyházközségben mindig aktív egyházi és kul -
turális élet zajlott. Sajnos korábban vállalt
elfoglaltságom miatt nem lehettem jelen, de 
é rintett lévén pár sorban összefoglalom az
általam fontosnak tartott eseményeket.

Mikor Kós Károly (született 1883 – meghalt 1977)
építészeti munkásságával foglalkozunk elen gedhe tet -
len, hogy pár általa tervezett erdélyi műemlék jellegű 
épületet ne említsünk. Aki egy keveset is foglal ko -
zott életével és erdélyi építészeti munkásságával, nagy
valószínűséggel hallott a Varjúvárról (1910), a Sep -
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumról (1911- 1912),
vagy a Kolozsvári Református Kakasos templomról
(1912 -1913).

Máramaros megyében tudomásom szerint egyet -
lenegy Kós Károly által tervezett épülettel talál ko -
zunk. A Misztótfalui Református Parókia Mára ma -
ros megyei építészettörténeti unikummá lett Kós Ká -
roly tervezésének köszönhetően. A gyülekezet egy -

kori lelkipásztora Molnár József Károly, aki 1950 és
1980 közötti időszakban szolgált Misztótfaluban, fel -
kérte Kós Károlyt, hogy tervezzen egy új lelkészi la -
kást Misztótfaluban. Az idős Kós Károly 1960-ban el -
készítette a „parochiális épület” tervrajzát. Felve tő -
dik a kérdés, hogy miért vállalta el, és kísérte fi gye -
lemmel a lelkészi lakás tervezését és kivitelezésének
felügyeletét? Először: Misztótfalusi Kis Miklósért, a -
ki tizenkét nemzet részére készített nyomtatott ABC– t,
és saját költségén kiadta a hatodik mag yar bibli a for dí -
tást, az „ARANYAS BIBLIÁT” 1685-ben. Misz tót fa lu -
si Kis Miklós munkásságával és tekintélyével ki vívta 
Kós Károly tiszteteletét is, aki elismerése jeléül meg -
tervezte a misztótfalui lelkészi lakást, és végig kí sérte 
az építkezést, sőt olykor szakmai jóta ná csok kal látta
el az építőket. Másodszor: „... református és mag yar
ügyről van szó ...” (Idézve Kós Károly 1961. au gusz -
tus 21-i keltezésű levelét Molnár József Károlyhoz.) 

Korabeli feljegyzések szerint a Domokosi Refor -
mátus Templom szószéke feletti koronát is Kós Ká -
roly tervezte, tudtam meg Keresztes Nagy Imre lelki -
pásztortól.

Még egy érdekesség Kós Károly életéből. Kós Ká -
rolyt az Erdélyi Református Egyházkerület meg bí zá -
sából a Kalotaszegi Református Egyházmegye fő gond -
nokává választotta. 1934-től 1965-ig, azaz 82 éves ko -
ráig töltötte be ezt a tisztséget. Kós Károly igen jár tas -
nak bizonyult a papírmunkában, de mikor egyház me -

g yei vizitációkon megjelent, először a templom, utá -
na a temető tisztasága érdekelte. „A mi temetőink nem
hirdetnek elmúlást, de életet, örökkévalót.” Ha tisz -
ták a temetőink, tiszta lesz a gyülekezeti életünk is.  Kós
Károly nagyon szerette a temetőket, egyik írásában
beszél is erről: „A mi históriáink: a mi temetőink. És
nincsen ilyen gyönyörű temetője senki más nem zet -
nek. Históriája sem…” (Kós Károly írása a temetőről)

A misztótfalui református magyarok minden idő -
ben büszkék voltak Misztótfalusi Kis Miklósra és a
Kós Károly által tervezett parokiális épületre is.

Ecsedi Árpád
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A dúsgazdag Grün nősülni
készül. Jó partit kínálnak neki,
de kijelenti:

- Nem veszek zsák ba macs -
kát, látni akarom meztelenül.

Nagy a vívódás, de túl gaz -
dag Grün, levetkőztetik a lányt.
A férjjelölt egy darabig gusz -
tálja, majd így szól:

- Nem kell! Túl nagy az orra!

***
- Kövesse Dante példáját!
- Ezt hogy érti?
- Menjen a pokolba!

***
- Mit gondolsz, melyik le -

het a gyorsabb, a ló vagy a pos -
tagalamb? - kérdezi a székely
a komájától.

- Gyalog a ló...

***
- Apa! Apa! Hogy készül a 

gyerek?
- Leül az asztalhoz, és tanul.

***

- Ho nnan tudod meg, hogy 
egy nő szűz-e?

- ???
- Felhívod a szobádba, e lé -

raksz egy újságot, és kifi gye -
led, hogy melyik csillagjegy
horoszkópját olvassa.

***

- Melyik háziállatnak van
nyomása, ellenállása és fázis -
szöge is?

- A csirkének, mert az Bar-
 Ohm-Phi!

***
A gazdag gróf meghívott egy

öreg koldust ebédre. Délben be -
állít az öreg, de vele jön egy fi -
a tal is.

- Micsoda dolog ez? - há -
bo rog a gróf. - Én meghívom
magát ebédre, és maga egy má -
sik embert is hoz?

- Ő, kérem, az én vőm.
- Mi közöm nekem a ve jé -

hez?
- Bocsánatot kérek - szólt

az öreg -, de ő nálam kosztol.

***
Az óvónéni a hét napjait ta -

nítj a a gyerekekkel:
- Hétfő, kedd, szerda, csü -

törtök, péntek, szom bat és va -
sárnap - ismétli meg hu szad -
szor.

Aztán megkérdezi:
- Nos, mi jön szombat u tán?
Az egész csoport hallgat,

majd megszólal a legkisebb:
- És!

***
- Mire vár a szőke nő a pi -

ramis lábánál?
- ???
- Hogy elinduljon a mozgó -

lépcső!

***
Két rendőr Amerikába ha -

józik tapasztalatcserére. Ahogy
közelednek a parthoz az egyi -
kük nevetni kezd, mire a má -
sik megkérdezi:

- Mit nevetsz?
- Látod a felhőkarcolókat?
- Aha.
- Hát így nem volt nagy

kunszt felfedezni Amerikát.

***
- Szeretsz?
- Szeretlek!
- És meghalnál értem?
- Nem, az enyém egy hal -

ha tatlan szerelem.

***
- Asszonyom, van egy jó hí -

rem! - közli a nőgyógyász a pá -
ciensével.

- Szólítson csak kis asszony -
nak, még lány vagyok.

- Ez esetben rossz hírem van...

***
Meghal a gazdag bankár. A 

gyászmenetben a skót sír a leg -
keservesebben. A mellette ha -

ladó férfi megkérdezi:
- Talán a rokona volt a

bankár úrnak?
- Sajnos nem. Azért sírok

ennyire.
***

Kohn bácsi, az öreg órás -
mester haldoklik. Aléltan fek -
szik, de arra azért felébred,
hogy a fia a páncél szekré nyé -
ben, a legértékesebb órái kö -
zött matat. Megszólal az öreg:

- Fiam, az óráim meg van -
nak számlálva!

***
Két sakkozó beszélget:
- Milyen bábut kérsz, szép

fényeset? Vagy adjak inkább
mattot?

***
Két fiatal beszélget:
- Képzeld, azt hallottam, az

indiaiak szerint a túlvilágon új -
jászületünk valamilyen állat tes -
tében!

- Akkor például lehet, hogy
belőlem odaát egy csúf kis bé -
ka lesz?

- Nem! - vágja rá Sári - Két -
szer ugyanaz nem lehetsz.

***
- Miről lehet felismerni az

internetes kalózt?
- ???
- Webhely van az arcán.

- Még hogy meg akarod valósítani
az álmaidat, meg női egyenjogúság!...

- És akkor most ne gyanakodjak, Magdika?...

Ernest Shackle ton 1912-
 es antarktiszi expedíciója e -
lőtt ezzel a reklámmal ke re -
sett társakat:

„Egy veszélyes utazás -
hoz keresek férfiakat. Ala -
csony munkabér, harapós hi -
deg, hosszú hónapok a tel -
jes sötétségben, állandó ve -
szély, a biztonságos vissza -
térés kérdéses. Sikeres visz -
szatérés esetén a hírnév és
a dicsőség garantált.”

Ha napjainkban egy rek -
lámügynökségen keresztül
adná fel ezt a hirdetést, az
valahogy így nézne ki:

„Egy kalandos uta zás -
hoz keresünk résztvevőket.
Alacsony útiköltség, gyö nyö -
rű látnivalók, mókás éjsza -
kák, jégszobor kiállítások
megtekintése. Ingyenes uta -
zási biztosítással! Kerüljön 
Ön is a magazinok cím lap -
jára!”

Vicces graffitik
* Soha ne add fel! Csak 

ha elegendő bélyeg van raj ta!
* Bocsánat, hogy élek.

Többet nem fordul elő!
* Olyan rosszul nézel ki,

iszol te rendesen? 
* Mostanában annyit dol -

gozok, hogy kezd az ivás ro -
vására menni.

* Ha nem tetszik, ahogy 
vezetek, akkor tűnj el a jár -
dáról.

* Örökké akarok élni, ed -
dig minden a terv szerint ha -
lad.

* Ha megígérem, hogy hi -
ányozni fogsz, elmész vég re?

* Miért járnak a ba let -
tesek mindig lábujjhegyen? 
Nem lenne egyszerűbb ma -
gasabb táncosokat alkal maz ni?

* Ha az összes férfi egy -
forma, akkor a nők miért vá -
logatnak annyit?

* Az élők csupán vaká -
ciózó halottak. 

* Azért vagyok a vilá gon,
hogy másokon segítsek. De
a többiek miért vannak?

* A sör lassan butít, de
én ráérek.

- Bevallom, Béluska, először a
bankkártyagyűjteményeddel vettél le a lábamról.

- Bebizonyítom magának, Zsuzsika,
hogy igenis izgalmas az éjszakai műszak!...

- És tudd meg, hogy a főztödet
titokban mindig a kutyának adtam!
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Ponta: sosem fogjuk elfogadni
az etnikai autonómiát

A román kormánypártok sosem fogják elfogadni az etnikai au to -
nómiát – jelentette ki Vic tor Ponta miniszterelnök egy televíziós
interjúban, a koalícióban részt vevő Romániai Mag yar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) jogköveteléseire reagálva.

A szociáldemokrata kormányfő a ko -
alíció többi román pártja nevében is ar -
ról biztosította az Antena 3 hírtelevízió 
nézőit, hogy az RMDSZ-szel kötött kor -
mányzati megállapodás nem jelenti azt,
hogy elfogadnák az etnikai autonó mi át.

„Az autonómia a helyi önszer vező -
dés – gazdasági, társadalmi, kulturális,
de sosem etnikai – szempontok szerinti 
fejlődését jelenti. Számunkra ez a téma 
le van zárva. Másrészt tudom, hogy az
RMDSZ és a mag yar kisebbség min den
mozgalma egy olyan autonómia mo dellt
támogat, amely más országokban sem
működőképes” – érvelt a román kor -
mányfő. Hozzátette: szerinte a mag yar
politikusok megnyilatkozásai a válasz tá -
si kampánnyal hozhatók összefüg gés be.

A hírtelevízió műsor vezetője arról
kérdezte Pontát: nem lehetne-e le mon -
da ni az RMDSZ kormányzati részvé te -
léről, miután vezetői „ilyen” kijelen té -
se ket tesznek.

„Közép és hosszú távon sokkal jobb 
megoldás a mag yar kisebbséget, Ro má -

nia legnépesebb kisebbségét a parla ment -
ben, kormányban, helyhatóságokban a
közelünkben tartani, mint a radika lizá -
ló dás felé tolni őket és valóban olyan
helyzetet teremteni, amely az üldö zött -
ség érzését kelteni bennük. A magya ro -
kat nem éri hátrányos megkülönböz te -
tés Romániában, európai viszonylat ban
nagyon sok joguk van – magyarázta Pon -
ta. Kifejtette: Hargita és Kovászna me gye
több pénzt kap a visszaosztásból, mint
amennyit befizet az ország költség ve -
tés be. „Ezt a politikai vezetők is tudják” 
– jegyezte meg a román miniszterelnök.

Előzőleg a román média tág teret
szentelt annak, hogy Borbély László, az
RMDSZ politikai alelnöke megerő sí tet -
te: a szövetség a Székelyföld területi au -
tonómiájára vonatkozó törvényter ve ze -
tet készül benyújtani. Kelemen Hu nor
szö vetségi elnök arra is figyelmez te tett:
ha az RMDSZ jelöltjei nem jut nának be
az EP-be, helyeiket román kép viselők
fog lalnák el, akik nem akarják az er dé -
lyi magyarság érdekeit képviselni. (MTI)

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)

A kárpátaljai mag yar civil
szervezetek és történelmi

egyházak nyilatkozata
Mi, az Ukrajnában élő őshonos ma -

g yar nemzetiségű lakosság által létre ho -
zott civil szervezetek és történelmi egy -
ház közösségek képviselői, aggoda lom -
mal figyeljük az országban zajló ese mé -
nyeket.

Az utóbbi időben Kárpátalján fel -
fegyverzett radikális elemek jelentek
meg, akik félelmet keltenek bennünk és
gyermekeinkben, tovább csökkentik biz -
tonságérzetünket. Aggasztó, hogy foly -
tatódnak a magyarság elleni uszítások,
és az ukrán médiában  mind több, a tör -
té nelmi tényeket meghamisító írás jele -
nik meg.  

A kialakult konfliktusok békés ren -
dezését támogatjuk, és abban bízunk,
hogy az ország új vezetése az európai ér -
tékekre és a demokratikus szabad ság jo -
gokra alapozva tiszteletben tartja a nem -
zeti kisebbségek egyéni és kollektív jo -
gait. Elvárjuk, hogy a kárpátaljai magya -
rokat államalkotó, őshonos nemzetnek
tekintsék, és ennek megfelelően bizto -
sít sák számunkra a kulturális és regi o -
nális önrendelkezést. Az állam ennek
teremtse meg a törvényi kereteit, biz to -
sítsa annak érvényesítését és anyagi fel -
tételeit.

Mi, kárpátaljai magyarok, szeret nénk
továbbra is itt élni magyarként, tör vény -
tisztelő állampolgárként egy jogál lam -
ban.

Ennek érdekében kérjük, hogy az ál -
lam biztosítsa számunkra:

– az esélyegyenlőséget az élet min -
den területén;

– anyanyelvünk és kultúránk hasz -
ná latának, megóvásának és fejlődé sé nek
jogi és anyagi feltételeit;

– az anyanyelvű oktatás lehetőségét 
az óvodától az egyetemig;

– az államnyelv elsajátításának le he -
tőségét azon a szinten, amely az egyén
társadalmi érvényesülését segíti. (Az uk -
rán nyelv oktatását ne politikai, hanem
szakmai/módszertani alapon végez zék.
Fogadják el, hogy mint minden ember -
nek, nekünk is egy anyanyelvünk van,
így számunkra az ukrán nyelv második 
nyelv, és ennek megfelelően oktassák,
dolgozzák ki az oktatás tartalmi és kö -
vetelményi rendszerét, és ez alapján kér -
jék számon az oktatás minden szintjén
és a továbbtanuláskor.);

– a kettős állampolgárság intéz mé -
nyének elismerését Ukrajnában, ami e -
lő segíti az ország európai uniós in teg -
rá cióját;

– a kisebbségi civil szervezetek, a
történelmi egyházközösségek és az ál -
taluk létrehozott kulturális/oktatási in -
tézmények törvényileg garantált anya -
gi támogatását.

Hisszük és valljuk, hogy Isten aka -
rata a népek, nemzetek békés egymás
mellett élése, és a politika irányítóinak is,
mint minden embernek, leg fon to sabb
feladata a Mindenható akaratának kere -
sése, teljesítése. Mi, kereszt(y)ény kár -
pátaljai magyarok, akik több, mint 1100
éve itt élünk békében más nemze ti sé -
gek kel együtt, szeretnénk továbbra is itt 
élni, békében és szeretetben gyara pod ni.

Imádkozunk, és kérünk mindenkit,
hogy imádkozzon és tegyen azért, hogy
legyen minél hamarabb béke Ukraj ná -
ban, és a gonosz erők ne tudják a tüzet
szítani az itt élő nemzetek között.

Beregszász, 2014. március 28.

Iratkozás mag yar előkészítő osztályokba Nagybányán
Felkérjük a kedves szülőket, nagy -

szülőket, irassák be gyermeküket az e -
lő készítő osztályokba a 2014-2015-ös
tanévre mihamarabb. Rend kívül fon tos, 
hogy rövid időn belül megtörténjenek
a beiratkozások, hogy nyilvánvalóvá
vál jon, hány első osztályos gyermekre
lehet szá mítani a következő tanévben.

- Nicolae Iorga Általános Iskola
Titkárság: 0262-276315. Tanítónő: 

Ruskál Enikő, telefon: 0722-122324
- Németh Lálszó Elméleti Líceum

(ősztől a cintermi Petre Dulfu Ál ta lá -
nos Iskola osztályai a Németh László
El méleti Líceum Híd utcai épü letébe
köl töznek).

Titkárság: 0262-213586 (a tit kár ság
a Luminişului utca, 1. szám alatt van,
a líceum épületben). Tanítónő: Ni -
nács Mária, telefon: 0758-099997

A következő tanévre (2014-2015) már
várják a nagybányai mag yar óvo dai és
napközi csoportokba iratkozni vágyó kat.

Kérjük a szülőket, nagyszülőket mi -
hamarább keressék meg az óvónőket,
a kik az előiratkozások alapján tudnak
mag yar csoportot indítani.

Nagyon fontos, hogy ne hagyják
utolsó percekre ezt a döntést, hi szen
kis létszám esetén veszélybe kerül het 
a csoport indítása!

- 20-as sz. Óvoda, B-dul Bucu reşti 
20. (az Eurohotellel szemben), óvó nő:
Vári Renáta Melinda, tel: 0741- 330801 

- 30-as sz. Napközi óvoda cso port -
ja, Zazar-negyed, str. Victoriei 110. (a
volt 26-os sz. Óvoda), óvónő: Barcs
Éva, tel: 0722 879657

- 30-as sz. Napközi napközis cso -
portja, Zazar-negyed, str.Victoriei 110., 
óvónő: Tunyogi Imola tel: 0755 202 175

- Step by Step Óvoda napközis cso -
portja, str. V. Ba beş 2. (a volt Ciocan
utca végén), ó vó nő: Torkos Erika, tel:
0747 153498

- Otilia Cazimir Napközi, str. Ba -
na tului (V. Alecsandri - Hatvan ne gyed),
óvónő: Almási Lilla, tel: 0745 148 630

- 15-ös (Caragiale) iskolában mű -
ködő óvoda, (Állomás negyed, Ju pi ter 
u. 5), óvónő: Szabó Blanka, tel. 0741
370 343

- a Németh László Elméleti Líceum 
négy óvodacsoportja, str. Podul Vii lor
(Híd utca). Beiratkozás a Németh Lász -
ló Líceum titkárságán str. Luminisului
1. sz.). Óvónők: Szaniszló Emese, tel:
0740 763 119, Ignát Etelka, tel: 0742
027 848 , Görög Ágnes, tel: 0724 865 299,
Wal dorf csoport: Kerekes Gabriella .

Iratkozni hivatalosan 2014 február
24-től május 1-ig lehet, de kérjük a szü -
lőket, jelezzék/tájékozódjanak az óvó -
néniknél is telefonon, majd az óvodák
titkárságán.

Kérjük a kedves szülőket, ha bár mi -
lyen problémát, nehézséget, esetleg el -
utasítást észlelnek a beíratkozás során,
jelezzék programunk képviselőjénél

tel: 0740 176757
e-mail: iskolainkert@nagy banya.ro
Az „Iskoláinkért, gyermekeinkért”

pro gram honlapja:
www.nagybanya.ro/iskolainkert -

gyermekeinkert

Várjuk a gye re ke ket
a nagy bányai mag yar óvodákba



A mellrákműtétek
fele fölösleges

Nagy-Britanniában
egy kutatás szerint

Feleslegesnek bizonyult minden
má sodik mellrákműtét, amelyet a rákot 
megelőző állapot, a DCIS (in situ duc -
talis car ci noma) diagnózisa miatt vé -
geznek el Nagy-Britanniában - álla pí -
totta meg egy átfogó brit kutatás. A
Glasgowban tartott Európai Mellrák -
konferencián ismertetett kutatás azt
vizsgálta, milyen kezelést kapnak azok 
a nők, akiknél DCIS-t diagnosztizáltak 
- adta hírül a The Daily Tele graph on -
line kiadása. A DCIS esetében a mell
tejcsatornáiban azonosítanak rákos
sejteket. Kezelés nélkül a páciensek
felénél valószínűleg mellrák alakul ki.
Nagy-Britanniában évente mintegy öt -
ezer nőnél állapítják meg az elválto -
zást. A kutatók több mint nyolcezer
ese tet vizsgáltak meg, közülük kö rül -
belül 2500 nőnek távolították el a mel -
lét. Megállapították, hogy az esetek 49
százalékában a műtét vagy felesleges
volt, vagy azért hajtották végre, mert a
megelőző operáció sikertelen volt. A
tanulmány szerint az orvosok gyakran
rosszul becsülik fel a betegség kiter -
jedtségét, ez pedig azt jelenti, hogy
olyanoknak is eltávolítják a mellét,
akinek nem kellett volna, miközben ki -
sebb beavatkozást végeznek mások -
nál, akiken a nagy műtét segített volna. 
A kutatók arra hívták fel a figyelmet,
hogy óriásiak a különbségek az egyes
kórházak között, ezért nők ezreit ke ze -
lik tévesen. (mti)

Több mint félmillió
euróért kelt el a Holdat
megjárt fényképezőgép

Több mint hatszázezer euróért kelt
el egy árverésen az a kamera, amely
annak idején megjárta a Holdat az
amerikai Apollo-pro gram keretében.
A Westlicht bécsi galéria fotográfiai
aukcióján Fudzsiszava Terukazu, a Jo -
dobasi Cam era japán cég alapítója aján -
lotta a legtöbbet, 660 ezer eurót a svéd
feltaláló kamerájáért, amelynek kikiál -
tási ára 80 ezer euró volt – közölte a
Westlicht. Az Apollo-programban az

amerikai űrkutatási hivatal 14 kamerát
küldött annak idején a Holdra. Az el ár -
verezett kamera volt azonban az egyet -
len, amelyet az űrhajósok vissza is
hoztak a Földre. Ez a kamera az Apollo 
15 1971-es missziója keretében járta
meg a Holdat, Jim Irwin űrhajós 299
felvételt készítette vele. A Westlicht
aukcióján hatalmas volt az érdeklődés
az alapításának századik évfordulóját
ünneplő Leitz/Leica cég kamerái iránt,
és mind a 270 árverésre került tétel el -
kelt. 192 ezer eurót fizettek például a
Leica M6-os prototípusának négy da -
rabból álló szettjéért, amelynek ki kiál -
tási ára 40 ezer euróról indult. Hason -
lóan feltornázták a licitálók egy Ur-
 Rolleiflex prototípus árát, amely 18
ezer euróról indulva végül 78 ezer eu -
róért kelt el. Egy Lorenz Berlin éjsza -
kai kamerát kikiáltási árának majdnem

tízszereséért, 114 ezer euróért szerzett
meg egy gyűjtő. (mti)

Sportoló anyáknak a
gyereke is többet sportol

Aktívabb anyáknak a gyermeke is
többet mozog - állapította meg egy
több mint ötszáz mamát és négyéves
gyermekét vizsgáló brit kutatás. Sok
anya azonban lényegesen kevesebbet
mozog, mint amennyi ajánlatos lenne -
idézte a BBC hírportálja a Pe di at rics
című szaklapban ismertetett kutatást.
A Cam bridge-i és a Southamptoni
Egyetem tudósai pulzusmérő segítsé -
gé vel mérték legfeljebb hét napon át,
mennyit mozogtak a résztvevők. Arra
következtettek, a gyermekek egészsé -
gét javító törekvéseknek az anyáknál
kellene kezdődniük. A gyermekek nem
“csak úgy maguktól mozgékonyak”, a
szülők pedig nagy szerepet játszanak
abban, hogy korán kialakuljanak az
egészséges mozgási szokások - írták a
kutatók. A vizsgálat során 554 négy -
éves gyermek és édesanyja folyama to -
san, álmában és a vízben is hordta

mell kasán a könnyű pulzus- és gyorsu -
lás mérő övet. Az anyák és gyermekeik
adatai közvetlen összefüggést mutat -
tak egymással - állapította meg Kath -
ryn Hesketh gyermekgyógyász, a ku -
tatás egyik vezetője. Minél többet mo -
zogtak az anyák, annál többet mozog -
tak a gyermekeik, és bár az nem derült
ki a vizsgálatból, vajon az aktív kicsik
futtatták-e maguk után a mamát, való -
színű, hogy az egyikük aktivitása ha -
tással volt a másikéra - magyarázta a
kutató. Az anya aktivitását befolyá sol -
ta, hogy dolgozik-e, illetve vannak-e a
kicsinek testvérei. A tanulmány azt is
megállapította, hogy amint anyák let -
tek, kevesebbet mozogtak a nők, és ak -
tivitásuk gyakran nem tért vissza a ko -
rábbi szintre. A mozgáshiány ezután
ha tással lehetett a kicsikre is - írták a
kutatók. “A fiatal szülőknek sok fontos 
tennivalója akad egyszerre, és nem
mindig kerül a lista élére a sport. Azon -
ban a kicsivel több anyai testmozgás is
kedvező az egészségre, és nemcsak az
övére, de a gyermek testi jólétére is.
Elég lehet akár az egyszerű napi séta” - 
vélte Hesketh. (mti)

Francia tanács
VÍZSZINTES: 1. “Összekötte té -

seid tekintetében jegyezd meg, hogy
feleséged jelenlétében ...” (Edmond
Rostand). 13. Mézcseppek! 14. Hó -
gör geteg. 15. Baráth ...; építész. 16.
Glé da. 18. Relatív (röv.). 19. Kissé ra -
vasz! 21. ... Bates; angol filmszínész.
22. Vízözön. 24. Esetleg. 26. Néma
Edit! 27. Dolgozik a mozdony. 28. Ha -
lászcsónak. 29. Bibliai bárkás. 30. Ilju -
sin gépe. 31. Elégedetlenkedik a kutya. 
32. Takarózni kezd! 33. Színpadi só -
haj. 35. Máltai, spanyol és olasz gkj.
37. Etnakráter! 38. Filmet for gat. 40.
Filléreskedő. 43. ... France; francia író. 
45. A Noszty fiú ... Tóth Marival (Mik -
száth). 46. Azután! 48. Ulan-...; Bur -
ját föld fővárosa. 49. Elek! 50. Befo -
gad! 51. Folyóágy. 53. Kassák Lajos
lapja. 55. Bór és tellúr vj. 57. Égés ter -

mék. 58. Két vegyértékű karbonilcso -
porthoz csatlakozó két szénhidrogén -
csoport. 60. Beverő! 61. Fehéres hajú.
62. Tisztítóüzem. 64. Madridi foci csa -
pat. 66. Törött pipa! 67. Súlymérték
volt. 68. Majombeszéd. 69. ... Hodzsa;
albán politikus volt. 71. “Hajlongni
...-amarra” (Ady). 74. Görög betű.

Függőleges: 2. Hintő. 3. Keletlen!
4. Drágakő mértékegysége. 5. Ilyen
állat a tatu. 6. Orosz teherautó-márka.
7. Megszólítás. 8. Argentin focista volt 
(Diego). 9. Páros köret! 10. Becézett
Stan ley. 11. Szignál. 12. Árus. 13. A
gon dolat befejező része. 17. Csillag -
túra. 20. Éppen csak. 23. Kihalt, újlatin 
nyelv. 24. Kézben fog. 25. Máksze -
mek! 28. Lapok a talonból! 29. Észak-
 atlanti katonai szövetség. 31. O sole ...; 
nápolyi dal. 32. Nagy számban előfor -
duló. 34. Testrész. 36. Egri Sportegylet 
(röv.). 38. Szilaj. 39. Illetve (röv.). 41.
Hősmonda. 42. Színre lép. 44. Csak
(ném.). 47. Tartozása van. 51. Film -
szín ház. 52. A teremben vannak! 54.
Elemi parány. 56. A két ...; Jókai Mór
regénye. 57. Néma okos! 58. Medret
mélyítő. 59. Annak a tetejére. 61. Ka -
rol. 62. ... Twain; amerikai író. 63. Juh -
istálló. 65. Latin köszönés. 67. Talál.
70. Telér!! 72. Már indul! 73. A kö ze -
lebbi.

   Szerkesztette: Csatlós János
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BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -  
AZ  ÖN  LAPJA!

A Holdat megjárt géphez hasonlító, 
jubileumi modell, amelyet a Hassel -
blad és a NASA együttműködésének
20. évfordulójára gyártottak 1982-
 ben. (Wikipédia)

Magyarország
akár meg is
nyerheti az
Eurovíziót?
Akár a győzelemre

is esélyes lehet Kállay- 
Saunders András Run -
ning cí mű dalával az
idei Eurovíziós Dal -
fesz tiválon, legalábbis
a fogadóirodák ada tai alapján. Az oddschecker.com min den évben összesíti a 
fontosabb foga dóirodák által közölt esélyeket, és az elmúlt években el is
találta a győztes személyét. Az idei összesítésben Ma gyarország napok óta az 
előkelő ne gye dik helyen szerepel, csak Örmény ország, Svédország és Nor -
vé gia esé lyesebb a végső győzelemre azok sze rint, akik már megtették tét jei -
ket. A ro mán versenydal a kilencedik helyen sze repel jelenleg. Idén 37 or -
szág vesz részt az Európai Műsorszolgáltatók Szö vetsége (EBU) által szerve -
zett ver senyen május 6-10. között. A dalfesz ti vált ezúttal azért rendezik Dá -
niában, mert tavaly Malmőben egy dán éne kesnő, Emmelie de For est nyert
Only Tear drops című dalával.
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Több magyarázat is
van április 1. eredetére

Április elseje hagyományosan a bolondok, pontosabban a bo lon -
dozások napja, amikor bárki a legképtelenebb tréfát űzheti em -
bertársaival. Ezen a napon ajánlatos még a sajtó, a rádió, a tele ví zió
és a világháló híreit is fenntartással kezelni.

Április bolondja az, akit általános
népszokás szerint április 1-jén tréfásan
rászednek, akivel a bolondját járatják,
hogy aztán jól kikacagják. A szokás e -
re dete homályba vész, a tudósok könyv -
tárnyi elméletet hordtak össze, de ezek
közül egyik sem igazán meggyőző. A ke -
véssé fantáziadús kutatók azt állítják,
hogy a beugratós szokás a változó, csa -
lóka április időjárás kapcsán született
meg.

Ennél színesebb az a magyarázat, a -
mely szerint a bolondok napja a kö zép -
kori Franciaországból származik, ahol
az év április elsején kezdődött, és e na -
pon az ismerősök ajándékokkal lepték
meg egymást. Az újévet 1564-ben ja nu -
ár 1-jére helyezték át, a rendelkezést a -
zonban csak lassan fogadták el. Sokan
április elsején is küldtek ajándékokat,
de ezek szép lassan tréfás semmi sé gek -
ké, meglepetésekké változtak: a hamis
évkezdetet hamiskodással ülték meg.

Egy másik magyarázat szerint a Né -
met-Római Birodalomban az 1530-as
augsburgi birodalmi gyűlés úgy dön tött,
hogy 1540. április 1-jével egységesítik
a pénzverést. A spekulánsok nyomban
heves ténykedésbe kezdtek, de végül
hoppon maradtak, az egységesítést az
utolsó pillanatban elhalasztották.

Vannak, akik az ókori Saturnaliák
folytatásának tekintik április elsejét, a -
mikor a féktelen vidámsággal megült
ünnepen úr és szolga egy napra sze re -
pet cserélt. Mások szerint a szokás va -
ló ban az ókori Rómából származik, de
a szabin nők elrablása ihlette: a sza bi -
nokat ugyanis az áprilisi Neptun- ün nep -
re hívták Rómába, hogy aztán becsap va
őket elragadják lányaikat és asszo nyai -
kat.

Egy másik magyarázat szerint a szo -
kás a húsvéti passiójátékokból ered. A
naiv, népies misztériumokban Krisz tust
pere során Kajafástól Pilátushoz, innen
Heródeshez, majd megint Pilátushoz
küldözgetik (innen ered a mag yar Pon -
ciustól Pilátusig szaladgál szólás is).
Az április 1-jei bolondozásnak még lé -
lektani hátteret is kerítettek: a beug ra -
tás nyomán támadt káröröm a hatalom
és a nagyság érzését kelti a tréfacsiná -
ló ban. Az em ber évente egyszer áthág -
hatja a szigorú normákat, tudatosan és
büntetlenül manipulálhat, miközben még
örömet is szerez magának – szól a te -
ória.

Az ugratás ártatlan formája volt, ami -
kor az áldozatot galambtejért, szú nyog -
zsírért, kakasfogért, szárított hóért küld -
ték a boltba. A sajtó megjelenése új táv -

latokat nyitott az ugratások előtt, a brit
lapokban már a 18. századtól szinte ü -
zemszerűen űzték az április 1-jei tré -
fákat. 1798-ban például valamennyi új -
ságban feltűnő hirdetés tudatta: április
1-jén soha nem látott menet vonul be a
West min ster apátságba: lesznek köz tük 
agg férfiak és nők, mindkét nembeli öz -
vegyek és gyermekek, nős és elvált fér -
fiak, férjes és elvált nők, mindenféle ren -
dűek és rangúak. Az olvasóknak nem
tűnt fel, hogy a megfogalmazás szerint
mindenki a menetbe tartozik és szép
számmal össze is gyűltek, majd amikor 
valaki elkiáltotta magát: „április else -
je!”, nevetve szétoszlottak.

Több országban többször elhitték,
hogy az időszámítás óra és perc, hónap 
és év helyett tízes alapú lesz. 1878-ban
sok amerikai készpénznek vette, hogy
Ed i son a fonográf után olyan készü lék -
kel áll elő, amely a földet gabonává, a
vizet borrá változtatja, így megoldja az 
éhezés kérdését. A múlt század elején
egy francia lapban az jelent meg, hogy
lebontják az Eif fel-tornyot és ócskavas 
kereskedők tömege gyűlt össze, hogy
licitáljon Párizs jelképére. A BBC 1957.
április 1-jén a rendkívül bőséges svéd -
országi spagetti-termésről adott hírt, ez -
után többen érdeklődtek arról, hogyan
lehetne saját spagetti-fájuk.

Az első internetes április 1-jei tréfa
valószínűleg 1984-ből származik, ami -
kor a hol land Piet Beertema azt ter -
jesztette el a világhálón: a Szovjetunió
csatlakozni akar a mai internetes fó ru -
mok elődjének tekintett usenet hálózat -
hoz, mert a kommunista párt akkori
főtitkára, Konsztantyin Csernyenko sza -
bad vitafórumot keres. (A csatlakozás 7
év múlva tényleg megvalósult, igaz, hogy
Csernyenko ezt már nem érte meg.)

A klasszikus áprilisi tréfa nap ja ink -
ra szinte teljesen kiveszett, mert az egy -
re gyanakvóbb emberek e mai szem mel
gyermeteg csínyeket azonnal felis me -
rik. Így aztán az ugratások egyre kü lö -
nö sebbek, hisz a ránk zúduló informá -
cióáradatban nehéz különbséget tenni
a valós és a hamis között. 1997-ben pél -
dául egy kínai újság április 1-jén arról
írt, hogy Pe king és Lon don megálla po -
dott: Hongkong a briteké maradhat, ha
Kína cserében megkapja Észak-Íror -
szágot vagy Gibraltárt.

Ezen a napon nehéz a tréfa és a va -
lóság között különbséget tenni, így meg -
esik, hogy az április 1-jei tréfának szánt
hírek pánikot keltenek, a valós híreket
pedig tréfaként fogják fel. Amikor 1946.
április 1-jén egy földrengés után 150
áldozatot követelő szökőár söpört vé g -
ig Alaszkán és Ha waii szigetén, az ál -
do zatok magas számában közreját szott,
hogy akadtak, akik álhírnek vették a
vészjelzést. És hogy a történelemből is
hozzunk egy furcsa esetet: a 17. század -
ban a franciák által bebörtönzött lota -
ringiai herceg éppen április 1-jén pró -
bált börtönéből álruhában menekülni.
Egy cselédlány felismerte, de amikor az
őrségnek jelenteni akarta a szökést, min -
den katona és tiszt megnyugtatta: ők is
tudják, a bolondok napja van. Amikor
aztán kiderült, hogy a rab tényleg kere -
ket oldott, már túl késő volt. (mult-kor)

10 tény a nürnbergi perről
1. A náci Németország politikai, ka -

to nai és gazdasági vezetőinek fele lős -
ségre vonását célul kitűző nürnbergi
per az első olyan büntetőeljárás volt a
történelem során, amelyben háborús
bűncselekmények miatt ítélték el egy
ország vezetőit.

2. A per helyszíneként azért esett
Nürnbergre a választás, mert a nácik
itt rendezték meg a hírhedt pártna po -
kat, itt születtek meg a faji törvények,
és a város a bombázások ellenére ép -
ségben maradt.

3. Az 1945. no vem ber 20-tól 1946. 
október 1-jéig tartó perben 24 főt állí -
tot tak bíróság elé. 12 főt kötél általi
halálra, 7 főt börtönbüntetésre ítéltek, 3
főt pedig felmentettek.

4. A négy győztes nagyhatalom
egy- egy ügyészt és két-két bírót de -
legált a perre. A legenyhébb ítéleteket 
a francia főbíró hozta, a szovjet főbíró, 
Iona Nyikitcsenko viszont minden vád -
lottra halálbüntetést kért.

5. A nemzetközi bíróság a per so -
rán 250 tanút hallgatott meg és több
mint negyedmillió, esküvel megerő sí -
tett írásbeli tanúvallomást dolgozott fel.

6. A perről 16 ezer oldalas, több
mint 4 millió szót tartalmazó jegyző -
könyv készült, és az eljárás során több
mint 200 tonna papírt használtak fel.

7. A vádlottakkal – jó kedély- és
elmeállapotuk megőrzése érdekében
– pszichológusok és pszichiáterek fog -
lalkoztak. A foglyok szellemi képessé -
gét intelligenciatesztek segítségével
mérték fel.

8. Miután a bírák elutasították Her -
mann Göring arra vonatkozó kérel mét,
hogy akasztás helyett golyó által vé -
gez zék ki, a náci vezető egy nappal az
ítélet-végrehajtás előtt egy cianidkap -
szula segítségével öngyilkos lett.

9. Az akasztásokat 1946. október
16-án hajnalban, a nürnbergi börtön
tornatermében hajtották végre, ahol az
őrök előző este még kosárlab da- mér -
kőzést játszottak.

10. A nürnbergi pert számos pon -
ton érte bírálat. A legtöbben eleve meg -
kérdőjelezték a perben ítélkező Nem -
ze tközi Katonai Bíróság legitimitását,
sokan pedig azt kifogásolták, hogy csak
a vesztesek háborús bűneit ítélték el.

(mult-kor)

Kijev vagy Moszkva kapja
vissza a krími aranykicset?

Komoly di lemma előtt áll az amszterdami Allard Pierson régé sze ti
múzeum vezetése: Kijevnek vagy Moszkvának adja vissza az a rany -
kincseket, amelyeket egy Krímet bemutató kiállításra kapott kölcsön.

„A tárgyak a kiállítás végéig Hol -
landiában maradnak, de tekintettel a po -
litikai eseményekre, azon gondolko -
dunk, kinek kell majd visszaadnunk” – 
mondta a múzeum tulajdonosa, az Am -
szterdami Egyetem szóvivője, Yasha
Lange.

A Fekete-tenger partján talált, i. e. 6.
és 2. század közötti időszakból szárma -
zó tárgyakat öt ukrán közöttük négy
krími intézmény adta kölcsön a hol lan -
diai múzeumnak. „Kinek a tulajdo ná -
ban vannak most ezek a tárgyak. Na -
gyon bonyolult jogi kérdésről van szó” 
– hangoztatta Yasha Lange. A mű tár -
gyak visszaszolgáltatása kérdésében a
múzeum kikéri a hágai külügyminisz -
térium véleményét is.

Hollandia – az Egyesült Államok töb -
bi nyugati szövetségeséhez hasonlóan
nem ismeri el a Krím Oroszországhoz
csatolását. Vlagyimir Putyin orosz elnök
március 18-án írta alá a Krímet Orosz -
országhoz csatoló szerződést, amely a -
zonnal hatályba lépett. Lange el mond -
ta, hogy a kölcsönzésről szóló szerző -
dé seket még a zavargások előtt írták a -
lá. Az NBC amerikai televízió honlap ja

idézte Olekszandr Szics szociális ü gyek -
ben illetékes ukrán miniszterelnök-he -
lyettest, aki korábban azt mondta: O -
roszország azt követeli, hogy a kin cse -
ket egyenesen a szentpétervári Ermi -
tázs múzeumba szállítsák.

A hollandiai múzeum által össze gyűj -
tött tárgyak az i. e. 7. században görög
uralom alá került félsziget gazdag tör -
té nelmét mutatják be az intézmény hon -
lapja szerint. Mintegy száz tárgyat ál -
lítottak ki A Krím a Fekete-tenger a ra -
nya és titkai című kiállításon. Többsé -
gük drágakő berakású arany ékszer: az
ókori Görögország mitológiai alakjait
idéző karperec, nyakék, gyűrű és fül -
be való, valamint fegyver.

Egy kardhüvely, egy díszsisak és
több kínai lakkozott fadoboz is látható
az augusztus végén bezáró kiállításon,
tekintettel arra, hogy „a Krím és a Feke -
te-tenger a múltban és ma is fontos út -
kereszteződés Európa és Ázsia között”.
A múzeum, amely a kiállítással új meg -
világításban kívánta bemutatni a szkítá -
kat, gótokat és hunokat, „állandó kap -
cso latban áll Kijevvel és Moszkvával”
– mondta Yasha Lange. (mult-kor)
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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

Téli eseményeket idéz fel, de a tavaszi lehetőségekről is szól az Erdélyi
Kárpát-Egyesület kiadványának legfrissebb száma. Az Erdélyi Gyopár fel -
ölelve a természetjárást, honismeretet és környezetvédelmet, helyet ad ezúttal 
is a múltnak, jelennek, jövőnek. A régmúltból nagy elődöket idéz meg, hogy
ne vesszenek a feledés homályába, ezúttal dr. Szádeczky-Kardoss Lajos, az
EKE egykori alelnöke kerül bemutatásra. A közelmúlt eseményeiről az EKE
minden osztálya számot ad, a hírekben olvashatjuk, hol, milyen tevékeny sé -
get fejtettek ki a tagtársak. A jelen lehetőségekben gazdag: három pályázat is
helyet kapott a folyóiratba, így az óvodások leg endákat rajzolhatnak meg, az
iskolások fogalmazást írhatnak, a felnőttek pedig fotópályázatra nevezhetnek 
be, a legjobb alkotásaik pedig az EKE 2015-ös falinaptárát ékesítik majd. A
csíkszentkirályi Tiva Hargita ásványvíz múltjáról és mai helyzetéről, a vizek
világának változásairól, a Canaraua Fetii-erdő Természetvédelmi Terület
gaz dagságáról egyaránt ismereteket kínál az Erdélyi Gyopár. A jövő tekin te -
tében is gazdag a kínálat, hisz olvashatunk arról, hogy Erőss Zsolt Teljesít -
ménytúrát szerveznek Gyergyóban, Kisbakancs minitábor lesz gyerekeknek
az Úz völgyében, és újabb túraleírások olvashatóak, amelyek kedvcsinálók
lehetnek bárki számára, hogy a XXIII. EKE Vándortáborba kívánkozzon. 

Ezúttal sincs hiánycikk csillagászati tudnivalókból, gombász útmuta tás -
ból, GPS-es eligazításból, hogy aki az Erdélyi Gyopárt olvassa, le ne térjen a
helyes ösvényről.

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.

EKE-napi pályázat

 Meghívó a Tündérkertbe
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 2014-ben is meghirdeti az EKE-napi pályá za -

tot Meghívó a Tündérkertbe címmel. A cím és témaválasztást egy nagy ese -
mény indokolja, melyre az elmúlt évben került sor. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
ugyanis egy nagyon rangos kitüntetést kapott, a Mag yar Örökség Díj tulaj dono -
sa lett. A díjat Tündérkertet óvó szeretetével érdemelte ki, azzal, hogy a mese -
szépségű Erdély értékeit felkutatja és ismerteti, hogy szinte nincs is olyan szeg -
lete Erdélynek, melyet ne barangoltak volna be az ekések és meghívottaik.

A díj közös, tehát a felelősségen is osztoznunk kell. A Tündérkert, azaz Er -
dély számos szépségét nem elég ismerni, hanem másokkal is meg kell ismer tet -
ni, hát erre buzdítunk benneteket is, kedves pályázók.

Olyan fogalmazásokat várunk tőle tek, melyekben egy-egy erdélyi termé sze ti
értéket mutattok be úgy, hogy meg látogatásakor szerzett élményeiteket ír já tok
le. Nem lehet mesét, valótlanságot írni hozzá, viszont fontos az, hogy a le írtak
által mások is kedvet kapjanak az adott hely közvetlen megismerésére. Ír hattok
egy számotokra kedves barlang ról, egy hegyről, de akár tóról is, lehet fogalma -
zásotok témája egy olyan hely szín, melyhez leg endák fűződnek, vagy egy olyan
hely a környéken, melyet még csak kevesen ismernek. Hívjunk meg mindenkit
ebbe a csodálatos Tündér kert be! Ehhez az szükséges, hogy mi megteremtsük a
lehetőséget, ti pedig olyan nagy szerű írásokat küldjetek be, melyek nemcsak
elismerést és díjat érnek, ha nem ide is csalogatják a nagyvilág természetjáróit.

Az I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és IX–XII. osztályosok korcsoportjába
tartozó tollforgatók alkotásait várjuk. A beküldött írások terjedelme egy kézzel
írott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel együtt). Az
íráshoz, fogalmazáshoz rajz vagy más illusztráció is mellékelhető, az értéke lés -
nél azonban csak az írást vesszük alapul, kiemelten pontozva a tartalom eredeti -
ségét, a szerkezetet és stílust, de figyelembe vesszük a nyelvhelyességet, he lyes -
írást és a külalakot is.

Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a pos tai bélyegzőnek a d átu -
ma): 2014. május 12., az EKE napja

Postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.
E-mail: ekenap@eke.ma
Az elektronikus levél tár gyaként, illetve a borítékon kér jük feltüntetni:

EKE-napi pályá zat, valamint az írás vé gére kötelező módon kérjük felírni a
beküldő nevét, postacímét, életkorát és azt, hogy hányadik osz tályos. A saját, a
szülő vagy a tanító-tanár elektronikus postacímét, illetve tele fonszámát is kérjük 
feltüntetni.

A beküldött pályamunkák legjavát (írásokat, illetve a legsikerültebb rajzokat) 
az Erdélyi Gyopár, az EKE kéthavi folyóirata közli majd, a díjazásról ugyan -
ezen lap hasábjairól vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma) értesülhetnek
az érintettek. A díjakat a XXIII. EKE Vándortábor nyitóünnepségén, 2014.
július 29-én adjuk át.

         Sok sikert kíván az Erdélyi Kárpát-Egyesület vezetősége!



APRÓHIRDETÉS

• GYERMEKGONDOZÁST vál la -
lok. Telefon: 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.

MEGEMLÉKEZÉS

Ott pihensz, ahol már nem fáj
sem mi

S nyugodalmad nem zavarja sen -
ki.

Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint fényes 

csillag!
Április 6-án lesz 6 hónapja,

hogy mindannyian, akik ismertük
és sze ret tük fájó szívvel kísértük
utolsó út jára

ILLING MÁRIA ARANKA
(BABYT)

Nyugalma legyen csendes.
Öccse Zoli, sógornője Éva ke -

gyelettel őrzi emlékét.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk arra a tizenhárom
évvel ezelőtti április 1-re, amikor a
sze re tett férj, édesapa, testvér és
sógor

KENYERES TAMÁS
(TOMI)

volt felsőbányai lakos eltávozott 
szerető családja köréből.

"Nem az a bánat, ami fáj
és amelytől könnyes lesz a szem,
Hanem az, amit hordozunk szót -

lanul
egy életen át némán, csendesen.
Az idő múlhat, szállhatnak az

évek,
Amíg élünk, örökké velünk lesz

emléked."
Bánatos felesége és két leánya

Ma április 4-én van 6 hete annak
a szomorú napnak, amikor a szere -
tett testvér, férj, keresztapa és ro -
kon

INCZE LÁSZLÓ
elhunyt.
Emlékét kegyelettel őrzi a gyá -

szoló család.

Szeretettel és fájó szívvel emlé -
kezünk

MAROSÁN ZOLTÁN
mérnökre

aki április 6-án lesz 21 éve, hogy
örökre eltávozott szerettei köréből.

Emlékét kegyelettel őrzi a család.

HIRDETÉSEK 2014. április 4.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig!

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

április 9-én, szerdán. In du lás reg -
gel 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!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

NAGYBÁNYAI
PAN THEON
– film a nagybányai

művészsírokról –

Keresse a Teleki Házban!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

Nyitva munkanapokon 16-20 
óra között, a Teleki Házban!

ON LINE (interneten) tanul má -
nyozható KATALÓGUS:

http://telekihaz.erdely.org/
tersanszky-konyvtar/katalogus/

Használt, régi, részben műkö dés -
kép telen, vagy hibás

számítógépek,
képernyők, egyéb
informatikai eszközök

jelképes adomány fejében
sürgősen elvihetők a Teleki Ma -

g yar Háztól. Az érdeklődők mie lőbb
jelentkezzenek a Ház irodájában vagy
telefonszámain.

AZ EM BER
ÉS VÁROSA

Nagybánya élő meséje

Egy újabb csodaszép
FOTÓALBUM Nagybányáról 

és az itt élő emberek
hétköznapjairól!

Megvásárolható a
Teleki Mag yar Házban!

Kézművesek járják a vidék településeit
Folytatódik a Teleki Mag yar Ház tájoltató programsorozata: ezúttal iz gal -

mas hagyományos kézművességeket és mesterembereket igyekszünk eljut -
tatni a Bányavidék és Máramaros településeire. A nagybányaiak számára már 
ismerős Boca Ildikó kosárfonó, Lévai József bőrös, valamint Sályi Panna és
Sályi Róbert keramikusok Szatmárnémetiből érkeznek hozzánk és április
7-én, hétfőn Szamosardón és Monóban, kedden Szinérváralján, szerdán pedig 
Máramarosszigeten és Hosszúmezőn tartanak kicsiknek-nagyoknak kézmű -
ves foglalkozásokat. 

A Teleki Mag yar Ház több éve zajló tájoltatási programját, amelynek ke -
re tében különböző hagyományőrző, ifjúsági és gyermekprogramokat igyek -
szünk eljuttatni kedvezményes feltételekkel a megye és a szűkebb régió ma -
gyarlakta településeire, ezúttal a Balassi Intézet (Pro Renovanda Cultura
Hun gariae Alapítvány) támogatja. Köszönjük a helyi szervezők, közre műkö -
dők segítségét is! (TMH)

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 le -

he 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, kulturá -
lis 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.
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Forma-1: rommá verte
a Mercedes a mezőnyt

Lewis Ham il ton, a Mercedes brit pilótája
rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi

Forma-1-es Malajziai Nagydíjon
A 29 éves, 2008-ban világbajnok ver -

senyző pályafutása 23. diadalát aratta,
s először nyert Sepangban.

Mögötte csapattársa, a szezonnyitó
ausztrál GP-n győztes német Nico Ro s -
berg végzett a második, a címvédő, szin -
tén német Sebastian Vettel (Red Bull)
pedig a harmadik helyen.

Kiválóan teljesített Nico Hülken berg,
a Force In dia ugyancsak német piló tá -
ja, aki csak a hajrában volt kénytelen
átadni a negyedik helyet a ferraris Fer -
nando Alonsónak.

A rajtnál Ham il ton tökéletesen jött
el, megtartotta vezető pozícióját, miköz -
ben a második helyről startoló Vettelt
Rosberg és Dan iel Ricciardo (Red Bull)
is megelőzte.

Az első kör végén Ham il ton, Ros -
berg, Ricciardo, Vettel, Alonso, Hül ken -
berg sorrendben száguldottak a pilóták 
az első hat helyen.

Vettel aztán a negyedik kör elején
elhúzott Ricciardo mellett, Alonso pe -
dig - az élmezőnyből elsőként - a 12.
körben kereket cserélt.

Ugyanezt tette Ricciardo a 13., Vet tel
a 14., Rosberg a 15., Ham il ton pedig a
16. körben.

Utóbbi a vezetést ideiglenesen átve -

vő Hülkenberg mögé ért vissza a pá lyá -
ra, de azonnal meg is előzte német ri -
vá lisát, aki ezután a boxba ment új ab -
roncsokért.

A 20. körben az élen haladó hatos sor -
rendje változatlan volt, a dobogós helye -
ken Ham il ton, Rosberg és Vettel haladt.

A második kerékcserék sorát Alon -
so kezdte a 28. körben, majd Ricciardo
(29. kör), Vettel (32.), Rosberg (33.), va -
lamint Ham il ton (34.) is túlesett az ú -
jabb boxlátogatáson.

A leintés előtt 15 körrel változatlan
volt a sorrend az élmezőnyben, Ri cci ar -
do ekkor ismét a boxba hajtott, de mi -
vel a cserénél rosszul rögzítették a bal
első kerekét, sok időt veszített, s csak a
14. pozícióban ért vissza a pályára.

A 43. körben Alonso autóján har mad -
szor is abroncsokat cseréltek, hat kör -
rel a leintés előtt pedig Vettel és Ros berg
is újfent a boxban járt.

Ham il ton az élről az 52. körben állt
ki utolsó kerékcseréjére, s gond nélkül
megtartotta vezető pozícióját a lein té sig.

A hajrában már csak Alonso és Hül -
kenberg csatája hozott némi izgalmat.
A vb hétvégén, a Bahreini Nagy díjjal
folytatódik.

(Sport365)

FORMA-1 - Maláj Nagydíj, végeredmény:
1. Lewis Ham il ton (brit, Mer ce -

des) 1:40:25.974
2. Nico Rosberg (német, Merce -

des) 17.313 mp h
3. Sebastian Vettel (német, Red

Bull-Renault) 24.534 mp h.
4. Fernando Alonso (spanyol, Fer -

rari) 35.992 mp h.
5. Nico Hülkenberg (német, For -

ce In dia-Mercedes) 47.199 mp h.
6. Jenson But ton (brit, Mc La ren-

 Mercedes) 1:23.691 p h.
7. Felipe Massa (brazil, Wil li ams-

 Mercedes) 1:25.076 p h.
8. Valtteri Bottas (finn, Wil li ams-

 Mercedes) 1:25.537 p h.
9. Kevin Magnussen (dán, Mc -

La ren-Mercedes) 1 kör h.
10. Danyiil Kvjat (orosz, Toro

Rosso-Renault) 1 kör h.
11. Romain Grosjean (francia,

Lo tus-Renault) 1 kör h.
12. Kimi Räikkönen (finn, Fer -

rari) 1 kör h.
13. Kobajasi Kamui (japán, Ca -

terham-Renault) 1 kör h.
14. Marcus Ericsson (svéd, Ca -

terham-Renault) 2 kör h.
15. Max Chilton (brit, Marus -

sia-Ferrari) 2 kör h.

Megvan a CFR első idei sikere
Felice Pic colo hosszabbításban szer -

zett góljával a Kolozsvári CFR lab da -
rúgócsapata 1-0-ra nyert a Pandurii ven -
dégeként a Liga 1 25. fordulójának
szombati játéknapján. A decemberben
kinevezett Vasile Miriuţă vezetésével
a vasutascsapat első győzelmét aratta.

Hat mérkőzés óta tartó nyeret len sé -
gi sorozatot szakított meg a Kolozsvári 
CFR , amely legutóbb de cem ber 15-én
tudott nyerni a Liga 1-ben, azóta há -
rom döntetlen és három vereség volt a
mérleg. A szombaton Târgu Jiuban a -
ratott győzelem értékét tovább növeli,
hogy a Pandurii otthonából hét éve nem
sikerült három pontot elhoznia.

„Büszke vagyok, hogy ezeket a fiú -
kat edzhetem. Megérdemelt győzelem
volt, nagyon értékes játékosokból álló
csapattal találkoztunk – mondta Vasile
Miriuţă a mérkőzés után. – Pászkány
Árpád és Iuliu Mureşan biztosítottak,
hogy az anyagi problémák megol dód -
tak. Azt mondhatom, ha az utóbbi i dő -

ben nyugodtabban készülhettünk vol -
na, 6-7 ponttal többünk lenne.”

A hétvégi forduló előtt Gadola Ist -
ván kolozsvári üzletember megerő sí tet -
te, hogy 1,5 millió euróval támogatta a
CFR-t, amely ennek köszönhetően ren -
dezte tartozásait. „Igen, igaz. Beszél tem
Árpi barátommal és megtaláltuk a meg -
oldást, hogy a klub a legmagasabb szin -
ten folytathassa” – nyilatkozta Gadola, 
aki korábban alelnöki tisztséget is be -
töl tött a klubnál. Az együttes szur ko ló -
inak annyit üzent, legyenek nyu god tak:
„ez egy közösség, a csapat nem hal meg”.

Liga 1, 25. forduló:  Brassói Co ro -
na – Săgeata Năvodari 0-0, Galaci O ţe -
lul – Con cordia Chiajna 2-0, Kons tan -
cai Viitorul – Temesvári Poli 1-2, Pan -
durii Tg. Jiu – Kolozsvári CFR 0-1, 
Ceahlăul Piatra Neamţ – Astra Giurgiu 
0 - 2,  Petrolul Ploieşti – Bukaresti Di na -
mo 2 – 2, Steaua – Botosani 4 – 0, Vas -
lui – FC Brassó 1 – 0, Kv. “U” – Gaz
Me tan 1 – 0. (Krónika)

BL-negyeddöntőbe
jutott a Veszprém

Az MKB-MVM Veszprém kézlab -
dacsapata bejutott a Bajnokok Ligája
negyeddöntőjébe, ugyanis idegen be -
li, egygólos vereségét követően a nyol -
caddöntő szombati visszavágóján 31-
 26-ra legyőzte a vendég lengyel Wis -
la Plock csapatát.

Az egy héttel ezelőtti összecsa pá -
son a lengyelek remekül játszottak,
melynek köszönhetően 34-33-ra nyer -
tek a csoportjában első helyen záró
Veszprém el len.

Ezúttal idegesen kezdett mindkét
csapat, sok volt a hiba az elején. Fur csa 
módon a hazai találatok után a Plock
két emberhátrányos góllal jelezte, nem
kíván leszakadni. Nagy László kiál lí -
tása alatt és ezt követően Alilovic ka -
pus remekelt, így az emberhátrány so -
rán 7-4-re ellépett a Veszprém.

Ráadásul a vendég védelem egyik
alapembere, Syprzak húsz perc alatt
megkapta harmadik kétperces bün te -
tését, így számára befejeződött az ösz -
szecsapás. Megrogyott a Plock, amely
10-5-nél időt kért. A különbség állan -
dósult, ez pedig a Veszprémnek ked -
ve zett még akkor is, ha változatlanul
akadtak bosszantó hibák. A hullám -
völgyből Dzsamali bombáival lábalt
ki a mag yar bajnok, amely a szü net -
ben 16-11-re vezetett.

A Plock elszántan érkezett ki a má -
sodik félidőre, Lijewski hamar két -
szer is eredményes volt. Aztán ren -
dez te sorait az MKB, és Chema egyre 

több labdát kapott, ő pedig ezekből
rendre gólt dobott. Az utolsó tíz perc
előtt, 27-21-es hazai vezetésnél még
egyszer időt kért a Plock a jó hajrá
reményében, de ez a terve nem sike -
rült, a két meccs alapján teljesen meg -
érdemelten jutott a nyolc közé a
Veszprém.

Férfi BL, nyolcaddöntő, vissza -
vágó:

MKB-MVM Veszprém–Wisla
Plock 31-26. Továbbjutott a Veszp -
rém 64-60-as összesítéssel.

Bar ce lona-Aalborg 31-20. To vább -
jutott a Bar ce lona 60-42-es összesí -
téssel.

Flensburg Handewitt-Celje 30- 27.
Továbbjutott a Flensburg 55-53 ösz -
szesítéssel. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

UEFA: barátságos meccsek helyett
Nemzetek Ligája

Elfogadta a Nemzetek Ligája beve -
ze tésének alapgondolatát az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA). Az eu ró -
pai szervezet az Asztanában zajló éves
közgyűlésén egyhangúlag foglalt állást 
csütörtökön az újítás mellett. A rész le -
te ket később dolgozzák ki.

A 2018-as világbajnokság után in du -
ló sorozat gyakorlatilag kiváltaná a ba -
rátságos mérkőzéseket. Egyelőre annyit
lehet tudni, hogy négy osztályban küz -
de ne a kontinens 54 válogatottja – eze -
ket az alapkoncepció szerint az UE FA-
 együttható alapján sorolnák csopor tok -
ba –, és a kategóriák legjobbjai feljut ná -
nak, a leggyengébbjei pedig kiesné nek.

A Nemzetek Ligája első kiírásában
2018 szeptembere és novembere kö zött
rendeznének találkozókat, a csoportok
lét számától függően négy-hat mér kő -
zést játszanának. A legmagasabb ran gú
A osztály négy csoportgyőztese vívná

meg a sorozat négyes döntőjét 2019- ben.
A páratlan években, semleges helyszí -
nen sorra kerülő négyes döntőben két
elődöntőt és egy finálét rendeznének.

Fontos eleme az új rendszernek,
hogy négy válogatott részvételi jogot
sze rez a soron következő Európa- baj -
nok ságra, amelyre a hagyományos selej -
tezős szisztéma nagy vonalaiban vál to -
zatlan marad. Az, hogy a Nemzetek Li -
gájából milyen módon lehet Eb- rész -
vé telt kiharcolni, csak később derül ki.

„Nagyon fontos lépés ez a nemzeti
csapatok jövője szempontjából” – kom -
mentálta a döntést Michel Platini UEFA-
 elnök.

Hasonlóan értékelt Wolfgang Niers -
bach, a válogatottak versenysorozatait
felügyelő UEFA-bizottság elnöke, kife -
jezve egyúttal azt a reményt, hogy „a szur -
kolók elfogadják majd ezt az új for má -
tu mot” (Krónika)


