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Nem csupán szeretlek,
szeretem, ahogy te

szeretsz engem.
Ünnepeljen a szerelem estéjén v e l ünk.

Szeretettel meghívunk min denkit február
14-én a Rivulus Szál l oda vendéglõjében
megrendezendõ

Bálint-napi ünnepre.
Menü: 30 lej/személy.
Bõvebb tájé kozta tás/asz talfogl a lás: 
         0262-217290.
Médiapartnerek: Bányavidéki Új Szó, 
       Teleki Mag yar Ház.

Beszámoló: Erdélyi Mag yar
Matematika-verseny a Németh

László Elméleti Líceumban
Az elmúlt hét rövid vakációjában a Németh László Elméleti

Líceumban zajlott a XXIV. Erdélyi Mag yar Matematika-verseny.

A vetélkedő rangját a szakmai igé -
nyesség és a minisztériumi elismerés

mellett, reméljük, a rendezvény pro g -
ram ja is emelte. Mintegy 180 ver seny -
ző és 60 pedagógus érkezett Nagy bá -
nyára, maga a tételszerkesztés a ja vas -
latok beküldésével már hetekkel eze -
lőtt elkezdődött. A tételeket összeállító 
bizottság két teljes napon keresztül dol -
gozott, még a diákok megérkezése előtt.
A pénteki és szombati délelőttöt szinte
teljesen kitöltötte a matematika ver seny
3 és 4 órás próbáinak megírása, az esti
programokat pedig fölülírta az ered mé -
nyekre való feszült várakozás, hiszen a 
tét nagy: a kétfordulós selejtező to vább -
jutói a nemzetközi (Kárpát-medencei)
szakaszon vehetnek részt, melyet idén
Csíkszereda városa rendez. Iskolánk ból
Gotha Günther és Gyarmathy Tímea ju -
tott tovább, felkészülésükhöz további
kitartást, sok-sok befektetett energiát kí -
vánunk. A diákokat és kísérőiket színes, 

vonzó programokkal vártuk: megláto -
gatták a képzőművészeti, ásványtani mú -
zeumot, jártak a csillagvizsgálóban és
a koltói Petőfi-Teleki múzeumban, egy
interaktív városnézésben vettek részt a
Schönherr Gyula Történelmi Kör tag ja -
ival, Torpedó-koncerten buliztak és tánc -
házban, filmklubban, sporttevé keny sé -
gekben vehettek részt. Külön örömünk
volt, hogy a megnyitó és záró ön nep sé -
gek kulturális programjait saját diák ja -
ink, volt diákjaink biztosították, büsz -
kén mutattuk meg tehetségeinket: az is -
kola kórusát, a reneszánsz táncosokat,
a Berena zenekart, Mares Hanna szép
zongorajátékát, de a koltói néptáncos

 - folytatás a 2. oldalon -

Február 13. –
A rádió világnapja
Az UNESCO 2011. évi köz gyű -

lésének határozata alapján 2012-
 től ünnepeljük a rádió világ nap -
ját, arra emlékezve, hogy 1946-
 ban az ENSZ ezen a napon ha -
tározott saját rádiójának létre -
ho zásáról.

A rádió világnapjának célja,
hogy felhívja a figyelmet a rádió 
fontosságára, mely a leg széle sebb
tömegekhez képes eljutni. Ez konk -
rétan azt jelenti, hogy a Föld la -
kosságának mintegy 95%-a hasz -
nálja több-kevesebb rend szeres -
séggel.

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tombolajegyeket bocsát ki DUDÁS GYULA e gyik

festményének kisorsolására.
Dudás Gyula városunk itthon és külföldön ismert és elismert festő mű vé -

sze, a nagybányai festőiskola hagyományainak hű ápolásáért 2012-ben a Ma -
g yar Köz társasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

A sorsolásra kerülő festmény címe Híd utca a református templommal,
mé re te 84x60 cm, felbecsült értéke 2000 lej. Az alkotást a Bányavidéki Új Szó
anyagi támogatására ajánlotta fel a művész. Ezúton is köszönjük!

Tombolajegyek 10 lejes áron a szerkesztőségben és a Teleki Mag yar Ház -
ban kaphatók. Amikor a 200 jegy gazdára talált, nyilvánosan sorsolunk, és
valaki a fest mény boldog tulajdonosa lesz. 

Több tombolajegy = nagyobb esély!

Kettős állampol -
gár ságot kapnak
a ma gyarországi

romá nok
A bukaresti parlament kibővíti
a zoknak a körét, akik egysze rű -
sített honosítással kaphatnak

román állampolgárságot.
Az 1991 óta hatályos állampol gár -

sági törvény szerint mindazok vissza -
szerezhetik román állampolgársá gu kat,
akiknek szülei vagy nagyszülei koráb ban
rendelkeztek ezzel a státussal, de a ka ra -
tukon és hibájukon kívül elvesztették. 

A képviselőház napirendjén szereplő
új törvénytervezet szerint a könnyített
eljárást kiterjesztenék azokra a romá -
nokra is, akiknek felmenői nem ren del -
keztek román állampolgársággal. In dok -
lásában az öt kormánypárti és egy el -
len zéki képviselő indítványa Szerbiát,
a történelmi Máramaros Ukrajnához tar -
tozó északi részét és Magyarországot em -
líti név szerint olyan területként, a mely -
nek a románjait megilleti a kettős ál -
lam polgárság.

A tervezetet pár napja egyhangúlag
jóváhagyta a határon túli románok ü -
gyei vel foglalkozó parlamenti bizott ság,
amelyben a kormánypártok kéthar ma -
dos többséggel rendelkeznek. (nol.hu)

A nyugdíjas „Nagy csa lád” 

Farsangi bált
szervez február 22-én a SEL MONT

ét te rem ben. Jelentkezni lehet  a
0362- 417818- as te le fon szá mot.



2014. február 14. HETIRENDEN

Erdélyi Mag yar Matematika-verseny a
Németh László Elméleti Líceumban

(folytatás az első oldalról) fiatalok kö -
zött is ott voltak diákjaink, volt diák ja -
ink. 

Megtisztelt fellépésével volt tanít vá -
nyunk, Bertóti Johanna is. Köszönjük
nekik! Külön köszönet illeti a Németh
László Elméleti Líceum tanári karát (és 
a mag yar tagozaton tanító kollégákat),
a sokszor nagyon fáradt, de jókedvű csa -
patot, akik kreatív ötleteikkel, és iga zán
áldozatos, éjszakába nyúló munká juk -
kal készítettek elő programokat a diá -
kok nak, csomagoltak és hurcoltak aján -
dékkönyveket, díjakat, autóval fogad ták
vendégeinket az állomáson, kísérték ő -
ket a különböző programokra, felü gyel -
tek a dolgozatírás alatt, láthatatlan stáb -
ként biztosították azt, hogy diákok, ta -
ná rok előtt mindig legyen kis rág csál -
nivaló, friss kávé, tea. Ismét magunk
mellett tudhattuk azokat a szülőket, vál -
lalkozókat, akiknek köszönhetjük, hogy
volt mit csomagolni a diákok ajándék -
zacskóiba, hogy 65 diákot díjazhattunk 
a záróünnepségen. Köszönjük az édes -
anyáknak, nagyiknak a sok-sok finom
süteményt, aminek mindig nagy sikere
volt. Nekünk, mindannyiunknak cí mez -
ték a vendégek a köszönetet: „Ilyen jó
szervezés az EMMV történetében még
sosem volt”. 

Támogatók 

Nemzeti Oktatási Minisztérium, Nagy -
bánya város önkormányzata, Németh
László Elméleti Líceum, Schola-Paren -
tis Egyesület, Iskoláinkért, Gyerme ke -
inkért Egyesület, Mil len nium étterem,
Megyei Sportigazgatóság, C.D. Neni -
ţescu Szakközépiskola, Tanítók Háza,
Floare de Colţ Panzió, Városi Színház,
Urbis, Koltói Önkormányzat, Petőfi Sán -
dor Általános Iskola, Koltó, Nicolae Ior -
ga Általános Iskola, Hosszúmezői Ál -
ta lános Iskola, Kriterion Könyvkiadó,
Corvin Könyvkiadó, Enesis nyomda,
For netti, Bónis Den tal, Faimar, Alta
Opţiune, Saitos Kürtos Kalács, Mu sic
Box, Cucubau, Limes Com kft., Biro
Tech, Wigmond, Lakatos Melinda -
Couqett, Technocard, Mons Medius, For -
te Grup, Maravet.

Román János esperes, Kiss Kornél,
Kádár István, Grib Marián Mária, Dié -
nes Áron, Mares Gyöngyi, Gei ger At -
tila, Kecskés Balázs, Kopányi Mária,
Bokos Enikő, Virágh Péter, Virágh Jó -
zsef, Bodor Ágota, Klára és Da vid Per -
menter, Damián Ildikó, Marc Ildikó,
Rá kóczi Béla, Komlósi Judit és József, 
Traxler Artúr, Nemes Katalin, Longá -
ver Lajos, Zákány Mónika, Madarassy 

Kinga, Weis Rita, Hadadi Adalbert, Ba -
lázs Anna Gabriella, Zaváczki Laura,
Boda Zsuzsánna, Sav Ibolya, Lovász
Ildikó, Juhász Enikő, Bakk András,
László Erika, Konyicska Ilona, Ciople
Angéla, Alföldi Lakatos Zsuzsanna,
Mik lós Csaba, Mezey Tímea, Mezey
El la, Boltye Enikő, Dembrovszki Ká -
roly, Duna Jessica, Fóris Andrea, Kirch -
maier Éva, Kovács Lóránd, Krizsa -
novsz ki Enikő, Lapohos Ella, Lap sánsz -
ky Edit, Moldován Ildikó, Bertalan Lil -
la, Vicsai János, Vicsai Melinda, Bá -
lint Tünde, Kádár Gabriella és Zoltán,
Ninács Mária, Balogh Margit, Csendes 
Mónika, Horváth Ildikó, Kádár Gergő, 
Koncsárd Tünde, Molnár Rebeka, Schnei -
der Annamária, Tim Mária, Várvédő
E mőke, Cozma Tamás. 

Kolozsvári Miklós, Erdőközi Zoltán,
Strengher Erika, Bencze Kádár Berta,
Kert Imola, Brettschneider Ivett, Bo bo -
log Krisztián és Pap Ruben, Benkő Lil -
la, Tóth Annamária, Tóth Zsuzsanna,
Fekete Schmidt Péter, Szőlősi Balázs,
Dombrádi Balázs, Jenei Szilveszter, Ist -
vánfi Zsuzsanna, Orbán Gyula, Kis A -
mália, Maier Henrietta, Sajó Andrea Ber -
nadett, Koncz Enikő Mária, Kirchme -
ier Ing rid, Figuli Fábián, Koncsárd Ba -
lázs, Weber Kinga, Varga Laura, Ben -
cze Nikoletta, Lakatos Nándor, Ist ván -
fi Zoltán, Wieland At tila, Dragomir
Norbert, Koncsárd Alíz, Mátyás Eliza -
beth, Ladányi Ing rid, Sárga Angéla,

Sza bó Kristóf, Szabó Orsolya, Szabó
Rolland, Székely Lóránd, Boda Anna,
Tar Karola, Móré Zsejke, Halász Cyn -
thia cs aládja. 

A Németh László Elméleti Líceum
XII. A, X. C, XI. C, IX. B, VII. osz tá -
lyának szülői közössége.

Kulturális programok: Képzőmű vé -
szeti Múzeum, Ásványtani Múzeum,
Csillagvizsgáló, Petőfi-Teleki Múze um,
Koltó, a Véső Ágoston vezette Képző -
művészeti Egyesület, Teleki Mag yar Ház, 
a Németh László Elméleti Líceum kó -
rusa, a koltói Somfa Néptáncegyüttes,
Berena Zenekar és Csíki Árpád, Tor -
pe dó, Bertóti Johanna, Mares Hanna, a 
Schönherr Gyula Történelmi Kör tán -
cosai. 

Sporttevékenység: Jakab Ferenc.
Médiapartnerek: nagybanya.ro, Bá -

nyavidéki Új Szó, eMaramures.ro, TV
Sighet, MTI, Ziar MM 

De sign: Mészáros Julka 
Fotó: Balázs Dóra 
Film: Madarassy István Egyházi hírek

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomából he -
lyezték nyugalomra Adler született Stei -
ger Ilona testvérünket, aki 89 évesen
hunyt el, valamint Pop született Po do -
lák Teréz testvérünket, akit 91 évesen
szólított magához az Úr. Nyugodjanak
békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségben február 8-án ré -
szesült a keresztség szentségében Mi -
hály Tamás és Frink Melinda kisfia, a -
ki a Gergő nevet kapta.

* Ugyanebből az egyházközségből 
helyezték örök nyugalomra özvegy Zör -
gő Károlyné született Bogdándi Zsu -
zsanna 75 éves asszonytestvérünket.
Is ten nyugtassa!

* A nagybányai Evangé likus-
 Lu theránus Egyházközség minden
csütörtökön és vasárnap a szokásos i -

dőpontban tartja istentiszteleteit, me lyek -
re mindekit nagy szeretettel várnak.

Szentháromság
plébánia - hirdetések

Évközi, VI. vasárnap

* Mivel hétfőtől újra megkez dő dött
a tanítás az iskolákban, így plébá ni án -
kon is folytatódnak a hittanórák, sze re -
tettel várjuk a gyerekeket és fiatalokat. 

* Hitmélyítő Találkozók: az egy ház -
megyénk által kihirdetett „Önátadás é -
vében” meghívunk mindenkit az Isten -
nel és önmagával való találkozásra, hogy
átimádkozza/átelmélkedje saját hiva tá -
sát, adottságait, gondjait és örömeit, ter -
heit, elakadásait, sikertelenségeit és si -
ke reit. Ez időszakban önmagunk imád -
ságos vizsgálgatásával szeretnénk meg -
hallani, hogy merre és hogyan indít a
Szentlélek.

Hogy plébániánk minél több tagját
bevonhassuk e gyönyörű folyamatba, a 
következő időpontokat ajánljuk: min -
den hónap első hétfőjén 15.00 órakor a
Mária Légió vezetésével; minden hó -

nap második péntekén 15.00 órakor a
Nőszövetség és Skapuláré vezetésével; 
minden hónap harmadik hétfőjén 18.00
órakor az egyháztanácsosok veze té sé -
vel, valamint minden hónap utolsó pén -
tekén, 18.00 órakor fiatal családok ve -
ze té sével. 

Találkozóinkat a Scheffler Házban
rendezzük. Szeretettel várunk min den -
kit. 

* Vasárnap, február 16-án meg kér -
jük az elsőáldozásra készülő gyer me -
kek szüleit, hogy az esti szentmise után 
fáradjanak be a sekrestyébe meg be szé -
lésre. 

* Plébániánk zarándoklatot szer -
vez Lourdes-ba, május 8-16. között.

Útvonal: Nagybánya-Velence-U di -
ne-Padova-Milano-Menton-Nice-
Lourdes-Touluse-Cannes-Nice-Torino
-Treviso-Velence - Nagybánya.

Költség: 400 EUR/személy. Az ár
tar talmazza az utazási költséget egy kor -
szerű, kényelmes autóbusszal, szál lás+ 
reggeli  2,3*-os szállodában - 8 éj sza -
ká ra, illetve 4 ebéd és 4 vacsora. Je lent -
kezni lehet a szentmisék után a sek res -
tyében, vagy a plébánia irodáján mun -
kanapokon  9.00-13.00 óra között. 

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

Drámapedagógia –
évközi továbbképző

pedagógusok számára
Partiumi Oktatási és Mód szer -
tani Központ – RMPSZ Má -
ra maros Megyei szervezete
A Romániai Mag yar Pedagógusok

Szövetségének Partiumi Oktatási és Mód -
szertani Központja pályázat útján el -
nyert anyagi támogatással – Ma gyar -
ország Emberi Erőforrások Minisz té ri -
uma – Külhoni Magyarok Osztálya, Ba -
lassi Intézet – az RMPSZ Máramaros
Megyei szervezetével együttműködve, 
évközi továbbképző programot indít
2014. február 28.-március 2. közötti i -
dőszakban. A kitöltött jelentkezési la -
pot legkésőbb 2014. február 24-ig kér -
jük elküldeni a következő e-mail cím -
re: edith_lapsanszki@ya hoo.com, ahol 
érdeklődni is lehet.
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Régi farsangi szokások és
mulatságok

- A farsangi bálok arra valók, hogy
férjet fogjatok magatoknak - ma gya ráz -
ták a mamák lányaiknak a XIX. szá zad -
ban és a XX. század első év ti ze dei ben.

A Nagybánya és Vidéke című heti -
lapnak a megyei múzeumban őrzött szá ma it 
böngészve megtudhatjuk, hogy mi lye nek
voltak a nagybányai és fel ső bá nyai far -
sangi mulatságok több mint 100 éve.

Nagybányán 1905-ben még hajnal ig
tartó, 400 korona bevételt hozó bálban  
142 pár táncolta a francia négyest. A
fran cia négyes a pároknak két szem ben
álló sorban járt tánca. A hazafias tu dó -
sítók azt tanácsolták a bálok ren de zői -
nek, hogy a táncrendben mag yar tán -
cok is szerepeljenek.

Szintén Nagybányán február 5-én  a 
fenyőágakkal és oleanderrel díszített bál -
teremben a hölgyek haját fe hér kri zan -
tém ékesítette.

A nagybányai református egy ház -
község báljában a rendezők magyaros
ételekkel kedveskedtek a több száz részt -
vevőnek. A férfiakat csak a keringőzés
szédítette el, mert a bál háziasszonyai
kevés bort szolgáltak fel nekik.

Az egyik báli tudósító idézte egy úr,  
egy álarcos úr és egy kisasszony pár -
beszédét:

 „- Ismerlek, szép maszk.
 Semmi válasz.
 - Hallod, szép maszk, ismerlek!
 Megint hallgatás.
- Úgy látszik, nem szoktál beszélni.
- Szoktam, de ritkán - hangzik a ré -

gen várt válasz.
- Tartsa meg Isten ezt a jó termé sze -

tedet, ha férjhez fogsz menni is.”
1897-ben Felsőbányán a farsangi ka -

szinói bálban  suhogó selyem szok nyá -
ban táncoltak a fehér nyakkendős, frak -
kos, lakkcipős urakkal. Az első né gyest
60 pár táncolta. A talpalávalót Antal ci -
gány húzta kivilágos kivirradtig.

1905-ben a Felsőbányai Polgári Ol -
vasókör a Korona vendéglőben ren de -
zett belépőjegyes vigalmat. A far san -
go lók ínycsiklandozó ételeket, például
bélszínpecsenyét, kappan- és csir ke pe -
csenyét fogyasztottak. A hetilap tu dó -
sítója szerint Adamcsik Etelka, Bathi Ju -
liska és Dimand Károlyné kecsesen, fá -
radhatatlanul táncoltak. Közülük már 
csu pán Dimand Károlyné egyik le szár -
mazottjának családja él Felsőbányán.

Én még nem felejtettem el, hogy a
múlt század ötvenes éveiben több fel -
sőbányai harisnyát húzott az ar cá ra,
vagy festett álarccal fedte el azt, és rikító
ringy-rongyba öltözött, majd a sej tel mes
ködbe süllyedt utcákon bekopogtatott
rokonai, barátai, ismerősei házaiba. A
maskurásokat általában csörögé vel, tö -
pörtyűs pogácsával kínálták meg.

Ezt az ősi szokást az ötvenes évek
elején a néptanács egyik vezetője be a -
karta tiltani, mert úgy vélte, hogy az a
ki zsákmányoló rendszer káros csö ke -
vénye. Egyébként szintén ez a párt ak -
tivista tűzbe akarta dobatni Jókai Mór:
Egy mag yar nábob című regényének a
volt Polgári Kaszinó könyvtárából szár -
mazó példányait, mert szerinte Jókai „is -
tenítette a népnyúzó földbirtokosokat.”

Boczor József

A 23. „MAG YAR BÁL” Szinérváralján
A '89-es nagy fordulat után az élet sodrása engem is sok mindenbe be le -

kevert. Ha a megfelelő körülmények adottak, szinte észre sem vesszük, hogy
mi zajlik körülöttünk.

A mag yar bál elnevezést először néhány éve olyan román fiataloktól hal -
lot tam, akik rendszeres látogatói lettek bálunknak, és őszintén elmondták, hogy
nagyon jól érezték, érzik magukat ezeken a kultúrműsorral egybekötött, ci vi li -
zált szórakozási alkalmakon. Bár én már „kinőttem” a bálozásból, öröm szá -
momra, hogy a Chilli vendéglő tovább viszi a hagyományt. Köszönet illeti
Seres István tulajdonost is, aki lelkieken kívül anyagiakkal is hozzájárul a jó
hangulat biztosításához.

50 évvel ezelőtt, amikor szinérváraljai lettem, a mag yar iskola halálra volt 
ítélve. Ma sem ülhetünk nyugodtan babérjainkon, mert a gyermekhiány képe -
zi a legnagyobb veszélyt. Szeretném tudatosítani fiataljainkat, hogy már régi
mondás: „Azé lett a nemzet, aki többet nemzett.” Ebben mi, erdélyi magyarok 
sajnos hibásak vagyunk, negatív irányba szaporodunk. Tapasztalatom vi szont
a sokgyerekes családban nevelkedett gyermek mindig jobb közösségi emberré 
válik. Erre törekedjünk, s akkor unokáink is részesei lesznek a MAG YAR BÁL-nak. 
Most 60 lejért vacsora is jár, holnap, szombaton este.

Szilágyi Béla

Farsang 2010.
(Dávid Lajos

felvétele)

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

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 kerülhet a csoport indítása!
- 20-as sz. Napközi, B-dul Bucu reşti 20. (Eurohotellel szemben), óvó nő:

Vári Renáta Melinda, tel: 0741- 330801 
- 30-as sz. Óvoda, str. Victoriei 110., óvónő: Barcs Éva, tel: 0722 879657
- 30-as sz. Napközi, str.Victoriei 110., óvónő: Tunyogi Imola, Tönkő A ni -

ta, tel: 0755 202 175
- 12-es sz. Óvoda, str. Industriei 1. (jövőtől új székhelyen), óvónő/igaz ga -

tónő: Ignat Etelka, tel: 0742 027848
- ,,Eminescu” Napközi, str. Crişan 15., jövőtől új székhelyen, óvónő: Gö -

rög Ágnes, Vincze  Melinda, tel: 0724 865299
- Step by Step Napközi, str. V. Ba beş 2. (a volt Ciocan utca végén), ó vó nő:

Polcz Katalin, Torkos Erika, tel: 0747 153498
- 8-as sz. Napközi, str. Horea, tel. 0262 211462, jövőtől új székhelyen, ó -

vónő: Szaniszló Emese, Mezei Kinga, tel: 0765 161 986
- Otilia Cazimir Napközi, str. Ba na tului (V. Alecsandri - Hatvan ne gyed),

óvónő: Munteanu Erika, Almási Lilla, tel: 0745 148 630
- 15-ös (Caragiale) iskolában mű ködő óvoda, (Állomás negyed, Nep tun

u. 5), óvónő: Szabó Blanka, tel. 0741 370 343
- Wal dorf csoport, Napközi, jö vő től új székhelyen, óvónő: Kerekes Gab -

riella, tel: 0742 146 735 

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

A hét mottója:

,,Az élet olyan, mint egy szüntelen jelmezbál:
örökké ruhát, arcot, maszkot cserélünk.” (Müller Péter)

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, működőképes nyomda, lap-

és könyvkiadási engedély, kiépített lapterjesztői
hálózat, előnyös székhelybérlet.

Vállalkozók, magánbefektetők, egyesületek, politikai
alakulatok érdeklődésére számítunk az újság

továbbműködtetése érdekében.
RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.

Hírek, rendezvények
Máramarosszigeten

* Fergeteges farsangi táncházzal várunk min -
denkit 2014. február 22-én, szombaton, a Hol lósy 
Mag yar Házban. 16 órától álarc készítés, 18 órá -
tól táncház. Zsíroskenyér, meglepetés, tom bola
várja a táncolni vágyókat. A táncház hangulatát
az általatok készített sütivel emel he titek. Belépő: 5 lej. És itt egy kis kedvcsináló
videó: https://www.youtube.com/watch?v=Cu-nE1G1W4o 

* A Simonchicz Incze Kulturális Egyesület és a máramarosszigeti Bor ro meo
Szent Károly plébánia március 1-én este 7 órától orgonakoncertet szer vez a ró -
mai katolikus templomban. Belépő ingyenes, előadó dr. Potyó István kolozsvári
karnagy-kántor. (Zahoránszky Brigitta) 

A Nagy bá nyai Állat men tő E gy e sü let
vi dám és ü gyes ku tyái sze re tő gaz dik je lent ke zését vár ják.

Továbbá szé pen kérjük, a ki te he ti, tá mo gas sa te vé  keny sé gün ket,
ma gán sze mély ként vagy cég ként is. Sürgős jelleggel szal má ra, szi ge te lő
a nyag ra, fe de les mű anyag ved  rekre len ne szük sé gük ebe ink nek.
Elérhetőség: 0771747534. Nevükben is e lőre kö szön jük!
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Háló klub – „Háló mérő”
Amint azt múlt heti számunkban jeleztük, január 28-án, több

mint 25 résztvevővel, a nagybányai Szentháromság plébania Bol -
dog Scheffler János közösségi házában gyűltünk össze egy Háló
klub erejéig, hogy megnyissuk a jubileumi évet, mérlegeljünk és
há lát adjunk az elmúlt 10 évért.

Ft. Román János nagybányai
esperes hivatalosan megnyitotta
a jubileumi évet, az előadó pedig 
Ft. László Rezső kapnikbányai 
plé bános volt. A téma: „Háló- mé -
rő”, míg a jubileumi év mottója:
„Adjunk hálát a múltért, éljük szen -
vedéllyel a jelent és tekintsünk bi -
zalommal a jövő felé.” (Boldog
II. János Pál Pápa)

Az előadást egy mér lege lés -
sel kezdte, melyben a következő
kérdéseket vetette fel: miért tu -
dunk hálásak lenni, köszönetet
mon dani Istennek, közös ség ként
mivel tudunk szolgálni, hogyan
tudunk valóban gyümölcsöző é -
le tet élni, hogyan lehet ma meg -
valósítani a Jézusi tanítást?

Az első részben rávilágított ar -
ra, hogy mi lehetne a célja a kö -
zösségnek, mi motiválhatja az em -
bereket. Keresztény öntudattal le -
het csak gyümölcsöző életet élni.
Az üdvösség örömhírét meg kell 
ismerni, aztán megélni de to vább
is kell adni másoknak is. A kö zös -
ségnek arra kell építeni, amit Is -
ten akar, azaz Isten igéjére. Fon -
tos, hogy ne csak fellángoló lel -
ke sedés legyen, hanem elköte le -
ződés az Egyház, Háló mellett.
Meg kell keresni minden em ber -
ben a kapott talentumokat, ah hoz,
hogy gyümölcsöket teremhes sen.

Az előadásban rámutatott az
előadó arra, hogy mit is jelent he -
tett  a közösség Jézus szemében.
Két fontos parancs határozhatja
meg egy közösség célját, az első
a nagy parancs, a második a misz -
sziós parancs. A nagy parancs szá -
munkra a szeretet parancsa, u -
gyanúgy, ahogy az egyház nem
a félelem, hanem a szeretet egy -

háza. Isten nem hiába teremtett
bennünket, célja van az éle tünk -
kel. Krisztus szüntelenül hív min -
ket barátságára, mi sem fárad ha -
tunk el eszközének lenni, még ha
hosszú éveken át dolgozunk is.
Nem tölthetjük egész életünket az -
zal, hogy várjuk, mikor szólít min -
ket Isten nagy tettekre. És köz ben
nem vesszük észre a mindennapi 
élet kis hívásait, hogy segítsük sze -
retettel családunkat, barátainkat, 
hogy legyünk türelmesek a gye -
rekeinkkel, hogy támogassuk szük -
séget szenvedő felebarátainkat. Ha
adakozunk a kis dolgokban, ak -
kor bőkezűek leszünk a nagyobb 
dolgokban is. Isten számára nem 
csak egy szám, egy statisztikai a -
dat a mi életünk, hanem egy lé -
lek, akiért életét adta.

Mivel mérlegelésre ad alkal -
mat az elmúlt tíz év, fontos felül -
vizsgálni a múltat – tervezni a jö -
vőt –, de meg kell nézni, vajon Is -
ten mit gondol róla, a nagy pa -
rancs, vagyis a szeretet parancsa
szemszögéből működik-e. Ha nem
látogató barát a közösségünk,
vagy is nem örül a látogatóknak,
akkor terméketlen. Dolgoznunk
kell azon, hogy megsza badul junk
bűneinktől, vétkeinktől és he lyet -
tük a szeretetet és az erényeket
gya koroljuk. Tulajdonképpen ez
a gondolat már rámutat a má so -
dik fontos parancsra, a misszió -
ra. Jól missziónálni annyit jelent,
mint megosztani másokkal az ö -
römhírt, élő kapcsolatban lenni
Jé zussal, átérezni és nem csak tel -
jesítni a parancsokat, egyre töb -
bet megismerni a tanításból. Hagy -
ni, hogy szívünkben növeke dés -
nek induljon Isten nekünk szóló

szava. Számunkra minden egy le -
hetőség – az egyszerű mosolytól
egy mély lelki beszélgetésig, hogy
elhintsük Krisztus igazságának
és jóságának magjait. Akarjuk őt 
szeretni és elvinni ezt a szeretet
másoknak is.

Befejezésében kihang súlyoz ta,
hogy milyen fontos a helyes mér -
legelés, hiszen ha ez csak sta tisz -
tika marad, nem segíti előre te vé -
kenységünket. Kérdezzük meg ma -
gunktól, mennyire látszik ben nünk
az Isten és em ber szeretet konk -
rét megnyilvánulásokban. Fon -
tos együtt lelkesítni embe re ket, ta -
nulni a múltból hisz ezáltal a jö -
vőt jól meg lehet alapozni, e lő
lehet készíteni. Segítsünk egy más -
nak megtalálni azokat a ké pes sé -
geket, melyeket kamatoz tatva az
egység és a béke for rá sai le he tünk
a körülöttünk lévők számára. Kér -
jük Isten segít sé gét, hogy az ál -
dott békesség forrása, ne pedig
a feszültség okozói le gyünk.

Ezzel a rövid imával sze ret -
nék köszönetet mondani az előa -
dónak, magunknak pedig ered mé -
nyes munkát kivánni:

„Uram, hiszem, hogy az a hi -
vatásom, hogy gyümölcsöket te -
remjek országodnak. Hiszem, hogy
az én kertem gyümölcseivel aka -
rod mások életét gazdagabbá ten -
ni. Köszönöm, amiért engeded ész -
revennem, hogy elő kell készíte -
nem számodra az utat, s így sze -
reteted misztériuma rajtam ke -
resz tül munkálkodhat. Remé lem,
hogy mindig alázatos szolgád ma -
radok. Szeretlek, mert az én Iste -
nem vagy.”

Laurán Angéla bogozó,
Felsőbánya

Lopás
Felháborodottan veszem

tudomásul, hogy a nagy bá -
nyai ásványmúzeumban lo -
pás történt. Elloptak egy kris -
tályt, mely egyedi tárgya a
múzeumnak, és egyben a leg -

értékesebb is. Egy kristály, melyet a ter mészet alko -
tott és évezredeken át rejtve tartott a mély ségben, hogy 
aztán az em ber ezt megtalálja, cso dál ja, tanulmá nyoz -
za, belőle igazságokat szűrjön le a természet titkai -
ból, majd közszemlére kitegye a min denki elér he tő -
ségére. Mert egy múzeumban kiál lí tott tárgy a köz
tulajdona! A köz minden tagja meg tekintheti, eset -
leg tanulmányozhatja és gyönyör köd het benne, vagy
közönyösen ócsárolhatja. Így van ez minden mú -
zeumi tárgy esetében, mely a köz, a mindenki tu laj -
dona. A világ számos nagy múze u ma milliónyi e -
gyedi és megbecsülhetetlen tárgyat birtokol, ám ezt
vitrinekbe és falakra akasztva köz szemlére teszi, hogy
azt mindenki elérhesse, ezál tal téve azt a köz kin csévé.

A Vatikán múzeumában valaki megjegyezte: Mi -
re ide ez a sok felhalmozott érték? Miért kellett er re 
annyi pénzt és értéket pazarolni? A válasz ma gá tól
adódik: Ha nem lé tez tek volna főpapok és gaz dag men -
torok, akik ezeket megrendelik, akkor pél dá ul Leo -
nardo, vagy Mi chel an gelo tehetsége el ve szett volna.
Ám, hogy e nagy mű vészeknek az al ko tásai itt van -
nak egy múzeumban ki ál lítva, egyben gyarapítják az
egyetemes emberi kultúrát, és hoz záférési lehe tő sé get
biztosítanak a mindenkori jám bor halandó számára is.

Mióta léteznek múzeumok, azóta léteznek mú ze -
umi tolvajok is, kicsiny stílűek, akik egyszerű pénz -
szerzők, és vannak fehér kesztyűsök, akik meg ren de -
lésre dolgoznak. Egy ellopott tárgy viszont már nem
kerülhet a nyilvánosság elé, mert egyedü li sé ge ré -
vén a nyilvánosság nyomban számba veszi a tol vajt, 
vagy a megbízóját. Van erre példánk is. A bá nyai Szép -
művészeti Múzeumból valaki ellopta Hol lósy ké pét:
a Huszti várat. Amint megjelent a kép pel egy kül -
földi érdeklődőnél és felajánlotta, men ten lebu kott,
mert a tárgy számon volt tartva vi lág szerte a mű vé -
szeti értékek között. Tehát, aki bir to kol egy lopott
műtárgyat, azt rejtve kénytelen tar tani, azt a tol vaj,
vagy a felbujtója nem tudhatja pénzre váltani, mert
a nyilvánosság ezt kizárja. E gyedüli csodálója kény -
telen lenni rabolt kin csé nek. Másfelől azt is vegyük 
figyelembe, hogy eltu laj do nításával nem csak ez a
múzeum, hanem a város lett szegényebb, mert bár ki
büszkélkedhetett, hogy íme a mi birtokunkban van egy, 
a világon egyediként számontartott kristály, me lyet
Isten ajándékozott a KÖZ javára itt, Nagybányán!

Remélni merjük, hogy fény derül az  esetre, hi -
szen a biztonsági szerkentyűk, a hozzáférhetők kis 
száma támpontot adhat a tolvaj személyéről és a
tárgy visszakerül eredeti helyére.

Néhány éve a város pecsétje került ugyancsak
furcsa módon elbirtoklók tulajdonába. Ennek mi o ka
lehetett? Talán egyéni kíváncsiság, történelmi ma -
nipulálás, vagy politikai indítékok? Válaszol ják meg
a szakemberek. Mi, az egyszerű halandók csu pán
annyit tegyünk meg, hogy lehetőségeinkhez mér ten
járuljunk hozzá közkincseink megóvásához, biz ton -
ságához, esetleges gyarapításához. (Kis Kornél Iván)

Az érintettség jogán
Egy aránylag rövid, de igen tartalmas és hitelesnek 

mondható újságcikket olvastam a BÚSZ 2014. január
31. számában, Szobrok címmel.

Az újságcikk írója, szinte egy évszázadot vissza men -
ve térben és időben, feltérképezvén a múlt századi és a
jelenlegi Nagybánya tereit, egyfajta látleletet ad az a -
zokon található köztéri szobrokat illetően.

Persze, azt is leírja, hogy a már meglévő köztéri szob -
rok mellett kik volnának azok a helyi nagyságok, neves 
személyiségek, akikkel a városunk büszkélkedik ugyan, 
emlékeik, szobraik azonban hiányoznak Nagybánya köz-,
avagy belső tereiről.

Szó, ami szó, észrevétele szerintem is helytálló. Mi -
vel azonban a mások dolgába nem szeretnék (és nem is 
igen szoktam) beavatkozni, ezért jelenleg csak az új ság -
cikk rám is vonatkozó néhány sorát szeretném meg vá -
la szolni.

Ugyanis, amint a szerző írja: „Ismereteim szerint
el készült egy márványszobor Németh Lászlóról, de a
felavatásra nem került sor, és hallgatás veszi körül a szo -
bor további sorsát is.”

Nos, tény és való, hogy annakidején a BÚSZ, 2000
november második felében megjelenő számaiban a Né -
meth László Iskola Alapítvány által többször is meg hir -
detett nyilvános pályázatra - más szobrászokkal együtt -
én is jelentkeztem. Aztán, a megbízást megkapván, a Né -
meth László Elméleti Líceum részére a portrészobrot
meg is alkottam. Tehát valóban úgy van, ahogy az új ság -
cikk írója állítja. Valóban elkészült egy kb. kétszeres é -
letnagyságú márvány portrészobor Németh Lászlóról,
a kiváló mag yar íróról, még 2003-ban. Technikája:
klasszikus módon faragva, csiszolva és fényezve, rusz -
kicai márványban.

A cikk írójában abban is igaza van, hogy: „... a fel -
avatásra nem került sor, és hallgatás veszi körül a szo -
bor további sorsát is.”

Persze, mindezt olvasva jön a kérdés, csak úgy ma -
gától: miért is?

Bevallom, ezt amúgy valójában én sem értem iga zán.
Nem értem, miért van ez a méltánytalan hozzáállás? Úgy
gondolom, kevés közérdekű szobornak a létrejöttét ö -
vezte még ekkora közöny...

Tény azonban, hogy nem csupán a vázlatrajzokat és
a makettet, hanem a márvány portrészobrot is - rö vid -
del elkészülte előtt és után - a művészet iránt érdek lő -
dők és a szakemberek közül is elég sokan látták a maga 
valóságában, és fényképfelvételeken is. Sőt, mi több, vé -
leményt is formáltak róla; ki-ki a saját érzelmi világa
és hozzáértése szerint. Ezek közül, ha szabadna, két szak -
ember saját kezűleg írott véleményét idézném:

„Nagyon nehéz szobrászi kihívás egy formaszegény 
arcot ilyen magas művészi szinten megalkotni.” (Bá lint
Károly - szobrász, Marosvásárhely)

„Igen jó döntésnek találom azt, hogy Nagybánya szü -
löttét, a róla elnevezett iskola részére, a még fiatal és
optimista Németh Lászlót derűsen, az iskolába bejövő
gyerekek felé tekintőn alkotta nemes anyagban, a reá
jellemző finomságával ennek a monumentális szobor -
nak az alkotója. Ez a mellszobor egy őszinte vallomás
és főhajtás Németh László alkotói nagysága előtt.” (Star -
müller Géza képzőművész-műépítész, Kolozsvár)

Tisztelettel, Kása Dávid

Ui. Aki a portrészobrot látni szeretné - igaz, csak
egy vakuval készített fényképfelvételen -, megtekintheti 
a 2009-ben nyitott internetes oldalamon:

www.nagybanya.ro/kasa_da vid.php
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Egy nagybányai mag yar
Afganisztánban (1.)

De hogy kerül a csi zma az asztalra? Akarom mondani, mi köze egy
nagybányai magyarnak Afganisztánhoz, aki ráadásul rég leszerelt 
már a seregből?! Mindjárt kiderül, vegyük csak sorjába’ a dolgokat.

Lajos Istvánt ki ne ismerné a nagy -
bányai színházszeretők közül? Ide-s to -
va húsz esztendeje szerepel a szín pa don
a nagybányai Lendvay Márton Szín ját -
szó Kör „mezében”. 2011-ig nem hi -
ányzott az előadásokból, ám, amikor a
2011-es szilveszteri kabarénkra készí -
tettük a szereposztást, Isi (Lajos István, 
szerk. megj.) megkeresésünkre azt vá la -
szolta, hogy rá, ha lehet ne számít sunk
az idén. Jóságos Isten, ilyet még nem
hallottunk, hogy valaki ne szeretne fel -
kapaszkodni Thália szekerére, ha már
ott van a saroglya elérhető közel ségé ben!
Ha nem, hát nem. Az okát nem rész le -
tezte. Már kezdett végső for mát ölteni
a műsorunk (úgy no vem ber végén), a -
mi kor hírt kaptunk Isiről. Kabulból je -
lentkezett az interneten. Jézusom, ne
hagyj el, mit keres egy nagybányai há -
romgyerekes mag yar az afganisztáni há -
ború kellős közepén? Elment az esze,
hogy odamenjen készakarva, hiszen Né -
metországban (ahol ráadásul közeli ro -
konai vannak!) sokkal civilizáltabb kö -
rülmények között lehet becsületes mun -
kával szép pénzt keresni!?

Egy szó, mint száz, a mi Isink Ka -
bulból tartotta velünk a kapcsolatot a
Facebookon, mi meg aggódva szem lél -
tük a fényképről egyre kerekebb áb rá -
zatát, növekvő pocakját. Egyszóval: la -
ti fundiáris lett! Hogy fog ez az em ber
beférni az ajtón, amikor színpadra lép? 
Hát, jól. A legutóbbi kabarénkon már
bebizonyította, hogy nem is olyan fe -
ke te az ördög, vagyis még sok színházi 
évad áll előtte.

Ám, még mindig nem tiszta a dolog
azzal a bizonyos csízmával az asz ta lon.
E létfontosságú kérdés megoldására ül -

tünk le a minap egy kis csevegésre.
Lássuk, mi lett a hozadéka a be szél ge -
tésünknek:

- Isi, eltelt két és fél év és még min -
dig nem tudjuk az igazi okát annak,
hogy úgy eltüntél a szemünk elől, mint
az a bizonyos szürke és nagyfülű ál -
lat a ködben?

- Nem tűntem el, csak egy kis i dő -
re, ráadásul nem mentem messzire, csak
ide, a világ végére …

- De miért titkolóztál, hiszen sen -
ki nem tudott semmit a szándé ka id -
ról …

- Nem szándékosan tartottam titok -
ban az afganisztáni utazást, csupán bi -
zonytalan voltam…, hónapokon át nem
mertem elhinni, hogy sikerülhet a dolog.

- Hogyhogy?
- Valamelyik újságban olvastam egy

hirdetést, hogy afganisztáni munkára al -
kalmaznak mesterembereket, úgymint: 
víz- és gázszerelőket, hegesztőket, vil -
lanyszerelőket, asztalosokat, stb. Ráa -
dásul a NATO-bázison kell dolgozni, a -
hol szállást, étkezést és jó fizetést biz -
tosítanak.

- Milyen feltételeknek kellett meg -
felelni?

- Elsősorban büntetlen előélet, an -
gol tudás és szakmaismeret. De ve gyük
sorjába: betelefonáltam a toborzói ro dá -
ba, amely Nagybányán volt, akik be hív -
tak és elkértek tőlem majdnem kétszáz
új lejt. Cserébe összeállítottak egy úgy -
nevezett dossziét és hazaküldtek azzal, 
hogy várjam a telefonhívásukat. Hóna -
pok teltek el és semmi visszajelzés nem
érkezett. Már éppen azon morfon dí roz -
tam, hogy tartoztam az ördögnek vagy
kétszáz lejjel, amikor csörgött a tele fo -

nom. A vonal végéről arról értesí tet tek,
hogy egy angol úriember (Angliából!)
érkezik Nagybányára és készüljek fel
az interjúra. Valamikor szeptember vé -
ge felé megérkezett az úriember, meg -
jelentem azon a bizonyos interjún és
rajtam kívül még rengeteg jelentkező.
Nem láttam viszont azokat az illetőket, 
akiknek én, jobban mondva mi, akik
megjelentünk pénzt adtunk. Ott tudtuk
meg, hogy ez a toborzás nem jár sem -
miféle költséggel, ingyenes, viszont to -
borzóink azt írták a hirdetésben, hogy
nincs jelentkezési határ, mindenkit fel -
vesznek. Elképzelheted, hogy milyen
szép kis summa ütötte a markukat. Ezt
megtudván, az angolok útilaput kö töt -
tek a talpukra. Az ország szinte minden 
részéről voltak jelentkezők, úgyhogy
több napig tartott a meghallgatás. Vagy
öt percig tartott az interjú, amelyben min -
denről szó esett – persze angolul –, csak 
a szakmáról nem, igaz, a szakmai ta pasz -
talatról és a kommunikációs készség -
ről annál inkább. Aztán hazaküldtek az -
zal, hogy várjuk az eredményhirdetést.

Hetek teltek el és a bizonytalanság
egyre nőtt. Azt mi nem tudtuk, hogy az 
angolok kirúgták a nagybányai tobor -
zókat, én meg elég gyakran felkerestem
őket érdeklődni. Egyik alkalommal az
egyik srác megsajnált és kinyomtatta ne -
kem a végeredményt: úgy a nyol ca dik-
 kilencedik helyen végeztem a több mint
száz jelentkező közül. Az egyik nap ép -

pen vezetés közben ért a telefonhívás,
lehúzta m az út szélére, mire látom, hogy
hosszú a telefonszám. Románul be szé -
lő hölgy jelentkezett, bemutatkozott, hogy
egy angliai toborzóiroda képviselője, e -
lőrebocsátotta, hogy náluk egyáltalán
nem kell fizetni a jelentkezésért. El mond -
ta, hogy felismertek egy listán és meg -
kérdezte, hogy még érdekel a dolog. Ter -
mészetesen, mondtam én. Lediktálta, 
hogy milyen iratokat készítsek el. Na,
ez aztán kikészített. Mármint a bürok -
rácia és a sok illeték, a sok orvosi vizit,
nyomtatvány, erkölcsi bizonyítvány stb.
De megvolt a több mint száz lapnyi ak -
tacsomó. Elküldtem, visszajelezték, hogy
oké. Egyik nap éppen érdeklődtem, hogy
mikor indulunk már, mikor kapom kéz -
hez a repülőjegyeket, a vonal túlsó vé -
gén kissé idegesen azt kérdezte, hogy
átestem már a szakmai interjún? Ott
helyben meg is ejtettük telefonice ezt
is. Már no vem ber vége felé járt, kezd -
tem elbizonytalanodni, amikor egy hét -
főn este felhívnak, hogy nézzem meg a 
netet, mert elküldték a repülőjegyet.
Megnyitom az internetet és olvasom,
hogy a gépem szerdán reggel hat óra e -
lőtt indul Bukarestből! Hogy jutok el
Nagybányáról Bukarestbe, hogy még 
elérjem a gépet? Ne izguljanak, a kö -
vetkezőkben erre is fény derül.

- folytatás a következő lapszámban -

Beszélgetőpartner: Simori Sándor

A 2001. szeptember 11-i támadás után az Egyesült Államok hadjáratot in -
dított az al-Káida terrorista szervezet kiképző táborainak elpusztítására Af -
ganisztánban. Az Egyesült Államok katonái azt is feladatul kapták, hogy kény -
szerítsék a Talibán kormányát, adja ki Oszama bin Ládent és számos más al-
 Káida tagot. Az Egyesült Államok emiatt felvette a kapcsolatot korábbi afgán
mudzsahedinekkel.

A NATO 2003. augusztusában átvette a Nemzetközi Biztonsági Köz remű -
kö dő Erő (ISAF) főparancsnokságát.

Folytatódnak a tálib felkelők akciói, veszélyt jelentenek az al-Káida cse kély
maradványainak támadásai. 2007 elején a tálibok növekvő jelenlétére vá la -
szul az Egyesült Államok növelte csapatai létszámát. 2007. január 16-án szá -
molt be az Asssociated Press riportere, Rob ert Burns arról, hogy „Az Egye sült
Államok tisztjei szerint a pakisztáni katonákkal való tálibellenes együtt mű kö -
désben vak vezet világtalant.” Továbbá: „A felkelők támadásainak száma 300%-
 kal nőtt 2006 szeptembere óta, ami annak a következménye, hogy a pakisztáni 
kormány békeszerződést kötött az északi Vazirisztán terület törzsi vezetőivel
Afganisztán keleti határai mentén. Erről amerikai hírszerző tisztek számoltak be.”

(Wikipédia)

Péter Károly jegyzete:

Hol jársz, hóember? 
Tél van. Unoka van. Elkelne egy jó hóember is.
 Az idén még nem láttam hóembert. Vajon hol

jár a mi régi ismerősünk? Egyesek azt mondják,
hogy szenvedett az itteni hiányoktól - hó hiány,
pél dául -, és kivándorolt Amerikába. Mások úgy
vélik, hogy ő Orbán Viktor ügynöke, és eltű nésé -
vel a rezsicsökkentést szándékozta megvalósítani
itt, Erdélyben, semmi diplomáciai felháborodás nél -
kül. És sikerült neki. Nahát, amikor azt írtam, hogy kellene egy jó hóember is,
akkor éppen egy ilyen emberre gondoltam.

Lajos István a nagybányai Városi Színház színpadán (Deák László felvétele)

Társasági tánc
A nagybányai CAL LI OPE Táncklub kellemes színfoltja a nagybányai (és

nemcsak) közösségi életnek. A táncklub korcsoportos tagjai már számos ver -
senyen bizonyították tehetségüket és rátermettségüket. Az utóbbi két év „ter -
mése”: 21 dobogós hely a gyermektánc-fesztiválokon, 57 döntős kvalifikáció 
a hazai versenyeken és 4 dobogós hely a korosztályos nemzetközi verse nye -
ken.

Konyicska Raul edző-tanár elmondta, hogy a CAL LI OPE Táncklubban min -
den hónapban indítanak kurzusokat kezdőknek, haladóknak és profi táncosok 
részére. Inkább a latin stílus a „menő” a klubban, de minden stílus helyet kap
a repertoárban, ha igény van rá.

A CAL LI OPE Táncklub tagja a Román Táncszövetségnek és európai nor -
mák szerint működik. A tanfolyam során a táncosoknak alkalmuk van külön -
böző versenyeken és kulturális eseményeken résztvenni.

Szívesen látunk minden jelentkezőt (főleg gyerekeket). Jelentkezni lehet a 
0743 106 772-es telefonszámon (Konyicska Gyöngyi – klubalapító).

(simsán)
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-  Mi a különbség a szovjet
és az amerikai alkotmány kö zött?

- A szovjet garantálja a szó -
lásszabadságot, az amerikai pe -
dig a szólás utáni szabadságot.

***

***
Pistike sír egy padon. Arra

jár egy rendőr és megkérdezi:
- Miért sírsz?
- Beleesett az anyám a csa -

tornába!
A rendőr bemászik, fél óra

múlva kijön nyakig szutymó san.
- Sajnálom, nem talál tam…
- Akkor bemegyek a vasas

boltba, és veszek másikat.

***

Négy székely ül körben egy
asztalnál. Az asztalon egy flas -
ka áll. Az első megfogja, húz
belőle egy nagyot, lerakja az ü -
veget. A második szintén meg -
fogja, húz egy nagyot, lerakja.
A harmadik szintén. A negye -
dik is meghúzza, majd miután
lerakja, megszólal:

- Ez petróleum!
Az első megszólal:
- Az.

***
Válóperes tárgyaláson a bí -

ró  kérdezi a feleségtől:
- Nos, mi a kiindulási pont

az önök válásánál?
- Egy szép hatszobás kert -

városi ház, nagy kerttel.
- Úgy értem, hogy mi az a -

lap?
- Az alap az betonból van.
- Milyen a családi életük?
- A férjemnek van egy nagy -

nénje, nekem meg még élnek a 
szüleim.

- Úgy értem, hogy van-e ö -
nök között otthon hangos szó -
váltás?

- Hát, a gyerekeknek van egy
sztereó lejátszójuk, amit gyak -
ran túl hangosan hallgatnak.

- Megverte már önt a férje
valamikor?

- Igen, többször előfordult, 
hogy reggel ő kelt fel hama rabb.

A bíró most már nagyon i -
deges. Rákérdez:

- Asszonyom, tulajdon kép -
pen miért akar elválni?

- Nem én akarok válni, ha -
nem a férjem. Azt mondja, nem
tud velem kommunikálni.

***
A főnökhöz belép újdon sült

szőke titkárnője:
- Uram, egy férfi keresi önt,

fiatal, kb. 30 éves, szőke, gyö -
nyörű kék szemekkel, napbar -
nított bőrrel, karcsú, kisportolt 
testalkattal, szimpatikus tekin -
tettel, és valamiről szeretne be -
szélni önnel, amire sajnos már
nem emlékszem…

***
Egy férfi kap egy ingyen je -

gyet a focibajnokság dön tő jé re.
Sajnos a jegy a stadion legtá -
volabbi helyére szól, ahonnan
semmit sem lát. A félidőben ész -
reveszi, hogy a pályához közel 
van egy üres szék. Odato lak szik, 
és megkérdezi az üres hely mel -
lett ülő férfitől:

- Uram, szabad ez a hely?
- Igen, ez a feleségem he -

lye, de most nem tudott eljön -
ni. Tudja, 30 éve nősültem, de
ez az első alkalom, hogy egye -
dül jöttem.

- És nem tudott hívni he lyet -
te egy rokont vagy barátot?

- Sajnos nem, mindenki a
temetésén van.

***
- Meg lehet állni azon a lej -

tőn, amelyen jelen gazdasági
helyzetünk van?

- Igen. Az alján.

***
- Hogy osztozott meg a két 

német állam Marx örökségén?
- Az NDK kapta a Kom -

munista kiáltványt, az NSZK
pedig a Tőkét.

***
A történelemtanár az öt ve -

nes évek közepén év vége felé
összefoglalót tart, az egész évi
tananyagot kérdezi:

- Soroljuk csak fel, kik is né -
pünk legfőbb ellenségei!

A diákok sorban jelent kez nek:
- A kulákok.
- Nagyon jó, hát még?
- Tito, a láncos kutya.

- Na, az tavalyi anyag volt. 
Már nem időszerű!

- Rákosi.
- Hányszor mond jam még,

hogy ne tanuljatok előre!
***

- Apu! Mit jelent az, hogy
díszdoktor?

- Nézd, kisfiam, az ilyes mit
nem kell szó szerint venni. A
díszdoktor az olyan, mint ami -
kor idegenek előtt az anyád en -
gem családfőnek nevez!

Néhány tréfás
kérdés

- Mondj egy téli zöld sé -
get!

- Síparadicsom...

***
- Ki követi el a legtöbb

összeadási hibát?
- Az anyakönyvvezető.

***
- Mire jön rá a bör tön -

ben a rab?
- Arra, hogy nem ő van

bezárva, hanem az ajtó.

***
- Hány biztos bolt van

manapság?
- Kettő. Az égbolt és a

sírbolt.

***
- Mit csinál az okos asz -

szony, ha a fűnyíró nem mű -
ködik?

- Nem ad neki vacso rát.

***
- Miért van az, hogy e -

lőbb látjuk a villámot és az -
tán halljuk a dörgést ?

- Mert a szemünk elő -
rébb van, mint a fülünk.

Gyerekszáj
„egy család úgy lesz, hogy mennek az emberek az utcán,

je ges a járda, és egy fiatal nő elesik, és egy fiatal férfi felse gí -
ti. Megismerkednek, barátok lesznek, és egy pár hónap múl va
megszeretik egymást és megházasodnak.” (Mariann, 9 éves)

„egy férfi meglát egy lányt és megszólítják egymást. A lány
szép, okos, karcsú és házias. A férfi meg csinos jól öltözött,
munkára termett. Szívbéli társak lesznek. Mindig egymás mel -
lé fekszenek, mindég egymásba lesznek burkolózva. Olyan me -
leg van, hogy nincs kedvük hálóruhát venni. Élnek élde gél nek,
és olyan nagy a szerelem, hogyha a fiú megcsókolja a lányt,
az rögtön elpirul.” (Mar cella, 11 éves)

„Az emberek azért házasodnak, mert szerelmesek lettek,
vagy pedig az egyik házastárs öröksége miatt.” (Zsolt, 10 éves)

„A férfi és a nő közötti kapcsolat a szerelem. Amelyben
testi szerelmet is végeznek. Ez már házassághoz is vezethet.”
(Tamás, 10 éves)

„Hát én úgy lettem, hogy az apukám nagyon vágyott egy
gyerekre, de egy papának nem lehet gyereke, ezért elkezdett
keresni egy mamát. Egy jó nagy mellű nőt keresett fele ség nek,
mert a mamáknak nagyon kell a mell, mert azon szoptatják a
kisbabájukat.” (Zoltán, 7 éves)

„A kisbaba egy burokban van az anya hasában, és sze rin -
tem ott jobb dolga van, mint nekünk az iskolában.” (Máté, 7 éves)

„szerintem az apuka az úr a családban, mert ő a leg han -
gosabb, ő tud a legjobban kiabálni. Az anyuka a helyettese.”
(Krisztián, 7 éves)
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A tatárok Romániában szabadnapot
kaphatnak nemzeti ünnepükön

Romániában a tatár nemzetiségűek
szabadnapot kaphatnak munkálta tóik -
tól saját kérésük alapján de cem ber 13- án,
nemzeti ünnepük alkalmából – döntötte 
el kedden a román parlament.

Romániában 2006-ban nyilvání tot -
ták törvényben a tatárok ünnepévé de -

cem ber 13-át; 1917-ben a krími tatá rok 
ezen a napon kiáltották ki köztár sa sá -
gukat.

Most ezt a törvényt módosította nagy
többséggel az ügydöntő jogkörrel ren -
del kező képviselőház. A módosító indít -
vány szövege szerint a munkáltatók sza -
badnapot adhatnak a tatár nemzetiségű 
személyeknek egyéni kérelem alapján, 
hogy részt vehessenek a nemzeti ünne -
pük alkalmából szervezett kulturális ren -
dezvényeken. 287 képviselő támogatta 
a törvénytervezetet, egy ellene sza va -
zott, kilencen tartózkodtak.

Tinel Gheorghe, az ellenzéki Demok -
rata Liberális Párt (PDL) képviselője el -
lenezte a javaslatot, szerinte túlzás egy
teljes szabadnap megítélése. A Media -
fax hírügynökség szerint a kormányzó
szociáldemokraták és liberálisok támo -
gatták a törvénytervezetet, azzal érvel -
tek, hogy ez a módosítás is bizonyítja,
Bu karest kisebbségbarát légkör kiala -
kí tására törekszik.

Romániában mintegy 20 ezer tatár él
a 2011-es népszámlálás eredményei sze -
rint. Többségük az ország délkeleti ré -
szén, Dobrudzsában.

Romániában március 15., a ma gyar -
ság nemzeti ünnepe nem számít mun -
kaszüneti napnak. Kivételt képeznek a
Kovászna megyei közgyűlés alkal ma -
zottai, akiknek a kollektív munka szer -
ződésébe 2011-ben belefoglalták, hogy
március 15-e szabadnap.

Székelyföldi mag yar önkormány za ti 
vezetők már többször kérték, hogy ezt
a napot nyilvánítsák hivatalos munka -

szüneti nappá Erdélyben. A három szé -
ki önkormányzatok közül 2011-ben tíz 
fogadott el olyan határozatot, amely az
adott településen hivatalos ünneppé nyil -
vánította az 1848-49-es szabadságharc

évfordulóját. A prefektúra megtá mad -
ta ezeket a döntéseket arra hivatkozva,
hogy hivatalos ünnepről csak a parla -
ment dönthet, a helyi tanácsoknak nincs
ilyen joguk. (MTI)

Megvan az elemi osztályokba
iratkozás módszertana

Nyilvánosságra hozta az oktatási
minisztérium a 2014–2015-ös tanév -
re vonatkozóan az elemi osztályokba
való beiratkozás módszertanát.

A tervezet szerint azokat a gyer -
mekeket, akik augusztus végéig betöl -
tik a 6 évet, előkészítő osztályba kell
íratni, míg az említett határidőig a hét 
évet betöltő, korábban nem elemi is -
kolás gyermekek szeptembertől az el -
ső osztályt fogják megkezdeni.

Azok a szülők, akiknek a gyer me -
ke szeptember elseje és de cem ber vé -

ge között tölti be a hat évet, igényel -
he tik, hogy a kicsi már a következő
tanévben megkezdje az előkészítő osz -
tályt, ha szellemi fejlődési szintje ezt
lehetővé teszi, ellenkező esetben az ó -
voda nagycsoportjába kell beíratni.

A tervezet azt is előírja, hogy a be -
i ratkozási feltételeket, illetve a gyer -
mekek egyes osztályokba való szétosz -
tásának kritériumait mindegyik isko -
la maga dolgozza ki az általános kö -
ve telményeknek megfelelően.

(krónika)

Egyre többen cserkészkednek
Máramaros megyében

A cserkészetet népszerűsítő körutat szervezett a nagybányai
gróf Teleki Sándor cserkészcsapat a félévközi téli vakációban,
Máramarosban. Idén több új csapat is alakul!

A nagybányai csapat feb ruár 3-6
között Szinérváralját, Hosszú me zőt,
Máramarosszigetet, Koltót, Szamos -
ardót és Domokost kereste fel 3-4 ó -
rás programokkal. A nagybányai fia -
ta lok (összesen 22-en) a Teleki Mag yar
Ház tól indultak nap mint nap „beve -
tésre”, ahová rendszerint csak este tér -
tek vissza, fáradtan de jókedvűen és e -
légedetten. Összesen több mint 200
gyermeknek és fiatalnak sze reztek
élménydús, játé kos együtt lé tet.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
által támogatott pro gram előz mé nye -
ihez tartozik, hogy a 2013 nyarán
száznál is több Máramaros megyei fi a -
tal vett részt a Mag yar Cserkész szö -
vetség által szervezett magyarországi 
Erzsébet-táborokban, s ennek nyo -
mán már idén új csapatok alakulnak
több bányavidéki és Márama rosszi get-
 környéki településen. A nagybá nyai -
ak és az alakuló csapatok tagjai ez év
nyarán már közös csapattáborra ké -
szülnek, ősszel pedig, az 1990-ben a -
la kult nagybányai csapat 25., koltói fo -
gadalomtételén és fogadalomújításán 

valószínűleg min den eddiginél több
kiscserkész tesz majd ígéretet, cser kész
pedig fo ga dal mat! (déel)

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!

A pontatlanul kitöltött
regisztrációs kérelmeket

is elfogadják
A pontatlanul kitöltött regisztrációs kérelmeket is elfogadja a

Nemzeti Választási Iroda (NVI) a magyarországi lakcímmel nem ren -
del ke ző mag yar állampolgároktól.

A Mag yar Országgyűlés tavaly de -
cem ber 2-án fogadta el a választási el -
já rásról szóló törvény módosítását, ez
lehetővé teszi, hogy az érintettek re -
giszt rációs kérelmét akkor is elfogadja
az NVI, ha annak adatai nem min den -
ben egyeznek meg a nyilvántartásban
rögzítettekével.

A törvény decemberi módosítása sze -
rint nem lehet a határon túliak névjegy -
zékbe vételi kérelmének elutasításának 
oka ékezethiba, írásmódbeli eltérés, föld -
rajzi név idegen nyelvű megjelölése, a
saját vagy anyja nevében több utónév e -
gyikének elhagyása, vagy adat más nyel -
ven történő megadása, amennyiben a
választópolgár személyazonossága két -
séget kizáróan megállapítható.

A jogszabály indoklása szerint azért 
módosította az Országgyűlés a törvény 
ezen pontját (a Mag yar Állandó Érte -
kezleten elhangzott egységes véle mény
alapján), hogy „a külhoni válasz tó pol -
gá rok regisztrációs kérelmében és a
szavazásról szóló nyilatkozatában meg -
nyilvánuló akarata a legmesszebb me -
nőkig érvényesülhessen úgy, hogy ez
ne veszélyeztesse a választópolgár egy -
értelmű azonosíthatóságát”.

A módosítás magyarázata, hogy a -
zok a mag yar állampolgárok, akik ta -

lán soha nem is éltek Magyarországon, 
nehezebben vagy alig beszélik a mag yar
nyelvet, másképpen szocializálód tak,
nehezebben alkalmazzák a mag yar írás -
jeleket.

Ugyanakkor azon választópolgárok 
esetében, akik rendelkeznek magyar or -
szági lakcímmel, és on line kérik pél dá -
ul a külképviseleti névjegyzékbe véte -
lü ket, vagy adataik kiadásának megtil -
tá sát, a választási iroda szigorúan jár el:
a kérelmeknek csak abban az esetben
ad helyt, ha a kérelemben szereplő a
 da tok betűre pontosan megegyeznek a
polgárok nevét és lakcímét tartalmazó
nyilvántartás adataival.

Eddig körülbelül 142 ezer határon
tú li mag yar regisztrált a választásra. A
döntést a megadott e-mail címre vagy
telefaxszámra és a kérelmező beje len -
tett értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére is meg kell küldeni. Akinek
a kérelmét elutasította a helyi vá lasz tá -
si iroda, újra kitöltheti a nyomtatványt.
A nemzetiségi választópolgárok regiszt -
rációjára március 21-ig, a határon tú li -
ak központi névjegyzékbe vételére már -
cius 22-ig, külképviseleti névjegy zék be 
vételre március 29-ig, átjelentkezésre
április 4-ig van lehetőség.

(Krónika)



Hatvan éve érettségizett,
most kapott

bizonyítványt
Több mint hat évtizedes késéssel,

82 éves korában vehette át érettségi bi -
zonyítványát egy pozsonyi férfi, akit
az ötvenes években egyenesen az isko -
lapadból vitt börtönbe az akkori kom -
munista rezsim rendőrsége - számolt
be a Novy Cas szlovák bulvárlap. A
most 82 éves Anton Tomíkot 1951-
 ben, közvetlenül az érettségi vizsga
előtt tartóztatták le, hazaárulásért. A
Faj nor utcai ipari szakközépiskola ak -
kor 19 éves diákját rendszerellenes te -
vékenységgel, röplapok terjesztésével
vádolták. A fiúra egy koncepciós per -
ben először halálbüntetést kértek, ám
végül 15 év fegyházra ítélték. Anton
Tomík büntetése jelentős részét az ak -
kori Csehszlovákia leghírhedtebb bör -

töneiben töltötte, Lipótváron, Ilaván és 
a rendszerellenes tevékenységgel vá -
doltak számára fenntartott jáchymovi
munkatáborban, amelynek lakóit a he -
lyi uránbányában dolgoztatták. Jáchy -
movban a férfi néhány társával együtt
alagutat ásott a munkatáborból, hogy
szökni próbáljanak. Bár tervük részben 
sikerült, tízüknek sikerült elszökni, ám
nem sokáig örülhettek a szabadságuk -
nak, hiszen két héten belül mindegyi -

küket elfogta a rendőrség, a szökésben
lévő Tomíkot újbóli letartóztatása so rán
meg is lőtték. A kilencvenes évek ben re -
habilitált szlovák férfi, szim boli kus gesz -
tusként, hat évtizedes késéssel megkap -
ta az érettségi bizonyítványt, amelyet
az iskola mostani igazgató já tól vett át.

Neked mennyi időt vett el
az életedből a Facebook?

Február 4-én múlt tízéves a Face -
book; tíz év alatt 1,1 milliárd felhasz -
nálót gyűjtött, akik megszámlálha tat -
lan fotót, állapotfrissítést, linket osz -
tottak meg azóta a közösségi portálon.
Ennek örömére a Time magazin egy
olyan alkalmazást fejlesztett ki, amely -
lyel kiszámolhatjuk, mennyi időt vesz -
tegettünk el facebookozással azóta,
hogy regisztráltunk. Az alkalmazásba
be kell táplálni, hogy napi hány percet
töltünk a Facebookon (az átlagos fel -
használó 17-et), és hozzáférést biztosí -
tani a nyilvános profilunkhoz. Ezután
őrült számolásba kezd, és megszá mol -
ja a posztjainkat visszamenőleg a re -
gisztrációnk időpontjáig, illetve na gyon
aktív felhasználók esetében valameny -
nyi vel későbbi időpontig.

Háztartási mindenest
keres II. Erzsébet: nem
az év munkaajánlata
Háztartási mindenest keres a brit

uralkodó, de a sikeres jelentkező nem
számíthat fényűző javadalmazásra. A
Buckingham-palota - a királyi család
első számú londoni rezidenciája - a na -
pokban megjelent álláshirdetésben “elő -
relátó és lelkes” munkatársat keres,
akinek feladatkörébe tartozik majd II.
Erzsébet királynő értékes antik műgyűj -
teményének rendszeres - és hangsú lyo -
zottan óvatos - tisztogatása, vala mint a
királyi hálószoba takarítása ugyanúgy,
mint az uralkodó fürdőjének elkészí té -
se. A monarchia hivatalos honlapján
megjelent hirdetés szerint a sikeres je -
löltnek emellett felelősségi körébe tar -
tozik majd, hogy gondját viselje a ki -
rályi család vendégeinek, és ő felel a
vendéglakosztályok tisztaságáért és ál -
talános rendben tartásáért is. A jelent -

kezőnek készen kell állnia a palotába
érkező vendégek poggyászának ki- és
becsomagolására, ruháik kivasalására
és alkalomadtán a száraztisztítás meg -
szervezésére, ékszereik gondos őrzé -
sé re, fürdőjük elkészítésére, sőt kérés
esetén öltözködésükben is segédkeznie 
kell. Mindezért azonban az udvar mind -
össze 14 400 fontot hajlandó fizetni éven -
te - ez nem egészen a fele a brit al kal -
mazotti átlagbérnek. Igaz ugyanakkor,
hogy a sikeres jelöltnek az állás mellé
szállás és koszt is jár. (mti)

A házas férfiaknak
erősebb a csontozata,
mint a nőtleneknek

A stabil házasságban élő vagy na -
gyon hosszú ideje kapcsolatban lévő
férfiaknak erősebbek a csontjaik, mint
a sikertelen házasságban élőknek vagy
a nőtleneknek - állítja a Os teo po ro sis
In ter na tional c. szaklapban közölt új
tanulmány, amelyről a Mediafax szá -
mol be. A kutatók ugyanakkor arra is
felhívják a figyelmünket, hogy ez az
összefüggés abban az esetben igaz, ha
25 éves kor után házasodnak a férfiak.
Azok, akik már 25 éves koruk előtt há -
zasságot kötnek, gyengébb csontúak
lesz nek, főleg a gerincoszlop csontjai -
nak a szilárdságára hatott negatívan a

korai házasság. Arun Karlamangla, a 
tanulmány társszerzője szerint a na -
gyon korai házasság azért káros a fér -
fiakra, mert valószínűleg kiemeli a
családdal járó feszültségeket. Érvelése
szerint például a korán házasodó fér -
fiak valószínűleg kevésbé iskolázot -
tak, kevesebb pénzt keresnek és ezért a
megélhetés is nehezebb számukra. Ugyan -
ezt az összefüggést a hosszútávú kap -
csolat és az erős csontok között nem si -
került a nők esetében kimutatni. Ese -
tük ben azt találták a kutatók, hogy in -
kább véletlenszerű az összefüggés.
Azoknak a nőknek volt erősebb a
csont juk, akik megértést tapasztaltak a
párjuktól, szemben azokkal, akiket a
partnerük nem értékel vagy érzelmileg
nem támogat. “Nagyon kevéset tudunk 
a társadalmi tényezőknek a csontok
egészségére gyakorolt hatásáról. A jó
egészség nem csak az egészséges vi -
selkedés függvénye, mint például az
egészséges táplálkozás vagy a nemdo -
hányzás, hanem az élet más szociális
as pektusai is befolyásolják, mint pél -
dául a szociális kapcsolataink minő sé -
ge” - nyilatkozta Car o lyn Crandall, a
Uni ver sity of Cal i for nia orvospro fesz -
szora. A vizsgálatban a kutatók olyan
tényezőket is figyelembe vettek, mint kü -
lönböző gyógyszerek, egészséges ma ga -
tartás vagy a menopauza. (dailymail)

Néhány szóban
VÍZSZINTES: 1. Kerekes László

gondolata. 7. A kalap pereme. 12. Va -
gyim Derbenyev filmje. 14. Nemzet -
kö zi Olimpiai Bizottság (röv.). 15.
Tár sa (röv.). 16. Tőszámnév. 17. Cir -
kó nium és nitrogén vj. 18. Apró dísz -
hal. 19. Lapok a talonból! 21. Sütőipari 
tekercs jelzője. 24. Páros lány! 25. Ke -
rekes László egy másik gondola tá -
nak első része. 29. Becézett Mária. 30. 
Vonatkozó névmás. 31. A víz felszí -
nén úszik. 32. A második gondolat
befejező része. 35. Üres a páholy! 36.
Korszak. 37. Havas részlet! 38. Páros
mese! 40. Skandináv férfinév. 41. Kis -
sé ravasz! 43. Tengernyi, nagyon sok.
47. Karinthy Ferenc regénye. 50. Ta -
szít. 51. Könyörög. 52. Az egyén és a

megtermelt javak közti kapcsolat. 56.
Autonóm terület (röv.). 57. Megaláz -
ko dik előtte. 58. Bent ráemel! 59.
Táplál. 60. Három maláj! 61. Mez!!
63. Spanyol és török gkj. 64. ... An ge -
les; amerikai nagyváros. 65. Az állami
tulajdonba való vétel egyik formája.
68. Képességpróba.

FÜGGŐLEGES: 1. Túl sok fű -
szert tesz bele. 2. Indiai szövetségi ál -
lam. 3. Hagymaszelet! 4. Ilyen szó is
van. 5. Német szobrász, a gótika mes -
tere (Bernt). 6. Bekever! 7. Makacs,
akaratos. 8. Ablakkeret! 9. Mindennek
ellenére. 10. Kártevő a ruhák közt. 11.
... Kóbó; japán író. 12. Közepes nagy -
ság. 13. No bel-díjas, svéd orvos (Rag -
nar). 20. Szédítget. 22. Kazah tó. 23.
Nyaktekercs! 26. Ritka női név. 27.
Tö rök főúr. 28. Petőfi tábornoka. 33.
Mexikói város polgára. 34. Tábori
edény. 39. Nógrád megyei helység. 40. 
... Moro; olasz politikus volt. 42. Az
egyik szülő. 44. Háromszáz perces. 45. 
... vagy halva; Rényi Tamás filmje. 46.
Megvan a magához való ...; Nem kell
őt félteni. 48. A helyére pakol. 49.
Pottyant. 53. Ritka női név. 54. Ritka
férfinév. 55. Héber eredetű férfinév.
59. Egyetemes érvényű törvénysze rű -
ség. 62. Zalaegerszegi focicsapat. 63.
Becézett Etele. 65. Kilogramm (röv.).
66. Féljegy! 67. Kissé likas!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Nézz körül a Holdon a Jáde nyúl szemével!
Interaktív panorámafotót rakott ösz sze a kínai holdjáró, a Jáde nyúl ké pei -

ből An drew Bodrov, aki korábban a Marsról készült NASA-fotókból is ha -
sonlót csinált (www.360cities.net/image/mars-gigapixel-pan orama-cu rio -
sity-so lar-days-136-149#54.86,1.03,42.5). A Hold-panoráma a 360 Ci tiesen
(www.360cities.net/im age/lu nar-pan orama-change-3-lander#26.
30,2.90,70.0) látható, itt lehet meg néz ni a Földet is a Holdról. (444.hu)
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Hetven éve történt

Magyarország
német megszállása

Más országokkal összehasonlítva a német megszállás előtt nyu ga -
lom és egyfajta jólét ho nolt Magyarországon. Bár a zsidókkal
szemben több korlátozó intézkedés is érvényben volt, biztonságban
voltak. A német megszállást követően mindez a múlté lett. Vajon tárt
karokkal fogadta-e az ország a megszállókat 1944-ben? A hetven éve
történtekről Mihályi Balázzsal Sinkovics Ferenc beszélgetett a
Történelemportálon megjelent interjúban.

– Úgy tudjuk, Hit ler már 1943 ő -
szén elkészíttette Magyarország meg -
szállásának tervét, a Margarétát.

– Igen, de nem is egy Margaréta terv
volt, hanem kettő. Az első Magyar or -
szág, a második pedig Románia meg -
szállására vonatkozott. Magyarország
megszállásába egyébként eredetileg ro -
mán és szlovák csapatokat is be akart
vonni Hit ler, igaz, Románia meg szál -
lá sánál pedig volt olyan verzió, a mely -
ben a mag yar honvédség kapott volna
szerepet. Antonescu marsall biztosí tot -
ta a Führert, hogy szilárdan a kezében
tartja Romániát, ezt bizonyítandó mind -
járt fel is ajánlotta a román katonák rész -
vételét Magyarország megszállásában.

– Berlin számított mag yar katonai 
ellenállásra?

– Természetesen, de csak szórvá -
nyos ra. Pontosan tudták, hogy az egyik 
mag yar hadsereg a Kárpátok előte ré ben 
állt, a másik pedig Erdélyben. Nyugat
felől tehát nyitva az ajtó. A német fel -
derítés azt is jelentette, hogy maradtak
még kisebb egységek az országban, de
feltöltés alatt állnak, fegyverzetük gyen -
ge és hiányos. Romániával szemben Ma -
gyarország meglehetősen kevés fegy -
vert kapott korábban a németektől, és ne
feledjük: a trianoni béke nemcsak gaz -
da ságilag, katonailag is megnyo morí -
tot ta az országot. A németeknek azt is
tudniuk kellett, hogy a mag yar katonai
vezetés sem készült fel egy esetleges
megszállás elhárítására.

– De azért csak megszólaltak a
mag yar fegyverek!

– Voltak kisebb összetűzések, pél -
dául az újvidéki hídnál vagy egy-egy
repülőtérnél, laktanyánál. Ezek azon -
ban nem befolyásolták a végered ményt.
Összehasonlításként: a csehek egyet -

len puskalövés nélkül adták át az or szá -
gukat Hitlernek, noha a cseh hadsereg
kifejezetten korszerű, jól felfegy ver zett,
motorizált haderő volt. A mag yar leg -
fel sőbb parancsnokság a körülmények
ismeretében utasítást adott a honvéd
csapatoknak: ne álljanak el len.

– Napjainkban egyesek ezt úgy ér -
telmezik, hogy a mag yar haderő né -
metbarát volt.

– Szó sincs róla. Voltak németbarát
tisztek, de a tisztikar egésze nem volt né -
metbarát, pláne nem az egész haderő.

– Kállay Miklós miniszterelnököt 
ma kétkulacsossággal „illik” vádol ni,
valójában ki akarta vezetni az or szá -
got a háborúból. Miért nem sikerült
ez neki?

– Berlin nem bízott a mag yar po li -
tikai elitben, ez egyébként a német saj -
tó ban rendszeresen téma volt. A lapok 
úgy fogalmaztak, hogy Magyaror szá gon
a zsidók túl nagy befolyást gyako rol nak
a kormány politikájára. Horthyék több
esetben is ellentmondtak Hitlernek, pél -
dául nem engedték át a német csapa to -
kat Lengyelország megtámadásához.
Kállay úgy akart eltávolodni a néme -
tektől, hogy Magyarország megszállás
nélkül a győztesek oldalán kössön ki.

– Mi adta a végső lökést Hitler nek
Magyarország megszállására?

– Horthy 1944. február végén le ve let
írt neki, amelyben követelte a mag yar
csapatok hazahozatalát, mondván, azok
majd a Kárpátok gerincén megvédik az 
országot. Titkon ez már egyfajta előké -
szület volt arra, hogy a mag yar vezetés
megpróbálja bevárni a szövetségesek
balkáni partraszállását, s akkor a hon -
védség leteszi a fegyvert.

– Volt erre esély?
– A balkáni partraszállás egy hal vány

reménysugár, egy csupán elvi síkon lé -
tező terv volt. Amikor 1944 októbe ré -
ben Sir Alan Brooke Chur chill kép vi se -
letében találkozott Sztálinnal Moszk -
vában, akkor arról beszéltek, hogy ha
sor kerülne is a balkáni partraszállásra,
Magyarországot elkerülve Bécsnél ta -
lál koznának a szovjetekkel az előre nyo -
muló angolszász erők. Merthogy Magyar -
ország Moszkva érdekszférájába tarto -
zott, amit a szövetségesek tiszteletben
tartottak. Kállay Miklós meglehet, sem -
mit sem tudhatott erről, a szövetségesek
viszont végig úgy tettek, mintha a tervet
véghez akarnák vinni. Persze sejtették,
hogy a németek értesültek a tárgyalá sok -
ról. Churchillék úgy számoltak, ha ezzel
a dezinformációval sikerül kiprovokálni
Magyarország német megszállását, ak -
kor azzal német hadosztályokat vonnak
el majd a frontról.

– Hogyan zajlott le a megszállás?
Igaz az állítás, hogy ünnepelve fo gad -
ták őket a magyarok?

– Nem, távol áll a valóságtól. A ma -
gyarországi Volksbund önvédelmi szer -
vezete valóban aktívan segítette a né -
met bevonulást, a német községek egy
része is ünnepi hangulatban volt. A ma -
g yar társadalom túlnyomó többségét vi -
szont sokkolta a megszállás.

– Miért?
– Mert szinte egy csapásra meg vál -

toztak az ország politikai jellemzői. Ma -
gyarország a tengely része volt ugyan,
de a németek megszállta európai terü -
letektől és a tengely államaitól eltérően 
nálunk működött a parlament, ráadásul 
szociáldemokrata képviselők részvéte -
lével, és például a szakszervezetek is
mű ködtek. Mint minden más hadban ál -

ló országban, nálunk is volt cenzúra,
de leginkább katonai kérdések
esetében nyil vánult meg, a sajtó
amúgy meg le he tősen szabadon beszélt 
kényes kér dé sekről is, akárcsak a
képviselők az országgyűlésben. Más
országokkal ösz szehasonlítva nyugalom
és egyfajta jó lét honolt idehaza. Bár a
zsidókkal szem ben több korlátozó
intézkedés is ér vényben volt,
biztonságban voltak. A megszállást
követően mindez a múlté lett. Pártokat
tiltottak be, politikusokat, újságírókat
tartóztattak le, közülük töb beket ki is
végeztek. Kállay Miklós ka landos úton 
a török követségre mene kült, de a
nyilas puccs után feladta ma gát, előbb a
mauthauseni, majd a da cha ui
koncentrációs táborba hurcolták. Ál ta -
lá nosságban elmondható, hogy a meg -
szállással elkezdődött a német követe -
lések kényszerű teljesítése katonai és
gazdasági téren is. Olyan kormány a la -
kult Budapesten, amelynek a minisz te -
rei is csak német jóváhagyással kerül -
hettek a székükbe. Hozzáteszem, a meg -
szállás előtt sem volt teljesen önálló a
mag yar vezetés. Nagyon sok olyan lé -
pést követelt meg tőle a Harmadik Bi -
rodalom, amit külső nyomás nélkül nem
lépett volna meg. Ilyenek voltak a Volks -
bundnak adott jogosítványok vagy a
nyersanyagszállítások, lényegében ellen -
szolgáltatások nélkül.

– Kállay azt javasolta Hort hy nak,
ne írjon alá semmit, mondjon le, ne
legitimálja a megszállást. A kor mány -
zó viszont azzal érvelt: ha a helyén
marad, akkor talán még tud tenni
valamit a bajok elhárításért. Ma e -
zért a le nem mondásért éri a leg -
több támadás Horthyt.

– Hit ler a megszállás előtti napon
megejtett klessheimi találkozójukon az -
zal zsarolta Horthyt, hogy ha nem vele
történik a megszállás, akkor nélküle, de
úgy már román részvétellel. Ezért sem
távozott Horthy. Egyébként nem Hit ler
eredeti terve vált valóra, ő német hi va -
talnokokra akarta bízni a magyar or szá -
gi közigazgatást. Végül egy másod vo -
nal beli garnitúrával cserélték le az ak ko -
ri mag yar vezetést. Ez is igen távol állt
az állam klasszikus önállóságától, de va -
lami csökkentett mozgástér így is ma -
radt. Összegezve: ha nem is volt szá mot -
tevő katonai ellenállás, a mag yar tár sa -
dalmat attól nem lehet németbarátnak
tekinteni. Még a tisztikart sem, ott is csak
egyes csoportok húztak a németekhez.
A mag yar munkásoknak és a pa rasz tok -
nak sem hozott semmi jót a meg szál lás, 
csak sorozásokat és beszol gáltatá so kat.
Egyértelmű, hogy az ország semmi e -
setre sem volt haszonélvezője a német
megszállásnak.

(Rövidített szöveg /
tortenelem por tal.hu)

200 év után újítják fel a betlehemi Születés templomát
Amikor Ferenc pápa májusban Betlehembe látogat, beáll vá nyoz va

találja majd a Születés templomát, a felújítás a templomon osz to zó
egyházak egységét is jelképezni kívánja.

A 4. században Konstantin bizánci
csá szár által építtetett és a 6. században 
Justinianus császár által átépíttetett mű -
em lékben szeptember közepe óta foly -
nak a tetőzet felújítási munkálatai, a me -
lyek költségeihez Magyarország is hoz -
zá járult százezer euróval. A teljes res ta -
u rálás értékét 15 millió euróra becsülik.

A bazilika felújítását, amelyet azon a
helyen emeltek, ahol a hagyomány sze -
rint Jézus Krisztus megszületett, a Pa -
lesztin Hatóság, illetve a görögkeleti, a 
katolikus és az örmény ortodox egyház 
közötti történelmi megállapodás tette
lehetővé. A 200 tonnás, rothadó ge ren -
dájú födémszerkezeten 200 éve nem vé -
geztek karbantartási munkákat.

„A pro gram keretében a megment -

hető részeket szeretnék megóvni, mint
például a központi hajó gerendáját” –
magyarázta Marcello Piacenti olasz res -
taurátor. „Újrahasznosítjuk a tetőzet fa -
anyagát.” A munkákhoz szükséges töb -
bi faanyag Olaszországból érkezett. Há -
romszáz-négyszáz éves, ugyanolyan
színű és keménységű fára volt szükség, 
mint a gerenda.

A tető legrégebbi része 1470-ben é -
pült, az időjárási viszontagságának el -
lenálló gyantás fafajtából, vörösfe nyő -
ből. A 19. században a görög ortodox
egyház anatóliai tölggyel építette újjá a 
tetőzet nagy részét. A tető ólom leme -
zei és a födémszerkezet közé szigetelő
nemezréteget helyeznek el, amely véd
a csapadék és a hőség el len – mondta el 

Marcello Piacenti, az olasz-palesztin
szakembercsapat vezetője.

A keresztes háborúk korából szár ma -
zó mozaikokat és a középkori falfest -
ményeket is meg kell óvni. A munkák
első szakasza a tervek szerint 2014 szep -
temberében ér véget.

A Jordán-folyó nyugati partján ta lál -
ható Születés temploma és a betlehemi
zarándokút – Izrael és az Egyesült Ál -
lamok ellenzése ellenére, palesztin ké -
résre – 2012-ben lett a világörökség ré -
sze. A tét nem csupán világörökségi, val -
lásos vagy idegenforgalmi, de politikai 
is, mert az évente 2 millió látogatót fo -
gadó Betlehem a Palesztin Autonómia
területén található. Az ezerötszáz éve
emelt templom több mint ötszáz éves
tetőszerkezetének felújítására 2010- ben
létrehozott nemzetközi segélyalapba
elsőként Magyarország helyezte el száz -
ezer eurós hozzájárulását.

(a mult-kor nyomán)

Hit ler és Ion Antonescu Klessheim-ban,
valószínűleg 1943 áprilisában. 
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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!

Megjelent az 
Erdélyi Gyopár

idei első lapszáma
Tartalmából:
• Erőss Zsolt-emlékelőadások Erdély-szerte
• EKE-napi pályázat
• A XXIII. EKE Vándortábor túra ajánlói
• Tordai-hasadék Természet védel mi Terület
• Jubilált az EKEArt: színen az ötö dik kiadás
• A Vértop-hágótól Rézbányáig
• Méz és megszentelt kövek Szász hermányon
• Székelyföld Tibetje: Kommandó
• Múltidézés: Pákéi Sándor József, az EKE megalakulásának előkészítője
• A Ponorics–Csoklovina barlangrendszer
• 40 éves a Tusnád ásványvíz
• Hegyi vizek fenéklakója: a Petényi-márna
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, hon -

is meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse 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.

 Derékfájás, hátfájás -
 Harc a krónikus gerincfájdalom el len

A krónikus gerincpanasz a betegszabadságok leggyakoribb oka az ipa -
rilag fejlett országokban. Nemzetközi statisztikák szerint a felnőtt lakosság
kb. 90 százaléka életében legalább egyszer szenved nyak-, hát-, vagy derék -
fájástól. 

Idült gerincfájdalomról akkor beszélhetünk, ha a fájdalom három hónap után
is fennáll, de egyes osztályozások hat hónapon keresztül meglévő panaszok ese -
tén beszélnek krónikus betegségről.

A közhiedelemmel ellentétben, a látszólag könnyű, irodai ülőmunkát végzők
körében gyakrabban fordul elő a mindennapokat megkeserítő gerincpanasz,
mint a nehéz fizikai munkából élő embertársaik között.

A háttérben leggyakrabban a gerinc degeneratív elváltozásai állnak. Ezek a
csigolyák, a kisízületek, a szalagok és izmok túlterheléséből, gyulladásából, a porc -
korong kopásából erednek. A panaszok nem mindig mozgásszervi ere de tűek.

Hátfájdalom képében nyilvánulhatnak meg nőgyógyászati kórképek, vese be -
tegségek, a tüdőcsúcsban zajló daganatos folyamatok, gyomorbántalmak vagy
szív eredetű betegségek is.

Ezekben az esetekben az alapbetegség kezelése szükséges.
Gerincbántalom: megelőzés és terápia
A leghatékonyabb és ezért a legfontosabb a megelőzés, amelynek első lépése

a gyermekkori gerincdeformitások korai felismerése. Igaz, hogy ezek nem gyó -
gyítható kórképek, de időben elkezdett kezeléssel a fiatal korban kialakuló elvál -
tozások elkerülhetők.

A másik módszer a megelőzés eszköztárában a felvilágosítás és megfelelő
életvitel kialakítása.

• már egészen pici életkortól a mozgás szeretetére, a rendszeres napi tornára
kell nevelni a gyermekeket 

• fel kell hívni a figyelmet az elhízás káros hatásaira 
• fontos a lapos párnán való fekvés, a tartást adó, közepesen kemény fekhely

kialakítása 
• megfelelő bútorok kiválasztása 
• a helyes testtartásra minden testhelyzetben figyeljünk, tükör előtt kiválóan

gyakorolható, eleinte odafigyelést igényel, de a későbbiekben automatikussá
válik 

• ülőfoglalkozás esetén teremtsünk alkalmat a nyak néhány perces tornáz ta -
tására

Ha már jelentkeztek a tünetek, még mindig van lehetőség elkerülni, hogy a
fájdalom mindennapjaink részévé váljon. Ennek egyik lehetősége a fájdalom -
csillapító és izomlazító gyógyszerek mellett a fájdalmas epizódot követően az
időben elkezdett mobilizálás, illetve szükség esetén műtéti beavatkozás.

Gerinciskola - gyógyító gyakorlatok
A másik út az úgynevezett gerinciskola, ahol szakképzett gyógytornász meg -

tanítja az izmok lazítását, nyújtását, erősítését szolgáló gyakorlatokat, a min den -
napi életet segítő tanácsokkal látja el az érintetteket. Ilyen mozgásformák:

• a medence- és a csípő izomzatának erősítése és nyújtása 
• a hátizomzatot, hasizmokat erősítő gyakorlatok precíz elsajátítása 
• a vízben végzett torna gyakorlatok 
• az úszás 
• a légzőtorna 
• figyeljünk rá, hogy aszimmetrikus sporttevékenységnél - pl. tenisz - a két

oldalt egyformán terheljük.
A gyógytorna gyakorlatai mellett az izmok lazításával a fájdalmat enyhítik a

lazító-nyújtó masszázsok, a tangentor kezelések (víz alatti sugármasszázs, ami -
koris a fő izomcsoportokat erős vízsugárral masszírozzák, 35-37 fokos vízzel
töl tött kádban).

A súlyfürdő az egyes izomgörcsök oldására, a csigolyaízületek merevsé gé -
nek mérséklésére szolgál, azáltal, hogy a csigolyák széthúzódnak egymástól.

A kezelés során a betegek testhőmérsékletű vízben a derekukra vagy a boká -
jukra erősített súlyokkal lógnak a nyakuknál vagy a hónaljuknál alátámasztva.

                 (WEBBeteg - Dr. Borsi Lieber Katalin)



APRÓHIRDETÉS

• 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

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk azokkal, a -
kik ismerték és szerették, hogy

NÉMETI LÁSZLÓNÉ
Tóbiás Izabella (Luci)

volt egészségügyi asszisztensnő, 
77 éves korában, hosszas betegség
u tán, 2014. február 1-én Nagykálló -
ban elhunyt.

Gyászolják gyermekei: István és 
Emőke, unokái: Andrea és Ákos,
déd unokája Botond, valamint
unokatest vérei Nagybányáról.

Hamvainak végső
nyugvóhelyre tevése április 25-én
lesz, a Horea I. temetőben. Emléke
legyen áldott.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk,
február 12-én volt 16 éve annak a
szomorú napnak, amikor a drága

BÓNIS JÁNOSNÉ
szül. Polereczki Ilona

jóságos szíve megszűnt do bog -
ni. Nyugalma legyen csendes. Em -
lékét kegyelettel szívünkben őríz -
zük. A bánatos család.

Február 10-én volt 6 hónapja
hogy a drága jó anya, anyós,
nagymama és dédimama

PALENCSÁR ILONKA
örökre itt hagyta szeretteit és

mind azokat, akiket ismert.
Nyugodjon békében. Fia Pista, me nye 

Rózsika és uno kája. 

HIRDETÉSEK 2014. február 14.

Hétfő-péntek 14-20 óra között,
szombaton 11-20 óra között.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

TÁNCHÁZ
MINDEN HÉTFŐN 17 ó rai kez -

dettel APRÓK TÁN CA, fél héttől
TÁNC HÁZ NAGYOB BAK NAK.

 Mu zsikál a GESZ TENYE FA és 
a BERENA! Szeretettel várunk!

EMNT IRODA - honosítás
Nagybánya, tel: 0262-212.040

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

* GYÓGYTORNA – Minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel ta lá l -
ko zunk a Te leki Mag yar Házban!

* ÉNEKKAR – énekkarunk feb ru -
ártól ISMÉT sze re tettel vá r min den é -
nekelni sze re tőt szer dánként 19 ó rakor
a Ház ba!

Vásárosnamény
Gyógyfürdő

február 27-én, csü törtökön. In du -
lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru -
ház parko ló jából. Szál lí tá si költség
45 lej. Jelentkezés a 0747- 017580 te -
lefonszámon, Cso ma Beá nál. Sze re -
tettel várok mindenkit!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
KÖLCSÖNZÉS

OLVASÓSAROK
WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260

Legyen a
TELEKI KLUB

tagja
Támogassa

rendszeresen a Teleki
Mag yar Házat !

A Teleki Klub rendszeres tá -
mogatóink klubja, A támogatási
összeg függvényében zöld, fehér, 
piros és arany klubkártyákat a ján l -
junk, amelyeket általában félé ven -
te, az esedékes támogatási összeg
befizetésekor szoktuk ismételten
ér vényesíteni. A kártya kiállítá sá -
val és a tá mo gatási lehetőségekkel 
kapcso lato san forduljon bizalom -
mal a Tele ki Mag yar Ház mun ka -
társaihoz. KÖSZÖNJÜK!

FARSANGI
HÁZIBULI

március 1-én, szombaton este 8 ó -
rától a Házban! A ’70- es, ’80-as, ’90-
 es évek és napjaink leg jobb zené i ből
Gei ger At tila válogat.

Ha szeretnéd kitombolni magad, 
vagy kikapcsolódásra vágysz a hét -
köznapok rohanásából szeretettel vá -
runk. A belépő 10 lej (jelmez nélkül 
15 lej), a bejáratnál váltható!

Kisérettségi próbavizsga

Február 18-20. között lesz a nyol -
cadikosok kisérettségijének a próba -
vizs gája. Kedden, 18-án román nyelv
és irodalomból vizsgáznak a tanu -
lók, 19-én matematikából, 20-án pe -
dig anyanyelvből és irodalomból. Az
eredményeket március 7-én hozzák
nyilvánosságra.

A tizenkettedikesek próbaérett sé -
gije március 3-án kezdődik, és i dén 
első alkalommal a XII. osztályosok
mellett a XI-esek is vizsgáznak.

A dolgozatok eredményét a di á -
kokkal egyenként megbeszélik a ta -
náraik, majd az osztályközösség ben,
szülői értekezleten, illetve a tanári
tanácsban is kiértékelik a tapaszta -
la tokat annak érdekében, hogy javít -
sák a közelgő érettségi vizsga szín -
vonalát – írja az Agerpres. (MTI)

Băsescu szerint Románia elveszíti
a Dacia összeszerelő üzemét

A romániai Pitestiről áthelyezi ösz -
szeszerelő üzemét a Dacia gépko csi -
gyár Észak-Afrikába – jelentette ki
Traian Băsescu román államfő, aki
szerint a francia Renault már készül
az áttelepítésre.

Băsescut a Mediafax hírügy nök -
ség idézte. Az államfő egy kolozsvári 
regionális televízió egyik műsorában
elmondta: Románia számos beru há -
zást elveszít, ha nem fejezi be a IV.
európai közlekedési folyosó nyom -
vo nalán haladó dél-erdélyi autópálya 
építését.

„Biztos, hogy el fogjuk veszíteni a 
Dacia pitesti összeszerelő üzemét, mert
Tangerben már megvannak a romá -
niai kapacitás átvételéhez szükséges
feltételek. Elkezdődött már ugyanis a 
marokkói Dacia-üzem kapacitásának 
bővítése” – mondta Băsescu.

Az államfő bírálta a kormányt, a -
mely olyan dél-romániai autópá lya- -
szakaszok építésére költ pénzt, ame -
lye ket nem tesznek indokolttá a gaz -

dasági szempontok. Băsescu rámu ta -
tott: Románia óriási lemaradást fog el -
szenvedni, ha nem csatlakozik mie lőbb
az említett európai közlekedési folyo -
sóhoz.

Băsescu főként azt nehezményezi, 
hogy a dél-romániai Pitesti és az er -
dé lyi Nagyszeben (Sibiu) közötti autó -
pályaszakasz elkezdését nem tekinti
prioritásnak a kormány.

Vic tor Ponta miniszterelnök „bu -
taságnak” nevezte az államfő nyilat -
ko zatát. Elmondta, hogy nemrég ta -
lál kozott a Renault csoport igazgatójá -
val, aki Ponta szerint egyértelműen
megmondta: folytatni fogja a francia
gyártó a romániai beruházásait.

Philippe Gustin, Franciaország bu -
karesti nagykövete nemrég úgy nyi lat -
kozott, Romániának nagyon fontos,
hogy közúti- és vasúthálózatát össze -
kösse az európai hálózattal, mert a Da -
cia elsősorban Nyugatra exportál, és
a szállítás okozta késések csökkentik
a gyártó versenyképességét. (MTI)

POPZENEI ÉS
KLASSZIKUS

ÉNEKOKTATÁS

indul hamarosan a Teleki Mag yar
Házban,

CSORBA ERNA
okleveles tanárnő vezetésével.
Előzetes jelentkezés, érdeklődés 

a 0262-212668, vagy 0744919166,
0740751490 telefonszámokon.

ZONGORA
TANFOLYAM

működik a Teleki Mag yar Ház -
ban, I. osztályos kortól bármilyen kor -
oszt ály nak. Érdeklődni és felirat -
koz ni lehet

Á DÁM ERZSÉBETNÉL,
a Zeneiskola nyugal mazott ta nár -

nőjénél, a 0744-614233 te le fonszá -
mon, vagy személyesen a Házban.
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Tovább menetel a
nagybányai HCM

Tizenhat fordulóból tizenöt győzelemmel továbbra is tartja ve ze tő
helyét a tabellán a nagybányai HCM. Csoda, hogy egyre job ban
odafigyel csapatunkra a külföld is? Már olyan hírek ke rin genek,
hogy a Hypo Niederösterreich  – és a brazil válogatott – két ásza, a
világ legjobb szélsője, Do Nascimento és a kapus Aa ren hardt a
nyártól szívesen játszana Nagybányán. De szép is lenne! Úgy tudjuk,
Korponay Ferencék is elgondolkoztak a lehetőségen...

Ebben a fordulóban a mieink Bu ka -
restbe látogattak, a merész álmokat szö -
vőgető, de egyelőre a nyolcadik helyen 
tanyázó CSM-hez. A sérüléséből felé -
pült és újra (jól) játszó Gei ger Melinda
elmondta, hogy kissé féltek a talál ko -
zó tól, mivel a fővárosi csapat bonyo -
lult rendszerben játszik. A félelem a
mérkőzés kezdete után elillant, bein -
dult a gólgyártás. Mármint a mieink ré -
széről. Olyannyira, hogy a mérkőzés fo -
lyamán a CSM egyszer sem vezetett,
viszont a mieink hét góllal is. Az első
félidő végére azonban feljöttek a ha za -
i ak és egy gólra felzárkóztak: 14 – 15.

A második félidő – bizonyára már
sejtették – ott folytatódott, ahol az első
abbamaradt: vagyis, a HCM szórta a gó -
lokat, a hazaiak csak csepegtették. Az 51.
percben 20-27, illetve 21-28 ide, majd
egy kis lazítás a mieink részéről, de a
végkifejleten ez mit sem változtatott.
A végeredmény: 29 – 25 A nagybányai 
HCM javára.

Bukaresti CSM – Nagybányai
HCM 25 – 29 (14 – 15)

Rapid csarnok, kb. 800 néző. Ve zet -
te: Ad. Georgescu és M. Moldoveanu
(mindkettő Konstanca). Kiállítások:
10 – 8 perc; Büntetődobások: 6 – 3.

CSM: Iordache (7), Serban (3), Ar -
g hir – Glibko 13 (6 büntetőből), Vizi tiu
4, Dobrin 3, Carabulea 2, Shutska 1,
Gherman 1, Niculae 1,;

HCM: Cetăteanu (3), Băbeanu (9)
– Nechita 8, Gei ger 6, Dinis Virtic 4,
Buceschi 4 (1), Marin 3 (2), Oltean 2,
Ardean Elisei 2, Bondar, Ghionea, Pir -
vut, Tomescu, Tatár, Rudics, Maior Pas -
ca.

További eredmények: Devatrans – 
“U” Jolidon 33 – 30; Craiova – Braila
23 – 23; Co rona – Konstanca 31 – 26;
Zilah – Rm. Valcea 25 – 25; Ro man –
Ploiesti 23 – 20.

A tabellán: 1. HCM 45 pont; .2. Co -
rona 40 pont; 3. Ro man 31 pont.

(simsán)

SCHUMACHER
tüdőgyulladást kapott 

A német Bild információi szerint a
45 napja kómában fekvő hétszeres vi -
lágbajnok múlt héten betegedett meg,
azóta antibiotikummal kezelik. Az új -
ság értesülését a menedzser, Sabine Kehm
nem erõsítette meg, pusztán annyit kö -
zölt, mint eddig mindig, ha nem õ vagy 
az orvosok adtak ki információt, hogy
„spekulációkat nem kommentál”.

A tüdőgyulladás a kóma egyik szö -
vődménye, egyáltalán nem ritka, sőt,
mondhatni a sokáig mozgáshiánnyal
küzdő, lélegeztető gépen lévő fekvő be -
tegek gyakran kapják el.

Az orvosok és más szakértők is úgy
vélekedtek, legkésőbb négy hét után el
kell kezdeni a felébresztési folyamatot, 
hiszen a mélyaltatás is káros egy idő u -
tán, még ha az agyi sérülések szem pont -
jából szükséges is volt a mesterséges kó -
ma. Ezért Schumacher szervezetéből

las san két hete kezdték el kivonni a
mélyaltatást okozó gyógyszereket.

Eleinte úgy tűnt pozitívan reagált az 
ébresztési folyamatra, de lényegi válto -
zás azóta sem állt be az állapotában, a
külvilágra nem reagál, csak re flexes
mozdulatai vannak olykor.

Nemrég már halálhírét keltették Schu -
machernek, az orvosi stáb viszont a zon -
nal cáfolta, hogy elhunyt volna a világ -
bajnok.

A Forma-1 hétszeres világbaj no ka
még de cem ber 29-én szenvedett síbale -
setet, amelynek során súlyos fejsérü lé -
seket szenvedett. Kétszer megoperál ták,
a második beavatkozás során egy vér -
ömlenyt távolítottak el agya bal felé -
ből. Az expilótát eztán négy héten át
tartották mesterséges kómában, e köz -
ben testét folyamatosan hűtötték.

(Sport24)

Téli olimpia magyarul:
itt-ott megy, máshol nem 

Csak az anyaország határain belül közvetíthet a magyarországi
közmédia a Szocsiban zajló téli olimpiáról a sugárzási jogok szi go rú
szabályozásai miatt – közölte szombaton a Média szol gál ta -
tás-támogató és Vagyonkezelő Alap, ám ettől függetlenül egyes er -
délyi szolgáltatók nem kódolják az adásokat.

A téli olimpia közvetítési jogait és
sugárzását a jogtulajdonos csak Ma -
gyar ország területére engedélyezte, e -
zért a közmédia határon túl is fogható
csatornáin nem láthatóak az olimpiai mű -
sorszámok – közölte az MTVA sajtó i -
rodája. Az MTVA jogkövető szer ve -
zet ként már tájékoztatta külföldi mű -
sorterjesztő partnereit, így azok – az
MTVA szerint – nem továbbítják az
olimpiai műsorszámok idején a köz ve -
tí tés jelét a közmédia határon túl is fog -
ható csatornáira.

Mint a tájékoztatóból kiderül, az a -
zonban az egyes külföldi műsorter -
jesz tők műszaki lehetőségén múlik, hogy
ezt milyen módon tudják végrehajtani,
például időszakos hozzáférés-korlá to -
zással az olimpiai közvetítések alatt,
de előfordulhat a teljes csatorna át me -
neti szüneteltetése is az olimpia ideje
alatt. Hasonló okok miatt nem érhető el 
az egyidejű, interneten keresztül su gár -

zott adás sem külföldről – közölte az
MTVA.

Erdélyben ugyanakkor a szolgál ta -
tó tól függ, hogy eleget tesz-e a fel ké -
résnek. A Teszári Zoltán nagyváradi üz -
letember tulajdonában lévő RCS-RDS
távközlési társaság egy-egy nagyvá ra -
di, aradi, illetve kolozsvári előfizetője
is megerősítette lapunknak, hogy ed dig
zavartalanul követhették figyelemmel
a mag yar közmédia olimpiai adásait.

A Dolce–Romtelecom viszont kó -
dol ja a magyarországi adókat az ötka -
rikás közvetítések idején. Romániában 
egyébként szintén a közszolgálati tele -
ví zió, a TVR a közvetítési jog birtoko sa.

Az MTVA január 30-án közölte,
hogy a közmédia tévécsatornái csak nem
150 órában közvetítenek a szocsi o lim -
piai játékokról. A február 7. és 23. kö -
zötti téli olimpia közvetítésének az M1 
szenteli a legtöbb műsoridőt: az adó reg -
geltől estig megszakításokkal sugároz
élőben, felvételről és ad összefog laló -
kat. Az M2 – romániai idő szerint –
21.45- ös állandó kezdéssel több mint
kétórás napi összefoglalókat ad.

A Dunán főként hokimérkőzéseket
nézhetnek az érdeklődők: naponta két
összecsapást is műsorra tűz a csoport -
mérkőzésekből, valamint a kieséses sza -
kaszt is végigkövetik. (Krónika)

Dzsudzsák: Hiba volt, hogy
nem igazoltam a Liverpoolhoz

Fél éve esélye lett volna Liver pool -
ba igazolni, de klubja kölcsönben nem
engedte el. Emiatt picit csalódott Dzsu -
d zsák Balázs, aki szerint valószínűleg
hiba volt elszalasztani egy ilyen lehe -
tő séget. Ugyanakkor a mag yar szélső
szeretne még Angliában vagy Német -
országban játszani a jövőben. A válo -
gatott játékos szerint abban az esetben
viszont nem is gondolkodna a váltá -
son, ha a Dinamo Moszkvával bejutna
a Bajnokok Ligájába.

A Spanyolországban edzőtáborozó
Dinamo Moszkva mag yar szélsőjével
a Szport Ekszpressz csinált interjút, a -
melyben szóba került egy meghiúsult
klubváltás is.

– A britek fél évre kölcsön akartak
venni, de a Dinamo Moszkva csak a vég -
leges eladásban gondolkodott. Aligha -
nem minden futballista arról álmodik,
hogy egy olyan klubban játsszon, mint
a Liv er pool, úgyhogy elmondhatom, ki -
csit szomorú vagyok és sajnálom, hogy 

meghiúsult a klubváltásom. De mindez 
már a múlté. Most az a feladatom, hogy
minél jobban szerepeljek a tavasszal a
Dinamóban – nyilatkozta Dzsudzsák
Balázs a lapnak.

A válogatott futballista arról is be -
szélt, hogy milyen esetben nem foglal -
koztatná annak a lehetősége, hogy egy
erős európai bajnokságba igazoljon.

– Ritka az ilyen ajánlat, mint a Li -
verpoolé, így talán hiba volt az eluta sí -
tá sa. Ugyanakkor, ha a Dinamo bejut -
na a Bajnokok Ligájába, akkor nem lesz
másra szükségem, elégedett vagyok az
itteni helyzetemmel. A kérdésre, hogy 
el tudná-e képzelni, hogy egész karri er -
jét Moszkvában töltse, azt mondta:

– Ezen még nem gondolkodtam el.
De szeretnék még Németországban vagy
Angliában futballozni. (TotalSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


